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ESTUDOS

Estrutura de classes da formaçom social galega (*)
Joaquim FERNANDEZ LEICEAGA
(Universidade de Santi ago)

O. INTRODUÇOM
I

o objectivo do presente trabalho situa-se na determinaçom da estrutura
de classes de Galiza. A pespectiva, assumindo as limitaçons determinadas por
um enfoque quantitivista, é empírica: avaliar o peso de cada classe na populaçom ocupada, conhecer, de forma aproximada, como se distribui esta entre
as diferentes classes que definiremos.
Utilizaremos, prioritariamente, os RECENSEAMENTOS: «Censo de Poblacióm> (1970), (1981); «Censo Agrario» (1972), (1982); e também a «Encuesta de Población Activa». Apuntalamos estes dados, quando for possível,
com outras fontes.
Porém, os RECENSEAMENTOS nom fornecem umha classificaçom da
populaçom como a que necessitamos, nem sequer algo semelhante que pudéssemos aproveitar, mutatis mutandis. Estaremos obrigados a:
1. Discutir as fronteiras entre as diversas classes sociais hoje presentes
na formaçom social galega, e individualizar os elementos que entram na sua
caracterizaçom. Dando por sentado um substrato básico - constituído polas
obras de Marx e os seus epígonos- apoiaremo-nos em vários textos, dos quais
sublinharemos agora dous: N. Poulantzas (1975); E. Ohlin Wright (1985). Assi,
construiremos um modelo teórico, progressivamente complexizado.
2. Operacionalizar o modelo teórico construído. A nam correspondência dos dados com as categorias força-nos (para nom cair nos piores pecados

(*) No momento em que os dados proceden tes dos novos Recenseamentos estejam disponíveis, será preciso efectuar

a posta ao dia das análi ses do presente estu do .
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do empirismo) a elaborar critérios metodológicos que nos permitam a leitura
e interpretaçom dos quadros censais.
Quanto ao ponto 1, umha primeira aproximaçom leva-nos a umha consideraçom tri-partida da sociedade: proletariado, burguesia, pequena burguesia
(proprietária). A operacionalizaçom de tal modelo nom apresenta maiores dificuldades: a categoria censitária «Situaçom na profissom» oferece-nos as categorias de «pessoa (fixa ou eventual) a soldo, comissom, jornal, etc.», e «patrom, empresário ou profissional que emprega pessoal». Daí passamos, sem
mediaçom, a proletariado e burguesia, respectivamente. As categorias restantes
constituiriam os elementos pequeno-burgueses. As limitaçons deste modelo,
óbvias, obrigarám-nos a avançar algo mais. Assi, introduziremos umha primeira especificaçom dentro da pequena burguesia proprietária: a que distingue entre a p. b.p. agrária e a restante (industrial, pesqueira e de serviços).
A intersecçom da condiçom socieconómica (<<situaçom na profissom») com
a divisom por ramos de actividades fornece-nos estes dados. Existiria umha
segunda maneira: intersecar a «situaçom na profissom» com a desagregaçom
por profissons, que leva implícita a componente sectorial. Feito para o Recenseamento do 70 observamos a nom correspondência dos resultados das duas
vias. Parece-nos mais adequada a primeira: a adscriçom a umha profissom
determinada num contexto de pluri-actividade presta-se a maiores equívocos
e tomadas de posiçom por parte dos recensados que tenhem que ver pouco
com a sua realidade.
Umha vez delimitada a p.b.p. agrícola, já o está a restante.
Umha segunda especificaçom será introduZida no que respeita ao proletariado.
Distinguiremos a pequena burguesia assalariada: agentes que nom sendo
proprietários, e, portanto, vendedores da sua força de trabalho (som «assalariados») desempenham a funçom global do capital na divisom social do trabalho, reproduzindo no seu seio as contradiçons inerentes ao modo de produçom capitalista.
Cumpre, para fazer operativa esta distinçom, ter em conta tanto a «situaçom na profissom» (que nos dê os assalariados) como a própria «profissom». Haverá que interpretar o contido de cada profissom, descendo ao estudo das 83 profissons da Lista A, para determinar aquelas que significam
umha certa labor de controlo, coordenaçom, etc., ou representam umha autonomia para o assalariado que o especifica, ou tenhem umha carga intelectual.
Ou seja, utilizamos três sub-critérios:
a) Carga intelectual da profissom.
b) Funçom de controlo e supervisom.
c) Autonomia no processo de trabalho.
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Estes sub-critérios, operacionalizados, serviram-nos para determinar fracçons no seio de p.b. «assalariada» (1) (2).
Umha terceira aproximaçom à estrutura de classes leva-nos a delimitar
-beneficiando-nos das aportaçons de Wright (1985)- situaçons contraditórias entre as classes. Os dados censais dificilmente permitem construir umha
tipologia de situaçons contraditórias. Devemos deitar mao de outras fontes,
e, nalgum caso, renunciar a quaisquer intento de quantificaçom (os trabalhadores semi-autónomos). Os Censos de Población, porém, permitirám-nos a
aproximaçom às situaçons contraditórias seguintes:
a) Altos directivos: serám assalariados (<<situaçom profissional») com determinadas profissons, que implicam um certo grau de propriedade económica (sem titularidade jurídica). É necessário, pois, de novo, debruçar-se sobre
a classificaçom por ocupaçons.
b) Os pequenos patrons agrícolas: serám os empresários agrícolas com
assalariados,no seu conjunto. Consideraremos as si que nom existe burguesia
agrária.
c) Pequena burguesia assalariada «manual»: coincide com aquel sector
da p.b. assalariada que ficara especificado polo critério «autonomia» no processo de trabalho.
(I) Existia umha otra soluçom: operacionalizar a distinçom trabalho produtivo improdutivo, através da divisom

por ramos de actividade. Mas: criticaremos este critério para a determinaçom da fronteira de classe entre proletariado/nova pequena burguesia, e tampouco nos evitaria a análise das diversas profissons: dentro das actividades industriais (em princípio produtivas) existem ocupaçons improdutivas, e a única aproximaçom possível às
mesmas deve pesquisar os conteúdos das diversas profissons da «Clasificación Nacional de Ocupaciones» (1979).
De todas as formas, veremos que no proletariado «strictu sensu» figuram exclussivamente assalariados «produtivos» (e nom todos).
(2) Os três critérios nom som independentes. Ligam-se por relaçons de inclusom:
Trabalho Assalariado
A carga intelectual supom supervisom e autonomia; o controCom Autonomia

De Controlo supervisom

Intelectual

D

lo e supervisom, autonomia.

Iremos distinguindo fracçons
segundo vaiam perdendo o cumprimento de um critério. Isto
também é operacionalizado mediante a análise das profissons.
De todas as formas, veremos
que mesmo os critérios mais res-

tritos estám presentes nas capas
mais ao exterior da figura: trata-se de um problema de pré-eminência.
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Os critérios utilizados para o resto das situaçons contraditórias e a sua
operacionalizaçom verem o-lo no momento oportuno.
Devemos esclarecer outro aspecto: a consideraçom da «populaçom ocupada», como universo estatístico. Cabiam possibilidades alternativas:
a. A consideraçom do conjunto da populaçom, activa e inactiva. Mas
a determinaçom da situaçom de classe da populaçom inactiva supom problemas grandes. Constituiria um trabalho específico. Só utilizaremos umha categoria de inactivos: os rendistas, para operar com umha definiçom lata da
burguesia.
b. A consideraçom do conjunto da populaçom activa. Isto supunha realizar umha adscriçom às classes do modelo teórico dos parados. O que ganharíamos em tanto por cento da populaçom total incluída no estudo perderíamo-lo em precisom, pois os quadros censais referidos aos desempregados
apresentam menor desagregaçom. Ademais, a relaçom incremento do desemprego/descenso da taxa de actividade, junto co possível refúgio de desempregados no ámbito da pequena produçom decidiu-nos a utilizar como universo
estatístico a populaçom ocupada.
II

Sentimo-nos obrigados a fornecer, antes de debruçar-nos sobre o nosso
objectivo analítico, umha definiçom do conceito «classe social», profusamente
empregado nas páginas que seguem. A este respeito, tomamos a definiçom
de Lenine (1919): «Chamam-se classes vastos grupos de homes que se distinguem polo lugar que ocupam num sistema historicamente definido de produçom social, pola sua relaçom (a maioria das vezes fixada e consagrada polas
leis) face aos meios de produçom, polo seu papel na organizaçom social do
trabalho, portanto, polos meios de obtençom e importáncia da parte da riqueza social de que disponhem».
Sublinhemos duas questons:
a. Como indica Ossowski (1969), há duas definiçons de classe no parágrafo anterior, nom sempre homologáveis. Serviremo-nos fundamentalmente da primeira, e subsidiariamente da segunda.
b. Na conceitualizaçom de Lenine evitam-se a ideologia, a consciência
de classe, etc.: é «economicista». Nós teremos em conta também elementos
que nom formam parte da economia, e cremos que num caso como o galego
cobram importáncia suplementar (3).

(3) Quando já tínhamos redactado o corpus do trabalho, topamo-nos com um texto português de intençons similares às nossas. A redacçom desta introduçom -já que nom o resto- beneficiou-se da sua leitura, Referimo-nos
a «As classes sociais na população activa portuguesa, 1950-1970», A, Marques, M. Bairrada. ANÁLISE SOCIAL, nums. 72, 73 , 74, vol. XVlII, 1982,
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I. A VISOM DICOTÓMICA

A populaçom total de facto de Galiza no ano 1981 era de 2.750.000, da
que trabalhavam na altura 944.000 pessoas. Cada galego ocupado devia produzir para vivirem el e quase duas pessoas mais -de média- (4). A populaçom de direito superava os 2.800.000 habitantes.
Como se distribuem por classes sociais os galegos? Pode realizar-se
umha primeira aproximaçom interpretando os dados do Quadro 1. Os critérios definitórios das fronteiras de classe reduzem-se ao nível do económico
e umha única dimensom: explotaçom/nom explotaçom .
BURGUESIA
EXPLORADOR
EXPLORADO.

PEQUENA BURGUESIA
PROPRIETÁRIA

PROLETARIADO

+
+

Na realidade, estamos a utilizar dous critérios: propriedade-posses som
/ nom propriedade-possessom dos meios de produçom, apropiaçom do trabalho alheio mediante a submissom formal. A burguesia define-se pola propriedade dos meios de produçom e a apropriaçom de trabalho alheio: é a classe
exploradora; o proletariado, pola nom propriedade dos meios de produçom,
o que o obriga a vender a sua força de trabalho sofrendo a detracçom de parte do valor por el criado: é a classe explorada. A pequena burguesia proprietária seria possuidora mas nom submeteria trabalho alheio: nem exploradora
nem explorada. Ocupa um lugar definido pola negaçom (5) .
Certamente, esta primeira aproximaçom é tributária dumha análise da
evoluçom da sociedade mecanicista: tendência á polarizaçom em duas classes
antagónicas, que assumiriam papeis enfrentados ao redor da contradiçom medular do capitalismo (proprietários / nom proprietários), com umha terceira
classe -a p.b. proprietária- ambivalente, tendente à desapariçom, presença
actual de modos de produçom periclitados.
Esta divisom tripartita da sociedade galega resulta a todas luzes insuficiente. Em primeiro lugar, prescinde do avanço teórico que representa o conceito de formaçom social; em segundo, nom permite captar a especificidade
da estrutura social no agro; em terceiro, esquece as diferenciaçons internas
do que denominamos provisoriamente «proletariado»; assi, a emergência de
umha pequena burguesia assalariada; em quarto, evita afondar nas situaçons
indefinidas, fronteiriças, tanto entre o proletariado e a burguesia (altos directivos) como entre p. burguesia e proletariado (trabalhadores sem i-autónomos)

(4) Esta afirmaçom vê-se conturbada pala existência de umha fortc emigraçom. As remessas migratórias (e, portan to, o trabalho dos emigrantes) formam parte dos meios de vida, em proporçom significativa, da populaçom galega.
(5) Isto nom quer dizer um lugar intermédio, como se a sociedade fosse umha continuidade em que a posiçom numha escala definida por umha única característica (expio: nível de renda) servisse para delimitar estratos. Aqui
estamos a falar de cisons mais produto de contradiçons especificas , das quais a pequena burguesia fica à margem (por isso o seu lugar é caracterizado como intermédio).
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como entre p. burguesia-burguesia (patrons que vivem fundamentalmente do
seu trabalho e de forma secundária da maisvalia extraída aos seus empregados).
Cumprirá, pois matizar mais. Anotemos, porém, a alta percentagem representada pola pequena burguesia proprietária (42,12070), superior à dos países
escolmados por Sylos Labini(Sylos Labini, 1981): Espanha -1970- ,34,3070;
Japom -1965 - 36,3; Itália -1971- 29,1; França -1968- 22,2; G. Bretanha - 1966- 6,4; USA - 1969- 9,0; Argentina - 1960- 21,6; Chile
- 1971 - 25,5.
Só Japom e o E. Espanhol se achegam, mas estamos 16 e 11 anos mais
atrás, respectivamente, e sabemos que tal proporçom tende a diminuir. Galiza tém umha percentagem de pequena burguesia proprietária similiar à italiana de 1881 (e superior à francesa em tal data - 36,6- ).
Sublinhemos também a alta percentagem de «burguesia» (superior à de
todos os países citados excepto Japom, G. Bretanha e USA). Estamos perante um conceito mistificador, pois integra nom só à burguesia propriamente
dita, senom aos que estám a cavalo entre tal classe e a pequena burguesia (muitos em Galiza). Numha economia dependente como a nossa, parte dos proprietários dos meios de produçom tenhem a sua residência estabelecida fora:
caberia pensar, a priori, em percentagens baixas de «burguesia» se nom fosse
por tal fenómeno.
Un terceiro dado: só 1/2 milhom de pessoas, em Galiza, estám ocupadas
baixo formas de dependência salarial. Só a eles haveria que referir as cifras
de desemprego, por exemplo, para dar-nos umha idea exacta da magnitude
de este fenómeno (6).
II. A ESTRUTURA SOCIAL DO AGRO

De cada 100 pessoas ocupadas, 33,49 trabalhavam na agricultura, em 1981,
ainda que a dispersom ao redor da média resultara mui forte: 22,16 em Ponte-

(6) Se utilizamos as ENQUESTAS DE POBLACIÓN ACTIVA, teremos (para o 1.0 trimestre de 1981):

Activos

Empresas com
e sem assaI.

Ajudas
familiares

Total ..... . .. . . . ....

1.098,1

375,2

184,8

474,0

Varons . . . ..... ... . .

678,8

225,9

42,1

368,0

Mulheres.

419,3

149,4

142,7

105,9

Total
P.B. 0,70

Assalariados
0,70

103 activos

Como vemos, diminuem os assalariados e aumentam quer as ajudas familiares quer os empresários sem assalariados. Galiza seria ainda mais «pequena bur'guesa», segundo a EPA.
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-Vedra, 57,05 em Lugo (7) (Dados do Quadro 2) (8). Estas cifras som excessivamente conservadores: as estimaçons mais usadas situam esta percentagem
acima ou baixo do 400/0. De qualquer forma, ao redor de 1.235.000 pessoas
dependem, em maior ou menor medida, dos ingressos relacionados coa actividade agrícola em Galiza (9), contando a activos e inactivos: praticamente
o 50% da populaçom de facto em tal ano.
Por quê umha análise amiudada do sector agrário? Poderíamos prescindir da especificidade das relaçons sociais tecidas ao redor da terra, e integrar
a análise da sociedade camponesa no conjunto, entendendo-a como um «sector» mais, o primário, somado à indústria e aos serviços; ou ensaiar umha
esculca singularizada, que nom prescinde da história (erosom progressiva da
autonomia camponesa) nem de factores supraestruturais (culturais, ideológicos, políticos).
Se acreditarmos num modo de produçom capitalista expansivo sem remissom, com tendência à destruiçom total das formas económicas anteriores
e à construçom de um espaço homogéneo de domínio do capital (e tal era a
opiniom dos marxistas clássicos, começando polo próprio Marx e seguindo

(7) Aparece já. à primeira olhada, a base material da construçom ideológica das 2 Galizas: a costeira e industrial
face à interior e rural.
(8) De utilizarmos o Censo Agrario, INE , 1982, tais proporçons seriam ainda mais elevadas.

Recenseamento
1981

Empres. com e sem assa. (I) .

Recenseamento
Recenseamento A. 1982 (si tempo
A. 1982
completo) ou
ded. principal

Inquérito
1981 (10 3)

165.943

357.621

189.344

243,0

Cooperativistas + ajudas familiares
+ outros (2) .

133.949

393.499

238.850

158,7

...

16.421

2.764

2.180

4.97 1 *

4.971

Trabalhadores fixos (3) .
Trabalhadores eventuais (4)

Total (I) + (2) + (3) + (4) .. . .

316.314

758.855

435.345

35,2

*
436,1

(*) Resultado de dividir o n. o de jornadas por 300: assim a estimaçom do n . o de trabalhadores eventuais é a mais

conservadora possível.
Temos aqui 4 estimaçons diferentes da importáncia da populaçom activa agrária no total: a mais conservadora
dá umha cifra inferior ao 50 "70 da estimaçom mais audaz. Se utilizamos as cifras da Encuesta ... , coincidentes
com as dos trabalhadores a tempo completo e os empresários e ajudas com dedicaçom principal à exploraçom,
que nos permitem a comparaçom com O total da populaçom ocupada (o que nom é o caso do Recenseamento
Agrário), teremos que a populaçom ocupada agrícola representa o 42,27 % para Galiza (com dados activos e
nom ocupados a variaçom seria mínima).
(9) Dados do Recenseamento Agrário 1982.
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por Engels, Kautsky e Lenine -quando menos até 1915- (lO» pensaríamos
umha economia camponesa que reproduziria, ainda com desviaçons do paradigma, a evoluçom do capitalismo na indústria: coexistência de formas capitalistas com outras artesanais pré-capitalistas, que iriam perdendo terreno pregressivamente até quase desaparecerem ao nom resistir a concorrência dos produtos elaborados baixo as novas condiçons possibilitadoras de umha maior
eficiência técnica. Assi, imaginaríamos umhas relaçons sociais no agro caracterizadas pala contradiçom entre burguesia e proletariado rural, com presença secundária de outras formas produtivas.
A teimosa realidade impom, porém, a sua lei. A interpretaçomdo Quadro 2 deita conclusons bem diferentes: um 93,14070 dos activos agrários (nem
som assalariados nem empregam trabalho assalariado -tracos definitórios
dos dous palas das relaçons sociais capitalistas-; som estratos pequenos burgueses específicos, amplamente maioritários no agro. O restante 6,86070 reparte-se entre os empresários com assalariados (dificilmente assimiláveis na sua
maior parte com umha «burguesia» agrária) e os mesmos assalariados (l ,65070
e 5,19 respectivamente).
Tanto no Censo Agrario como na Encuesta aparecem juntos os empregadores e empresários sem assalariados, impedindo-nos a distinçom entre eles.
O número de trabalhadores assalariados si que figura:

CENSO AGRÁRIO

TOTAL

2.087
677

H
M

TOTAL

TRABALH. TRABALH.
FIXOS
EVENTUAIS

12.706

2.764

ENCUESTA

ASSALAR IADOS

CENSO AGRÁRIO

ENCUESTA

"lo SOBRE
TOTAL

"lo SOBRE
TOTAL A
TEMPO
COMP.

"lo SOBRE
TOTAL

1,67

2,91

8,07

32.600
2.600
9.942 (*)

35.200

(*) Resultado de dividir o número de jornadas por 150. Supom-se que os trabalhadores eventuais dedicam-se a outras
cousas ou possuem outra situaçom 6 meses ao ano. É umha estimaçom pouco conservadora).

Observamos de novo as grandes diferenças segundo as fontes. Há que
ter em conta a inclusom na Encuesta ... do subsector pesqueiro, responsável
de, quando menos, a metade dos assalariados. De prescindir deste subsector,
a percentagem baixaria a, aproximadamente, o 4070. O número de assalariados agrícolas sobre o total de populaçom activa agrícola está entre o 3 e 5070:

(10) K. Marx, La lucha de cJases en Francia, El18 Brumario de Napoleón Bonaparte, etc., OBRAS ESCOGIDAS,
2 L, Ed. Akal.
F. Engels, El problema campesino en Francia y Alemania, OBRAS ESCOGIDAS, 2 L ED. AKAL.
K. Kautsky. La cuestión agraria. Ed. Laia.
V. I. Lenin, El desarrolJo dei capitalismo en Rusia, Ed. Ariel.
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umha quantidade ínfima, que indica a escassa importáncia das relaçons sociais capitalistas no agro galego.
Por províncias comprovamos que A Corunha e Ponte-Vedra apresentam
umha extensom maior das relaçons de produçom capitalistas, diminuindo o
número dos integrados baixo a pequena produçom camponesa. Isto poderia
induzir-nos a pensar que existe umha tendência à constituiçom de exploraçons agrárias capitalistas, pois as zonas mais adiantadas levam vantage por
este caminho. Nada mais longe da realidade. Prescindindo dos dados diacrónicos há que sublinhar:
1. A rátio ourensana assalariados/empresários é superior à da Corunha, e a de Lugo similar a esta última.
2. Nom é certo que a agricultura mais desenvolvida esteja em Ponte-Vedra, província com umha rátio sensivelmente superior à do resto. Possivelmente seja a de Lugo, província com rátio menor.
3. Parece existir umha factura, ligada aos tipos de populaçom e de produçom agrícola, entre a Galiza Norte e Galiza Sul. Nesta última as «empresas» agrárias som maiores.
4. A média galega de assalariados por empresário é realmente baixa (3,12),
descendo aI, 79 se só contamos os assalariados fixos e nom eventuais. Na
verdade, podemos considerar que a imensa maioria dos empresários agrícolas com assalariados estám -de acordo coa taxonomia de Wright (1985)nas fronteiras entre a pequena burguesia proprietária e a burguesia. Dificilmente vam poder viver do valor extraído aos obreiros que empregam. O seu
meio de subsistência básico está constituído polos frutos do seu próprio trabalho. É mais: possivelmente nem sequer se benefície -em termos geraisdo emprego de mao de obra assalariada. O mais-valor de esta última reverterá, mediante o intercámbio desigual, ao fundo global que deve repartir, de
acordo co volume de capital adiantado, a burguesia industrial, mercantil e
financeira (e parte poderá ficar para o empregador; mas também será extraído parte do valor criado polo trabalho do camponês proprietário com assalariados) (11).
Alguns dados corroboram esta hipótese. Se nos fixamos no Quadro 3
e o pomos em relaçom cos dados do Quadro 2, observamos (apesar das distorsons inevitáveis produzidas pola catalogaçom comum de pesca e agricultura) que tanto no caso dos empresários com e sem assalariados existe a consciência de serem trabalhadores por conta própria (e nom, ponhamos por caso, «Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias o de la pesca»).
O caso de Ourense, que nom tém mar, é revelador: de 535 empresários com
assalariados, 525 declarárom-se trabalhadores por conta própia. A sua adscriçom à burguesia agrária é a todas luzes forçada.

(lI) Isto nom tira a existência de diferenciaçom interna no agro, e de tensons . Mas há factores que unificam o conjunto dos camponeses .
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Já temos explicado o porquê do tratamento específico da agricultura, como
actividade escassamente realizada baixo relaçons de produçom capitalistas.
Ora bem, por quê cumpre afastar a sua análise do conjunto da pequena burguesia tradicional? Por quê nom somar os efectivos agrícolas aos auto-patrons e ajudas familiares do comércio, a reparaçom , a construçom, etc.?
Por dous tipos de factores:
-Os que estabelecem umha unidade entre os pequenos agricultores.
-Aqueles que afectam aos pequenos produtores agrícolas dos demais
segmentos da pequena burguesia.
É já clássico, desde Marx, contrapor aqueles traços da socializaçom do
processo produtivo na grande indústria que permitem a formaçom da classe
proletária face aos elementos negativos da pequena produçom agrícola para
a geraçom de umha consciência classista (daí o tom despectivo: os agricultores, um «saco de patacas»). Ora bem, umha cousa é que a fragmentaçom do
universo produtivo agrícola dificulte a organizaçom e tomada de consciência
dos camponeses -o que, ademais, pode ser superado em determinadas
circunstáncias- e outra bem diferente a inexistência de caracteres comuns
que facilitem a sua autopercepçom como classe.
A respeito da pequena burguesia proprietária nom agrícola temos as diferenças seguintes:
a. A terra representa o meio de produçom fundamental. O minifundismo das terras e das propriedades converte em Galiza a preocupaçom pola terra em obsessiva -como dam constáncia os freqüentes litígios e nom raros
crimes por questom de «marcos»- (12).
Aliás, o processo produtivo está em grande medida condicionado pola
biologia e a meteorologia, que imponhem ritmos específicos: o submetimento aos caprichos da Natureza é ainda grande. Estes dous factores especificam
o processo de trabalho camponês, conferindo-lhe, v .g., umha especial resistência à tecnificaçom, sobretodo no caso da gadaria.
No caso galego, foi-se configurando um policultivo mui complexo -de
forma geral- que só mui recentemente deu lugar a umha especializaçom relevante. Tal policultivo representa um conjunto de práticas culturais que formam parte do «saber fazer» do camponês, e que, como qualquer cultura, deixam a sua impronta sobre a personalidade.
b. A sociedade galega estivo submetida a um secular processo assimilador que afectou ao seu conjunto, mas com diversos graus e, o que resulta de

(12) Possivelmente esta obsessom, que se costuma incluir entre as bases do «conservadurismo galegm>, tenha umha
forte apoiatura na existência de um sector de jornaleiros, caseteiros, etc ., que deviam -pola ausência total
de possessom de terras ou pola insuficiência dos que possuíam- recorrer ao trabalho - mais ou menos eventualem terras alheias Uunto à utilizaçom dos eidos comunais). A expropriaçom dos montes de vizinhos afectaria
de forma mais pungente a este sector, obrigado a emigrar e hoje praticamente desaparecido.
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maior trascendência, introduzindo facturas sociais fundas entre os agentes e
os pacientes da assimilaçom (fronteira sempre mudável e incerta). Neste sentido, os camponeses situam-se nom só como depositários inconscientes de um
símbolo do país (a língua) (ver Mira, 1984), senom como receptores principais da agressom assimiladora (frente ao papel mais ambígüo da pequena burguesia urbana).
Afinal, se considerarmos que a posse ou nom de competência lingüística em espanhol constitui também um critério de adscriçom social, é claro que enquanto o funcionário e a pequena burguesia urbana (e mesmo vilega) possuírom-na nos últimos decénios, nom é o caso do campesinado, só nos
últimos tempos alfabetizado ... em espanhol (e unicamente nos últimos anos
receitor da mensagem dos meios audiovisuais). A língua de relaçom no agro
seguia a ser o galego; nas vilas -e já desde tempo atias em alguns sectores,
como fariam descobrir leituras atentas de obras de Pardo de Bazán (Marineda, etc.)- nom acontece o mesmo (sobre todo isto ver F. Rodríguez, 1976).
Como di Vilas (Vilas, 1975) « ... neste proceso de heteronomización da sociedade galega a vila, as vilas galegas, xogan o papel da cabeza de ponte da sociedade allea dominante», historiando a seguir esse processo desde o XIX (13).
c. Há que ter em conta a recente libertaçom de cargas feudais como o
foro, que só se dá com generalidade e legalmente, nos anos da Ditadura de
Primero de Rivera. Isto, unido ao que se di no parágrafo anterior, pode explicar um certo servilismo característico do campesinado galego. Numha sociedade pode perspectivar-se em termos de dominaçom (face ao critério «timocrático», o do poder, se este pode graduar-se). Em tal escala, os camponeses situariam-se no ponto inferior. Polo contrário, a pequena burguesia urbana proprietária colocaria-se em posiçom intermédia: constituem agentes locais
de um poder superior, dominando as estruturas caciquis dos Concelhos; nom
som de «aldea», com todo o que isto conleva, e podem tratar os paisanos com
certa autoridade (e condescendência), etc. Desde logo, é difícil considerar pertencentes a umha mesma classe a «criada de servir» e a dona da casa, mulher
de comerciante vilego, que aparecem na novela antes citada da Pardo Bazán.
O estabelecimento de tais relaçons é já tremendamente indicativo.
Resumiremos num quadro o sublinhado até aqui:
CRITÉRIOS ECONÓMICOS

PEQUENA BURGUESIA
AGRICOLA
PEQUENA BURGUESIA
URBANA

CRITÉRIOS CULTURAIS

CRIT. pOLÍTICOS

PROPRIEDADE/
POSSESSOM

EXPLOTAÇOM
TRABALHO
ALHE IO

RELAÇOM COA
CULTURA
ESPANHOLA

UNIVERSO
CULTURAL
PRÓPRIO

DOMINAÇOM

SI

NOM

NEGATIVA

SI

NEGATIVA
I

SI

NOM

NEGATIVAI
POSlTlVA

NOM

NEGATIVAI
POSlTlVA

(13) Porém, Vilas, de forma um tanto arriscada, transforma o conflito vila/aldeia em conflito entre as classes <mom
produtoras» e «produtoras».
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Observamos que som critérios de tipo içleológico/cultural é «políticos»
os que permitem realizar a distinçom: som mundos diferentes apesar de que
dam os mesmos resultados nos «tests» económicos. Umha vez resenhado isto, pontualizemos:
I. Ainda no económico, existem diferenças. Além das marcadas (papel
da terra, etc.), devemos ter em conta que num caso falamos de um segmento
da produçom (14) e no outro, fundamentalmente, da distribuiçom. Precisamente os pequenos produtores urbanos (artesaos, etc.) som a fracçom inferior da pequena burguesía urbana. Num caso, pois, estamos perante uns produtores que sofrem a detracçom de parte do valor por eles criado, e, no outro,
de sectores que recebem parte do excedente global.
II. Nos outros planos, as diferenças nom som de «todo ou nada». Ademais, a tendência histórica é a diminuiçom da força das antinómias, tanto
pola espanholizaçom progressiva do mundo rural nos últimos anos, e pola
destruçom do seu tecido cultural próprio, quanto por umha incipiente galeguizaçom de muitas vilas: é curioso que só ali onde a assimilaçom já corrompera a fundo se deram as condiçons para tentar a impugnaçom deste fenómeno.
Porém, a contraposiçom persiste; e na actualidade, a mercantilizaçom
dos produtos do agro introduz umha nova dimensom. Hoje em dia, a parte
comercializada da produçom final agrária representa umha fracçom substancial da mesma; isto significa, dado o oligopsónio da indústria alimentar, a
relaçom mercantil dos camponeses com escassos compradores dos seus produtos (15) (no caso da compra de meios de produçom extra-agrícolas nom
pode dizer-se exactamente o mesmo). As medidas de política agrária espanhola - e agora a comunitária- fortalecerám assimesmo as relaçons entre os
labregos galegos, ao acrescentar a necessidade de unir-se (16); a criaçom de
bancos com dedicaçom particular ao agro causará efeitos similares na esfera
do crédito, etc. Quer dizer, a evoluçom da pequena produçom no capitalismo
acrescenta a interrelaçom de unidades isoladas, nom tanto polos intercámbios directos entre si senom como conjunto enfrentado à dominaçom do capital monopolista e o seu Estado (17).
Duas comprovaçons empíricas permitirám alicerçar a especifidade -dentro
das «classes médias»- da pequena produçom camponesa:
1. Nível de ingressos: o quadro n. o 4 é contundente (por mais que haja
que tomar as cifras com reservas, e as categorias usadas polo Banco de Bilbau nom coincidem estritamente coas nossas). A razom entre a renda unitá-

(14) Nom exactamente de trabalho produtivo, se este termo se refere à criaçom de mais-valor baixo relaçons de
produçom capitalistas.
(15) Há que ter em conta, nom obstante, a parte vendida polos próprios produtores nos mercados citadinos próximos.
(16) Umha classe forma-se quando luita . Um dado mais: a existência de sindicatos agrários, independentes de outras
formas de organizaçom pequeno-burguesas.
(17) Há que ver se a relaçom mais directa com o capital monopolista nom transforma a percepçom que das contradíçons sociais possuem os camponeses, fazendo mais dificil a sua aliança com tal classe, e favorecendo alianças
populares .
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ria por activo dos empresários e autónomos agrícolas e nom agrícolas é de
5,14 para Galiza, oscilando entre as 8,44 vezes de Ourense (produto, sobretodo, de umha renda agrícola mui baixa) e as 3,27 vezes de Corunha (produto
de umha renda agrícola relativamente alta, pola subestimaçom das ajudas familiares na agricultura corunhesa). A amplitude do leque de ingressos é de
tal magnitude que nos permite falar de salto qualitativo (ainda que cumpriria
des-agregar a renda unitária nom agrícola entre os diversos segmentos da pequena burguesia urbana nom assalariada, com variaçons entre elas: nom ganha
o mesmo um çapateiro que um profissional de prestígio ... ) (18).
2. Nível de instruçom: utilizando dados do Censo de Población de 1970
comprovamos a relaçom relativamente diferente cos níveis de instruçom de
segmentos representativos de cada umha das fracçons das classes médias: os
empresários agrícolas sem assalariados, e os nom agrícolas.
Mais do 100,10 dos empresários agrícolas sem assalariados nom recebérom ensino algum; um 180,10 começarom o 1. o grau e nom o finalizárom; outro
700,10 figérom só o 1. o grau; do 1. o grau para cima, as cifras som ridículas
(menos do 1 por mil estudárom por riba da secundária).
Polo contrário, só um 20,10 dos empresários nom agrícolas sem assalariados nom recebérom ensino algum; um 12,50,10 nom acabárom os estudos primários, e um 800,10 si o figérom; há quase um 60,10 com estudos superiores aos '
primários, e quase um 1 0,10 com estudos superiores aos secundários. As dife~
renças nom aparecem com contundência porque também para os empresários nom agrícolas o ensino primário actua de barreira dificilmente franqueável. Mas si é significativo a maior proporçom dos que finalizárom o ensino
primário entre os empresários urbanos, e cómo multiplicam por 6 a percentagem dos agrários nos que superárom o 1. o grau. Conforme avançamos polo
aparelho escolar, diminui a presença de activos agrícolas e aumenta, relativamente a estes, a de nom agrícolas, para a mesma situaçom sócio-profissional.
Confirmamos a especial relaçom coa escola da populaçom activa agrícola (19).
Para pôr fim referiremo-nos à diferenciaçom social no agro. Existem várias alternativas (20), decidindo-nos pola mais clássica.
a) Os produtores que cedem em forma permanente ou transitoria força
de trabalho a outras exploraçons agrícolas ou a outros sectores.
b) Aqueles produtores que nom compram nem vendem força de trabalho, vivendo exclusivamente do trabalho familiar na exploraçom.
c) Os produtores que utilizam força de trabalho extra-familiar.

(18) Ademais, a taxa de actividade pode variar de fracçom urbana à rural, condicionando as diferenças de nível
da renda familiar num sentido ou outro.
(19) Para umha boa análise das relaçons da populaçom agrária escola, para um contexto social similar ao nosso
ver J. Madureira Pinto, «A Relação das classes camponesas coa escola», AGÁLIA, n. o 4, 1986.
(20) Assim, J. Colino, La integración de la agricultura gallega en el capitalismo. EI horizonte de la CEE, MAPA,
Madrid, 1984, classificará ás exploraçons segundo o seu tamanho (em hectares de terra ou número de cabeças
de gado). É mui discutível, sobretodo quando traspassamos a fronteira de umha produçom, para falarmos
da economia agrícola no seu conjunto. Outra cousa é a análise do futuro das exploraçons, quando a viabilidade pode ir ligada à dimensom potencial.
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As exploraçons de tipo a) som as que estudam no fenómeno da agricultura a tempo parcial; as de tipo c) serám fronteiras entre a pequena produçom agrícola e o capitalismo agrário. Tanto a umhas como a outras dedicaremos certa atençom quando analisemos as situaçons contraditórias entre as classes. As exploraçons de tipo b) seriam as de pequena produçom agrícola paradigmática:
I. Propriedade privada dos meios de produçom (incluindo a terra). Nom
separaçom produtor e meios de produçom.
II. Divisom do trabalho a nível social.
III. Uso da força de trabalho familiar. Nom separaçom do produtor e
do produto do seu trabalho.
III. PEQUENA BURGUESIA PROPRIETÁRIA (nom agrícola)
Desde as primeiras análises de Marx de semblante histórico apareceria
entre a burguesía e o proletariado umha classe intermédia que nom participava das características de nengumha das duas classes fundamentais, jogando
um papel amortiguador (as mais das vezes reaccionário) na orde política.
A sua definiçom acada-se por umha duple negaçom: nem controla trabalho assalariado nem é assalariada. Portanto, o critério de adscripçom básico a tal classe será económico: a nom separaçom cos meios de produçom (os
agentes serám proprietários e possuidores), que, porém nom devirám capital,
ao nom servir para a extracçom de mais-trabalho (quando menos de forma
directa). Traços que partilha cos camponeses pequenos proprietários. Além
disto, devemos sublinhar o carácter fundamentalmente nom intelectual do trabalho realizado (ou a combinaçom indisolúvel do manual e do intelectual),
e a situaçom intermédia nas relaçons de autoridade e controlo social.
Como é sabido, Marx considerava a tais grupos resíduos de modos de
produçom anteriores ao capitalismo que, fronteiras internas da expansom de
tal modo de produçom, desapareceriam conforme avanzasse o processo histórico. Ultimos restos da produçom artesanal (já superada historicamente polas
manufacturas primeiro e a grande fábrica mecanizada e maquinizada logo),
os seus dias estariam contados, e nom havia que conceder-lhes, portanto, umha
importáncia excessiva, pois o próprio funcionamento do capital cindiria a tais
formas em proprietários de capital e proletários, consumando a divisom em
2 classes. No fundo, em Marx existe umha visom dicotómica (Ossowski, 1969)
da estrutura social, mais como tendência que como realidade, às vezes suavi. zada com umha visom tripartita (introduçom das classes médias), na qual os
dous polos conservam, porém, toda a sua força.
Anotemos:
a. A desapariçom das «classes médias» nem sequer foi sofrida polas
sociedades do capitalismo central, quando menos coa celeridade e a radicalidade que pretendia Marx. No 69 representavam o 6,4 da p. activa nos USA,
o 11 070 em França (1968), o 17 % em Itália (1971), por pôr uns exemplos. Ademais, o seu descenso nom é linear, e podem acrescentar a sua magnitude em
termos absolutos -quando menos certas categorias-o Assi, na França al160

cançavam o 13,5070 em 1886, e o descenso porcentual de 2,5 pontos esconde
um incremento de 2,4 pontos nos comerciantes e um retrocesso de 4,9% nos
artesaos. O caso italiano, com percentagens mais altas, resulta similar. (Dados de Sylos Labiri, 1981). (21). Podemos dizer que ali onde o capitalismo
conseguiu um desenvolvimento das forças produtivas substancial -na esfera
da produçom industrial- os restos das antigas formas produtivas reduzemse a percentagens testemunhais. Mas, co acrescentamento do nível de vida,
medra, mesmo em termos relativos, a parte da populaçom activa encarregada da distribuiçom das mercadorias -ramo que só mui recentemente, e em
pequena escala, sofreu os embates das economias de escala rentabilizadas polo capital, e que, de qualquer jeito, é esfera escassamente penetrada, e na qual
as vantages tecnológicas permitem só em pequena medida a introduçom de
capital (que deve ser remunerado com umha renda específica, face ao caso
da pequena empresa familiar). Aliás, a distribuiçom artesanal pode beneficiar-se
dos adiantos tecnológicos (máquinas registadoras, etc.) sem precisar de enormes despesas, aproveitando características do seu processo de «trabalho» (trato
individualizado, conhecimento do cliente, etc.). Tem interesse salientar como
a concorrência dos grandes armazéns produze-se no plano de produçom (criaçom de empresas próprias), financeiro, e de imposiçom de modelos de consumo por vias extra-económicas (publicidade, etc.).
b. No plano mundial, a tendência à homogeneizaçom actuou apenas, o
desenvolvimento desigual e combinado é um facto, o domínio do capital traduziu-se na reproduçom de estruturas heterogéneas, com diversos modos de
produçom. As classes médias som fracçOriS importantes da sociedade, com
umha importáncia política superior à quantitativa e sustentadoras de ideologias e regimes nacionalistas (Kalecki, 1980, tem analisado estes regimes intermédios).
Paga a pena, pois deter-se na sua análise (Quadro 6).
Comprovamos: a. A percentage global é similar ao francês e inferior ao
italiano de 15 anos antes.
b. As províncias a priori mais desenvolvidas (A Corunha e Ponte-Vedra)
som as que apresentam umha percentagem mais elevada. Nom parece que exista
umha correlaçom inversa entre nível de desenvolvimento e pequena burguesia proprietária, senom mais bem ao contrário: a atonia da sociedade rural
pom limites estritos à expansom de tais fracçons.
c. A pequena burguesia proprietária desenvolve a sua actividade no sector terciário: comércio e reparaçons, mas também hospedaria, restaurantes
e cafés, ou transporte.
d. Coa adiçom destes efectivos aos agrícolas, aproximadamente um 40 %
de populaçom ocupada galega desenvolve a sua actividade baixo relaçons nom
capitalistas. O carácter pequeno-burguês da sociedade galega (em termos relativos) acha aqui um baseamento empírico.

(21) Por isso considero incorrecto seguir PouJentzas na sua denominaçom: «pequena burguesia tradiciona!», pois
em parte é de criaçom ex·novo, para responder às necessidades do capitalismo maduro.
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Cumpre notar:
I. O carácter fundamentalmente urbano ou citadino desta pequena-burguesia, que a situa numha relaçom co mundo espanhol diferente; umha posiçom mais alta na escala social que os labrego's proprietários (ainda que a sua
cultura nom seja muito maior, e tenham empregado o galego até fai pouco
como língua de comunicaçom).
II. A sua heterogeneidade. Ainda entre eles existem diferenças substanciais. Diferente é o proprietário dumha tenda de roupas - atendida pola
família-, mesmo umha «boutique» moderna, que um pequeno contratista
que, coa ajuda de uns quantos instrumentos, fai pequenas obras ajudados por
um familiar (ou mesmo um canteiro), ou de um marinheiro de baixura que
vai ao mar cos filhos.
III. Tal heterogeneidade é no cerne, nom económica. Refere-se a umha
distinçom entre o trabalho manual e nom manual, paradoxal: pois, é mais
intelectual-no sentido de incorporar mais saberes específicos- a actividade
de um comerciante que a de um canteiro (ou que a de um labrego)? O que
confirma o carácter relativo de tal distinçom, e leva a umha consideraçom
dos trabalhos segundo critérios sociais (numha sociedade em que o trabalho
manual está desvalorizado).
IV. A oposiçom na esfera circulatória entre comerciante (e outros pequeno burgueses proprietários) e labrego, por quanto este é consumidor de
parte dos produtos de aquel e vice-versa, mas com umha situaçom de diferente força no mercado: oligopolista do primeiro e nom do segundo (sem que,
porém desapareçam formas de resistência). Isto contribui a agravar a fractura entre estas 2 classes.
V. No plano político, o acesso ao domínio da esfera municipal é muito
mais possível para os pequenos proprietários, força social fundamental em
certas vilas.
VI. A percepçom de ser força social bem diferente, melhor situada, com
umha vida mais agradável, comprar-se, a fortiori, quando os labregos retornam da emigraçom e pretendem ser pequeno burgueses proprietários nom
agrícolas.
VII. Seria interessante analisar a funçom dos elementos da pequena burguesia proprietária nom agrícola e, porém, rurais: os responsáveis das típicas
tabernas-tendas omnipresentes em todas as aldeias, donos de táxi, etc. Ocupam um lugar intermédio, servindo de veículos de comunicaçom entre dous
mundos. A sua funçom de «bisagras» caracteriza-os. Possivelmente situados
num dos chanços mais elevados da pirámide social rural (e mui abaixo no conjunto da sociedade) nom possuem instrumentos de controlo e autoridade: som
mero intermediários, e os seus clientes som os próprios camponeses.
VIII. Estamos de acordo com Sylos Labini (1981, pág. 59): «En términos generales, las condiciones económicas de las clases medias (dejando aI margen a los campesinos propietarios, que son un caso aparte) son tanto mejores respecto a la clase obrera cuanto más tardío es el proceso de desarrollo
de la industria moderna y cuanto más débil es la fuerza contractual de la clase
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de los trabajadores asalariados por la presencia de un desempleo externo, manifiesto o encubierto, sobre todo en la agricultura», ao que se somam os factores ligados à situaçom colonial. Isto supom um problema à hora de tentarmos estabelecer alianças de classes entre proletariado e classes médias.
IV. A PEQUENA BURGUESIA «ASSALARIADA»

Co desenvolvimento do capitalismo, nos países centrais, reverdece o mito da inexistência das classes, com freqüência formulado de forma mais subtil: as fronteiras de classe perdem importáncia pois a sociedade é um continuum sem fracturas. Um dos factos sobre os que este mito baseia parte da
sua eficácia é o do crescimento dos trabalhadores assalariados nom produtivos, fugidios às classificaçons; haveria um aburguesamento de fracçons importantes de proletariado, que começaria a converter-se em sujeito
revolucionário.
Nos meios marxistas estabelecem-se fundas discussons sobre a adscriçom
de classe de tais estratos. Como recorda Wright (1985), «ciertos marxistas han
aducido que únicamente los obreros manuales deberían considerarse parte dei
proletariado. Otros sostienen que la clase obrera incluye también a los empleados de 'cuello blanco' pertenecientes a los niveles inferiores que realizan
tareas rutinarias. Un tercer grupo arguye, por fin, que virtualmente todo trabajador asalariado debería ser considerado como parte de la clase obrera. Si
este desacuerdo fuera simplemente una cuestión de esotéricos debates académicos sobre cómo encasillar mejor las diferentes posiciones sociales, importaría poco el modo en que pudiera resolverse. Pero las clases no son, en la
teoría marxista, meras abstracciones analíticas, sino fuerzas sociales reales dotadas de consecuencias reales» (pág. 22).
É evidente que utilizando o critério da propriedade/posses som dos meios
de produçom, estes estratos formariam parte de um proletariado entendido
in extenso. Mas, avaliando a sua posiçom quanto ao controlo do processo
de trabalho e o carácter «intelectual» da sua actividade, a sua pertença ao
proletariado resulta duvidosa. As contradiçons relativas ao poder, presentes
no cerne mesmo da actividade económica (processo de produçom), e nas quais
possuem umha situaçom ambivalente; o seu papel na reproduçom das formas de dominaçom ideológica (em que a divisom manual/intelectual ocupa
lugar preferente), qualificam-nos e singularizam-nos a respeito do proletário
típico de Marx: operário fabril -dotado de consciência social- (Ossowski,
1969) (22).
O desacordo é transcendente nom só polos motivos aduzidos por Ohlin;
também pola releváncia numérica de tais fracçons. Para Labini (1981) os em-

(22) Deste «modelo» também se afastam o proletário rural e o proletário sem consciência de classe.
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pregados -tanto públicos como privados, no início da década de 70- suponhem umha percentagem que oscilava entre o 10070 da populaçom activa
(Estado Espanhol) e o 38% (USA), acrescentando a sua importáncia conforme subimos pola escala do desenvolvimento, e correlacionando-se inversamente
coa percentagem da «pequena burguesia relativamente autónoma» (incluindo a agrícola). Há que salientar, porém, os casos especiais de Chile e Argentina, superando o 20% apesar sua condiçom de países periféricos (quiçá o desenvolvimento desmesurado da burocrácia estatal o explique).
Ohlin Wright, na obra já citada, calcula que nos USA suponhem entre
o 30 e o 35% da populaçom economicamente activa a meados dos 70.
Nos países subdesenvolvidos a sua importáncia quantitativa é menor.
(Sylos Labini, 1981). Em Galiza, no ano 1981, representavam, aproximadamente, o 23 % da populaçom ocupada (similar à dos países latino-americanos
antes citados e o duplo do conjunto do Estado Espanhol para 1970).
Ao peso numérico devemos acrescentar o seu papel político: nos países
da periferia costumam formar a elite dirigente nas luitas de libertaçom nacional (em qualquer caso, ocupam a cúpula dos partidos -quando estes existem-); o seu «monopólio do saber» nom só lhes confire umha reIeváncia social mui superior à quantitativa, senom que alenta posiçons corporativas para a manutençom de níveis de ingressos elevados, etc.
Num caso como o francês, Poulantzas (1975) sublinha a cada vez maior
importáncia política da «pequena burguesia assalariada», substituindo os camponeses como aliado para a burguesia francesa.
Antes de tratar o caso galego vamos fixar-nos em duas achegas diferentes: a de Ohlin Wright e a de Poulantzas.
Para este, nem os «white coIlar» nem os empregados nem agentes com
determinaçom de classe similar formam parte da classe obreira. Som proletários unicamente os que realizam «trabalho produtivo» - que se converte categoria central na determinaçom das fronteiras da classe operária-o Trabalho produtivo ... «en el modo de producción capitalista, (es) el que produce
plusvalor aI reproducir directamente los elementos materiales que sirven de
sustrato a la relación de explotación» (Poulantzas, 1975, pág. 201). Temos
duas condiçons:
-reproduçom da relaçom social dominante (extorsom de mais-valor).
-intervençom directa na produçom material, «produciendo valores de
uso que aumentan las riquezas materiales» (Poulantzas, 1975, pág. 201). (O
que é um requisito da criaçom de mais-valor: a dupla condiçom resume-se
em umha).
Isto exclui das filas do proletariado todos os assalariados nom produtivos: os trabalhadores dos serviços (ainda que podam estar explorados, arrincando-se-Ihes mais-trabalho, a sua retribuiçom constitui desde a perspectiva
social um gasto improdutivo do capital); os empregados da administraçom
pública, salvo os trabalhadores produtivos das empresas nacionalizadas), pagos polo imposto, intercámbio sobre a base da renda.
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Tanto uns como outros realizam trabalhos que adaptam a forma de serviços, «cuyos productos o actividades son consumidos directamente como valores de uso y que no se cambian por capital sino por renta». (Idem, pág. 197).
Ainda dentro dos trabalhadores produtivos, nom todos pertencem à classe
obreira. Utilizaremos dous critérios específicos de determinaçom:
a. Políticos: o carácter capitalista do processo de trabalho exige o que
Marx denotou como «despotismo de fábrica», ou seja, a concreçom do domínio do capital no seio do processo de trabalho. O trabalho de direcçom e
vigiláncia, produtivo, converte-se em funçom do capital. A divisom social do
trabalho prevalece sobre a divisom técnica. Aqueles que exercem esses cometidos, nom pertencerám à classe obreira -ainda que sejam explorados-, polo
seu papel nas relaçons políticas (de poder) estabelecidas no interior da fábrica.
b. Ideológicos: nem engenheiros nem técnicos formarám parte da classe
obreira porque nas relaçons político-ideológicas de subordinaçom do trabalho ao capital assumirám o lugar deste. A divisom trabalho manual/trabalho
intelectual resultará ser a expressom concentrada do nexo das relaçons político-ideológicas coas relaçons de produçom. Os que fiquem da banda do trabalho intelectual (aquele que incorpora um saber específico do que se encontram excluídos os trabalhadores directos) integrarám a nova pequena burguesia.
Poulantzas, pois, reduz muito o ámbito do proletariado. Seria proletário unicamente o trabalhador produtivo, manual (em sentido nom empirista)
e que nom exerce umha funçom de submetimento. Da mesma forma, amplia
o espaço da «nova pequena burguesia»: assalariados nom produtivos (privados e públicos) ademais dos assalariados produtivos que realizam um trabalho intelectual e/ou de vigiláncia e controlo. Ohlin Wright criticará as aportaçons do autor francês, ponto por ponto, e oferecerá umha alternativa novedosa à conceptualizaçom das classes sociais -me recente de maior atençom-.
Em síntese, inventa um novo conceito, o de «situaçons contraditórias dentro
das relaçons de classe», para o que reclama estudos específicos. Seriam «posiciones a caballo entre las relaciones de clase contradictorias básicas de la
sociedad capitalista» (Ohlin Wright, pág. 55) - contradiçons objectivas e nom
analíticas-o
A análise dos processos fundamentais subjacentes à relaçom básica capital/trabalho - núcleo real das relaçons de classe na sociedade capitalista(controlo sobre meios de produçom e sobre a força de trabalho: possessom;
controlo sobre investimentos e assignaçom de recursos: propriedade), leva-o
a concluir que na realidade podem nom coincidir os polos das três relaçons
nos mesmos agentes; e que a existência de modos de produçom -mercantil
simples- articulados co capitalista dá lugar a novas posiçons de classes: a
pequena burguesia proprietária.
Existiriam, pois, três classes perfeitamente definidas:
Burguesia - agrupa os que controlem os três processos básicos antes
citados.
Proletariado - ausência total de controlo.
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Pequena burguesia - controla os investimentos e recursos, ademáis dos
meios físicos de produçom, mas nom a força de trabalho de outros.
Entre estas três classes situaçons contraditórias, com cada vez maior importáncia, polo jogo das tendências a:
* perda de controlo do processo de trabalho polos próprios obreiros.
* diferenciaçom das funçons do capital (diferença funcional entre propriedade económica e possessom; parcial dissociaçom da propriedade jurídica e a económica).
* o desenvolvimento de hierarquias complexas.
Para o tema que agora nos ocupa, Ohlin Wright singulariza as seguintes
contraditórias entre a burguesia e o proletariado: altos directivos, directivos
médios, tecnócratas, capatazes e supervisores. A situaçom contraditória é umha
variável: « ... ciertas posiciones ocupan una situación contradictoria próxima
a la frontera dei proletariado, y otras ocupan una situación contradictoria cercana a la frontera de la burguesia» (Ohlin Wright, pág. 69).
* Próximos à classe obreira: capatazes e superiores. Só os diferença um
mínimo controlo da força de trabalho de outros. O desenvolvimento do capitalismo tivo dous efeitos: um, a separaçom dos capatazes da produçom directa (melhor seria dizer do trabalho manual) e a substituiçom do «ditado do
mando pessoal» polo «ditado da lei». O primeiro afasta estes segmentos da
classe obreira; o segundo reduz a sua quantia relativa.
* Situaçons mais contraditórias: directivos médios e tecnócratas que «incluidos en la jerarquía de la empresa, tienden a gozar de un grado limitado
de autonomía respecto a su propio trabajo ... y de un controllimitado sobre
sus subordinados, pero no están a cargo de fragmentos deI aparato productivo» (Ohlin Wright, pág. 72).
Devemos indicar também que os assalariados improdutivos, de nom cair
nalgumha das categorias conflitivas anteriores, formariam parte do proletariado, desta forma mais numeroso que para Poulantzas.
Que resulta aproveitável e criticável de cada umha das duas aportaçons?
1. Cremos que a utilizaçom do conceito «trabalho produtivo» para acotar à classe obreira nom é pertinente, e a crítica de Ohlin Wright é certeira
(23) no que se refere à falta de diferenças fundamentais nos interesses económicos de obreiros produtivos e improdutivos. Se, como reconhece Poulantzas, uns e outros som explorados (24) e o socialismo é um requisito para pôr
fim à exploraçom, onde está a divergência cernil nos interesses económicos?
É mais: de seguir as conseqüências de Poulantzas até o final, a burguesia mesma
dividiria-se em produtiva e improdutiva. Esta receberia a ganáncia correspon-

(23)

o que nom significa nada mais que isso: a distinçom produtivo/nom produtivo segue a ser fundamental para

a análise da geraçom e circulaçom do excedente; em definitivo, para a acumulaçom de capital.
(24) Ainda que a análise da exploraçom dos trabalhadores improdutivos fique escura (e coi do que imperfeitamente
analisada) em Poulantzas: produziria-se exploraçom pola «situación de desigualdad en los t~rminos dei intercambio entre eUos y el capital, que tiene una situación dominante sobre el mercado» (pág. 200).
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dente ao seu capital da parte do trabalho nom remunerado dos trabalhadores produtivos, mas nom participaria directamente na geraçom de mais-valor (25).
2. Porém, resulta crucial nom subestimar a importáncia dos critérios políticos e ideológicos para definir a fronteira das classes. Ohlin Wright critica
a equiparaçom de tais critérios aos económicos: avonda com que um agente
com umha atribuiçom diferencial para que Poulantzas o exclua da classe operária. Nom se manteria, na sua opiniom, a primazia das relaçons económicas
na definiçom das classes.
Mas Ohlin Wright, na proposta que fai, reduz todo ao económico.
3. Também resulta forçada, em Poulantzas, a unidade de classe entre
a pequena burguesia tradicional e a nova pequena burguesia. Só certa similitude quanto ~ ideologia e ao comportamento político lhe permitem postular
tal unidade. E isso certo? Na Galiza, como regra geral, cumpre anotar a superior ligaçom com as ideologias de «modernizaçom» de nova pequena burguesia; a sua opçom por alternativas social-democratas (face à opçom conservadora da pequena burguesia tradicional), etc. Sylos Labini falará de «quase-classe»: certa solidariedade de fundo com muitas subdivisons.
4. A noçom de situaçom contraditória e adequada para capas específicas da populaçom. Mas, que ocorre quando a presença numérica de tais capas é substantiva e com tendência à conservaçom no tempo? Tal é o caso da
pequena burguesia assalariada. Entendê-la como «situaçom contraditória» possui duas virtualidades:
a) Dar-nos conta da sua dependência em termos políticos da contradiçom principal burguesia/proletariado, típica do modo de produçom capitalista.
b) Situar estas fracçons no seio do modo da produçom capitalista, por
contraposiçom à pequena burguesia tradicional.
Mas, tem o inconveniente de minimizar a importáncia que possuem para
a sua determinaçom estrutural os factores políticos e ideológicos ligados à sua
posiçom na divisom social do trabalho; desconhecer os meios utilizados para
a sua reproduçom social (ligados ao aparelho escolar), etc. Por isso, postulamos a sua consideraçom como fracçom específica, denominada «p.b. assalariada», assumindo a carga do conceito «situaçom contraditória».

(25) Noutros países, a crítica de Ohlin Wright resulta menos eficaz:
-Poulentzas manteria umha posiçom arbitrária ao crer que só se gera mais-valor na produçom de mercadorias
físicas.
-Umha grande parte do trabalho na sociedade capitalista possui aspectos produtivos e improdutivos, e nom
há razom para assumir que a freqüência de tais formas mistas de trabalho esteja a diminuir.
É umha critica mui frouxa. O problema é o peso real de tal classe de trabalho misto. Mesmo os exemplos som
inacertados: se grande parte do trabalho correspondente ao envasado fica no campo da publicidade, trataria-se
de realizar a distinçom entre o labor de desenho e impresom dos envases -improdutivos- e o do envasado
sem mais -produtivo-o
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Na Galiza, a magnitude quantitativa da classe operária (e, portanto, da
p.b.a.) sofreria grandes variaçons de seguirmos um ou outro critério. A «nom
pequena burguesia» de Poulantzas representaria um 22,72lJ!o do total (e, se
retirarmos a populaçom ocupada agrária, o seu peso eleva-se até o 34,17IJ!o),
entanto que o proletariado suporia o 29,681J!o do total. Para Ohlin Wright,
o proletariado suporia o 44,34% do total, e as situaçons contraditórias proletariado/burguesia o 8,331J!o (26).
Nós, partindo do Censo ... realizamos umha divisom tri-partida da nova
pequena burguesia de Poulantzas (ainda que logo modificaremos a sua classificaçom) para tratar de operacionalizar os seus critérios.
1. Distinguiremos assim aos assalariados com umha profissom intelectual, quer na administraçom pública quer na esfera privada. Incluiremos o
clero e os membos dos órgaos de governo, por entender que funcionam como
agentes de aparelhos ideológicos. Também incluiremos os profissionais do desporto, para além de que seja difícil justificá-lo: o seu status público, a quantia dos seus ingressos ... Nom podemos, em base ao Censo ... diferenciar aos
que ejerciam a sua profissom como licenciados e como diplomados. De qualquer forma, trata-se de umha categoria heterogénea, que atinge níveis mais
elevados nas províncias com maior desenvolvimento, e representa, no conjunto da Galiza, o 5,681J!o da populaçom ocupada, ou 53.694 pessoas. Praticamente a metade desta fracçom está composta por «professores». Isto tampouco supom homogeneidade: desde um mestre de EGB a um catedrático de
Universidade (ou desde um PNN de Universidade ao chefe do seu departamento) há diferenças de ingressos grandes, em muitos casos relaçons hierárquicas, etc.
2. Umha segunda fracçom é constituída polos assalariados com funçons
de supervisom e administraçom. Com isto nom se entende que o seu trabalho
seja manual senom que, na maioria dos casos, predomina a determinaçom
dos labores de controlo da força de trabalho ou dos processos de trabalho.
Incluímos aqui, por razons de economia classificatória (e ainda sendo mui
discutível) agentes que exercem labores de intermediaçom como assalariados.
Também, às F AS: entendíamos que, no conjunto da sociedade, o seu labor
é comparável à que realizam no seio das fábricas ou outros estabelecimentos
os capatazes, encarregados, etc., com predomínio da funçom repressiva sobre a de constituiçom de hegemonia. Trata-se, de novo, de um conjunto pouco coerente, ainda mais relacionado como o nível de renda global do que no
caso anterior (polarizaçom em Corunha e Ponte-Vedra), com relativo peso
na Galiza (6,85IJ!o da populaçom ocupada total, ou 65.000 pessoas), das quais
bastante mais da metade realizariam labores administrativas.
3. A terceira fracçom está constituída por assalariados com profissons
«manuais» e que ocupam lugares inferiores na hierarquia das suas ocupaçons.
(26) Nas cifras de Ohlin Wright incluímos entre o proletariado os que figuram no Recenseamento tendo a profissom
«Empregados dos serviços de administraçom sem classificar», 39.446 pessoas.
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Também resulta um agregado de elementos diferentes: empregados de administraçom com labores rutinárias, empregados de transporte, as comunicaçons ou o comércio sem responsabilidades, empregados com ocupaçons diversas, normalmente em estabelecimentos de pouco pessoal, etc.
Representariam o 10,480/0 da populaçom ocupada total (99.000 pessoas),
ou um 15,77% da populaçom ocupada nom agrícola.
Devemos realizar os seguintes comentários:
a. Resulta difícil operacionalizar, dadas as classificaçons fornecidas polo Censo ... , os critérios establecidos por Poulantzas para delimitar o que ele
denomina «pequena burguesia assalariada». A divisom realizada devém assim mui discutível. Por exemplo, nom seria conveniente retirar a políticos,
clérigos, militares e membros das forças de seguridade, estudando-os como
capas específicas?; em que medida os agentes de cámbio e bolsa e corredores
de comércio nom pertencem à p.b. «intelectual»?; nom formariam parte os
chefes do comboio da p.b. «supervisora»?, etc. Agora bem, salvo no 1. o caso
-quantitavamente significativo-, no resto as variaçons assim introduzidas
seriam mínimas: o grosso de cada fracçom está constituído por grupos de perfil
nítido: num caso, professores; em outro, empregados administrativos sem classificar; em outro, dependentes de comércio e empregados de serviços vários
(comércios, cozinheiros, etc.).
b. A heterogeneidade existente encobre, no caso das duas primeiras fracçons, relaçons hierárquicas entre os membros das mesmas. Assim, estariam
incluídos os chefes de redacçom e os jornalistas ao seu cárrego na p.b. «intelectual» (para além do caso citado dos professores); ou os chefes de oficina
e os empregados das mesmas (salvo os seus chanços inferiores) na p.b. de «supervisom e Administraçom». Nalguns casos houvo impossibilidade de realizar a distinçom. Em outros jogárom razons de economia classificatoria.
c. O problema principal, logo de realizada esta taxionomia, é o de considerar o que nós denominamos p.b. «manual», fazendo parte da p. burguesia assalariada, pois nom participa das funçons de controlo na divisom social
do trabalho, e apenas si se pode denominar «intelectual» ao trabalho que fam.
Poulantzas nos indica na p.b. por serem trabalhadores improdutivos (27), mas
este é um critério que desestimamos. Porém, é evidente que nom formam parte
do proletariado strictu sensu. Alguns distinguem-se polo carácter relativamente
«intelectual» (posessom de saber específico) do seu trabalho: taqui-mecanógrafas, telefonistas e telegrafistas, etc. (embora sejam ocupaçons cada vez mais
desvalorizadas, exigem certa especializaçoin escolar, ou oposiçons). Outros,
pola autonomia relativa, de que gozam ao realizar o seu trabalho (sintoma
da nom gestom do processo de trabalho mediante critérios capitalistas): cabeleireiros, cozinheiros, carteiros, camareiros, dependentes dos comércios, escassamente submetidos a umha disciplina rígida e com trabalhos que permitem -em certos casos- desenvolver as aptitudes pessoais.

(27) Nós, na p.b. «manual>, incluímos alguns trabalhadores produtivos: artesaos, etc.
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Já figemos anteriormente referência ao melhor papel que em situaçons
coloniais como a galega possuem critérios deste tipo. Optamos, em conseqüência, em outorgar-lhes um status específico: o de situaçom contraditória entre
o proletariado e a pequena burguesia assalariada, com tendência à proletarizaçom (desde logo, existem diferenças entre os empregados dos pequenos comércios e os dos supermercados ou hipermercados' enquanto a autonomia,
controlo do próprio trabalho, desqualificaçom, etc.) (28).
d. Umha parte significativa da pequena burguesa assalariada está empregada polo Estado (inclusive dentro da «manual», o que devém umha característica diferenciadora do proletariado -mesmo do que trabalha em empresas públicas). Muitos autores sublinham a inflaçom patológica da burocracia em contextos subdesenvolvidos (Sylos Labin 1981). Na Galiza o emprego na administraçom (para além do ingresso no seminário) supujo durante muito tempo quase a única oportunidade de ascenso social (e de modus
vivendi fácil) . Em todo caso, constituía umha opçom obrigada, pola ausência de empregos privados.
Esta dependência do Estado para grande parte da p.b. empregada supom umha alienaçom profissionalmente necessária, ao terem de ser assumidas as pautas de funcionamento de um aparelho uniformizador. Com a quebra do Estado unitário puro, nom será a autonomia a reivindicaçom aguardável de um segmento de tais fracçons: oportunidade de medrar, de fazer-se
valer à hora da gestom, sem provocar um grande conflito nem cortar os vencelhos? De ser assim, teríamos umha característica unificadora coa pequena
burguesia proprietária.
V. AS CLASSES TÍPICAS DO MODO DE PRODUÇOM CAPITALISTA
5.1. O proletariado: Indiquemos o seu baixo percentagem, por volta do
30070 da populaçom ocupada (para acima se incluímos o «proletariado agrícola», até o 31,41 %). Tenhamos em conta que para Itália, em 1971, esta percentagem situava-se no 40% (e para o Sul de Itália no 36,9%). (29). (30).
A fracçom fundamental deste proletariado é industrial (86,14%) -incluindo
também à construçom, aproximadamente 1/3 parte-, e nom agrícola (a diferença do que ocorre noutros países subdesenvolvidos). É um proletariado
predominantemente masculino (31); concentrado geograficamente nas províncias da Corunha e Ponte-Vedra -nas quais supera 1/3 da populaçom

(28) Evidentemente, isto supom alongar quiçá em excesso o conceito de «situaçom contraditória», pois Ohlin Wright
utiliza-o para situaçons indefinidas entre as classes típicas do modo de produçom capitalista (ou entre estas
e classes de outro modo de produçom), e neste caso, trata-se de umha posiçom intermédia entre o proletariado
e iumha situaçom contraditória de Ohlin Wright! Mas nom achamos umha soluçom melhor.
(29) Dados de Sylos Labiny (1981), elaborados por nós para fazer parangonáveis os conceitos, De todas as formas,
umha sexta parte de tais proletários eram trabalhadores por conta alheia no agro, O proletariado industrial
italiano era só o 33 "70 da populaçom activa no ano 197 L
(30) Para a a Encuesta de Población Activa, INE, I , o Trimestre de 1981, estes dados haveria que corrigi-los à baixa:
um 25,5 % da populaçom ocupada estaria constituída por assalariados na agricultura (com pesca), indústria
ou construçom ,
(31) Para a Encuesta"" de 263 mil trabalhadores, 225,9 mil seriam homes: um 85,76% ,
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ocupada-, e ainda dentro destas em duas zonas: o eixo Ferrol-Corunha, e
na bisbarra de Vigo; concentrado também sectorialmente, mas disseminado
em múltiplas pequenas empresas (32). O seu nível de ingressos é, normalmente, mais baixo do que no conjunto do Estado (33). A sua procedência é, em
muitos casos, camponesa: salvo nos núcleos fabris citados, em que existem
mostras do proletário típico marxiano, no resto trata-se de agentes que nom
cortárom a sua relaçom com o agro (isto, à hora da adquisiçom de umha consciência de classe supom umha eiva, mas também apresenta boas perspectivas
para a penetraçom de umha mensagem nacionalista).
Umha parte substancial deste proletariado nom só segue ligado à terra,
senom que participa simultaneamente da dupla condiçom de obreiro e camponês: é o «proletário-propietário» de López-Suevos (1976). Faremos a sua
análise ao tratarmos as situaçons intermédias.
5.2. A burguesia: com os critérios mais flexíveis supom um 4070 da populaçom ocupada. Aqui incluímos a «burguesia» agrária e aos altos directivos. Se incluirmos também os «rendistas» (que no Censo ... figuram dentro
da populaçom inactiva) o número elevaria-se mui ligeiramente. Com tais critérios, abrangemos várias situaçons contraditórias:
a. Entre a burguesia e a pequena burguesia assalariada: os altos directivos.
b. Entre a burguesia e a pequena burguesia proprietária: aqueles empresários que empregam um número exíguo de trabalhadores e vivem também
do seu trabalho.
c. Burguesia - pequeno produtor camponês: idem que no caso anterior,
para os camponeses.
Se retirarmos estas situaçons do conceito «burguesia», a percentagem seria
mínima (ainda que nom podemos conhecer o número exacto): por volta de
2 % da populaçom ocupada.
VI. AS SITUAÇONS CONTRADITÓRIAS
Aproveitando as formulaçons de Ohlin Wright, distinguiremos as seguintes
situaçons contraditórias:
a. Entre a burguesia e a pequena burguesia assalariada: os altos directivos (3.254 ou 0,34 % da populaçom ocupada). É umha fracçom escassamente
significativa do ponto de vista da sua magnitude. Cremos, além do mais, que
nom só pola sua participaçom no controlo do processo económico, mas também pola interiorizaçom do seu status, é umha fracçom polarizada face à
burguesia.
.
b. Entre a burguesia e a pequena burguesia proprietária: os pequenos
patrons nom agrícolas, que já tratamos em páginas anteriores. Achamos que
nom é excessivo supor que o 50 % dos que figuram no CENSO ... como «em-

(32) Isto tem implicaçons importantes sobre a possibilidade de organizaçom do proletariado: dificuldades de tomada
de contacto, relaçons paternalistas com o patrom, etc.
(33) Banco Bilbau, Renta Nacional de Espana y su distribución provincial.
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presários com assalariados» situam-se aqui. Por exemplo, na província de Corunha, de 12.000 empresários com assalariados nom agrícolas, mais da metade pertencem a actividades terciárias, com predomínio dos pequenos patrons.
Isso significaria, em conjunto, e de aceitar-se esta estimaçom a grossomodo
(que só tenta fixar um limite inferior), 15.000 persoas, ou 1,5070 da populaçom ocupada.
c. Entre a burguesia e a pequena produçom agrícola: os pequenos patrons nom agrícolas. Se incluirmos os 5.248 empresários agrícolas com assalariados nesta categoria -aproximaçom boa- suporiam o 0,55070 da populaçom ocupada.
d. Entre o proletariado e a pequena burguesia assalariada: a pequena
burguesia assalariada «manual». Já sabemos que representa o 10,48070 da populaçom ocupada.
e. Entre o proletariado e a pequena burguesia propriétaria: seriam trabalhadores semi-autónomos. Renunciamos à quantificaçom; incluímo-lo aqui
por coerência do esquema e por serem analisados por Ohlin.
f. Proletariado - pequenos produtores agrícolas: trabalhadores simbióticos. Dentro das situaçons contraditórias é a mais importante Uunto com a
d.). Numha consideraçom precisa obrigaria a distinguir dentro dos agricultores a tempo parcial com um segundo emprego fora da exploraçom aos trabalhadores simbióticos propriamente ditos -os «proletários/proprietários» de
López-Suevos (1976)- de outros tipos de combinaçom entre actividade agrícola e extra-agrícola.
Assim:
• Simbióticos: trabalhadores que simultaneamente (num mesmo ano) está
sujeito a duas relaçons de produçom diferentes, correspondente umha ao modo
de produçom capitalista, em que vende a sua força de trabalho aos proprietários dos meios de produçom, e outra à pequena produçom agrícola, no qual
é possuidor e proprietário jurídico dos meios de produçom.
Ainda caberia distinguir entre o simbiótico «puro», que se insere nas filas do mpc no seio do proletariado strictu sensu; e o simbiótico «pequeno-burguês», que integrará a pequena burguesia assalariada (<<manual» na quase totalidade das ocasions).
• Trabalhadores pequeno-burgueses quer na agricultura quer fora dela: os homes «anfíbios» da beira-mar (López Suevos, 1986); os artesaos (cesteiros, oleiros, etc.) que cultivam também a terra; e ainda os trabalhadores
autónomos em actividades «modernas», ligadas à expansom do modo de produçom capitalista: taxistas, donos de bares nas aldeias (ou na vila próxima), etc.
Haveria que realizar um estudo específico para determinar a importáncia de umha ou outra categoria. Mas, em conjunto, representam na Galiza
umha fracçom considerável da populaçom ocupada: 121.772 pessoas, ou o
13070 do total da populaçom ocupada. Se consideramos só a populaçom ocupada extra-agrícola, os 115.267 trabalhadores do campo (entre empresários
e ajudas familiares) que tenhem a sua dedicaçom principal em actividades ex172

tra-agrícolas (nom «inactivas») significam o 18,350,10 do total. Se comparamos só com o proletariado mais a p.b. assalariada «manual» (pois postulamos que a actividade fora da agricultura terá lugar na sua maior parte em
forma de ocupaçons que correspondem a tais rúbricas), significariam o 30,380,10
(proporçom que diminuiria ao 250,10 de incluirmos também na comparaçom
à pequena burguesia proprietária). Em qualquer caso, podemos postular que
entre 1/4 e 1/3 do proletariado galego está composto por trabalhadores com
actividade na sua exploraçom agrária (34).
A respeito da populaçom ocup,!da no agro (e se consideramos que as cifras do RECENSEAMENTO AGRARIO devem ser reduzidas nas 20 mil pessoas no fundamental inactivas), os produtores em situaçom contraditória significam um 220,10 do total, magnitude também importante.
Com tais proporçons nom é de recibo desestimar a importáncia que esta
figura possui: enquanto a reproduçom das exploraçons camponesas, porque
indica dificuldades. Segundo Etxezarreta (1985) as exploraçons a tempo parcial nom perduram como tais, estando, na sua maior parte, destinadas à desapariçom (ainda que a duraçom da crise pode pôr em questom esta
afirmaçom).
Enquanto o proletariado, porque: (2)
a) Isto reduz o valor da força de trabalho, diminui o custo de reproduçom da mesma, o que se traduz em apropriaçom polo capital de umha fracçom maior do trabalho social.
b) A gravitaçom sobre o conjunto do mercado de trabalho galego dos
simbióticos incide à baixa sobre o preço da força de trabalho, em tanta maior
medida quanto mais suponham os proletários-propietários sobre o total.
c) Diminuem as despesas do Estado, nom só em infraestrutura senom
em subsídios de desemprego, etc.
d) Reduze-se a combatividade da classe obreira: os simbióticos som trabalhadores com escassa consciência de classe, baixa sindicaçom, renitentes às
greves, etc. (ainda que, como lembra López-Suevos (1976), também apresentam umha maior capacidade de resistência para os conflitos longos, e, pola
sua ligaçom directa com o mundo rural, nom só actuam como veiculizadores
de ideologias progressistas, senom que podem servir de base ao mantenimento de práticas lingüísticas galegas no meio proletário).
VII. RECAPITULAÇOM
Para finalizar, realizaremos dous esquemas cifrados, que resumem o
anterior.
1. No primeiro, distinguimos 5 classes e 6 situaçons contraditórias (que
poderiam ser mais) (35). Temos um modo de produçom, o capitalista, artel-

(34) Isto pode explicar parte das diferenças quanto à populaçom activa agrária entre o Recenseamento de
Población e o Recenseamento Agrário.
(35) Ver QUADROS, págs. 128-143.
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hado com formas produtivas que som o resultado da descomposiçom das relaçons de produçom feudais no agro (pequena produçom agrícola) ou da persistência da pequena produçom mercantil entre os interstícios do capitalismo
(forma produtiva que o capital reproduz «minguadamente»). Isto dá-nos 4
classes. O desenvolvimento do mp capitalista produz o surgimento de estratos específicos, a pequena burguesia assalariada, umha «quase-classe».
A seguir, distinguimos as situaçons intermedias.
O modo de produçom central, dominante, é o capitalista.
2. No segundo, distinguimos 3 classes e 3 situaçons contraditórias. Simplificamos o esquema anterior, tornando para umha visom dicotómica do mpc
(com 1 situaçom contraditória no seu seio) e homogeneizando à pequena produçom em 1 só classe, com 2 situaçons contraditórias com as classes respectivas do mpc.
Anotemos, para acabar, a qualidade diversa das situaçons contraditórias: umhas no seio do mpc e outras a cavalo das fronteiras deste.

QUADROS
Desde os camponeses que, submetidos à integraçom vertical, perdêrom
quase por completo o controlo sobre o seu processo de trabalho, até os assalariados a domicílio.
ESQUEMA I

I-------------- n
I
I

PEQUENOS PATRONS
AGR ÍCOLAS

I
:

O.55~o

I

--------

--------

NOTAS

I) o 100al supera ligeiramente o 100 "'o polo problema de dar cifras concretas às situaçons contraditórias. e polo redondeio das ci fras. Há
que ter em conta o efeito dos rendistas, incluídos na burguesia.
2) O total de agr icul tores com dedicaçom principal fora da agricul tura assignou-se aos «proletários-proprietários» , ISlo reduziu num 30 llJo
a percentagem que supon hem no total tanto proletariado como a peq uena burguesia man ual.

-

-

Classes e «q uase-classe»
-
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-

-

-

-

1
[!,

Existência de situaçom cont raditória nom concretizada .

11

Si{Uaçons contraditórias

"

Em % sobre a populaçom ocupada.

ESQUEMA 2
MPC

rr----------jl
BURGUESIA

:

t----i)a,....~~~-:

PEQUENOS
PATRONS

I

2,50/0

II

i

I

-_I

43%

I
I
I

I

2%

<=

I

:

I

PEQUENA
BURGUESIA
ASSALARIADA

,

PEQUENA BURGUESIA
PROPRIETÁRIA
NOM AGRÍCOLA I AGRÍCOLA

I

I
I

:

PEQUENA
PRODUÇOM

::J

r;:-

PROLETARIADO

?tE

:1

----

SIMBIÓTICOS

I

130/0

~

I
I

~

28,3%

---11

NOTAS:
I)
2)
3)
4)
5)

I.

Igual que antes, o total ultrapassa o 100 0/0.
Idem a respeito dos simbióticos.
Os altos directivos incluem-se na burguesia.
A pequena burguesia manual integra-se no proletariado.
Os pequenos patrons incluem as duas situaçons contraditórias.

I

Classes

r.:--------~

~

li

:=
~.J'~AM

Situaçons contraditórias.
Fronteira do modo de produçom capitalista.
Fronteira da pequena produçom.

% sobre populaçom ocupada.
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DENOMINAÇOM PROVISÓRIA

SITUAÇOM PROFISSIONAL DA POPULAÇOM OCUPADA

Quantidade

flJo P. ocupada

I

Palrom, empresário ou profissional que emprega pessoal

34.797

Palram, empresário ou profissional que nom emprega pessoal e
trabalhadores por conta própria .
Membro trabalhador de cooperativas

234.40
14.371

24,82
1,55

Pessoal trabalhando na familia .

139.810

1.1.80·

....... . .

Outros.

o

•

•

•••

•

•••••

•

3,68

Pessoa (fixa ou eventual) a soldo, comisom, jornal, etc .

Burguesia

Pequena burguesia proprietária:
397.810
TOlal.

I

.n,12 lro

I

0,97

9.225

•

I

I

511.729

54,18

Proletariado

I

Elaboraçom própria.

Fonte: Censo de PobJación 198/.
QUADRO I
TOlal P. ocupada: 944.336.

RECENSEAMENTO POPULAÇOM 1981. INE

'lo PROPULAÇOM OCUPADA
L

Ou

r

Galiza

4,97

3,40

3,31

4,1

4,03

390.758·
234.417
14,371
141.694

34,17

62,96

55,41

31,52

41,37

51 I.l06
296.709
214.597

60,67
57,89
42,1 I

33,39
53,56
46,43

40,94
57,25
42,74

63,95
59,70
41,29

54,14
58,02
42,97

L

Ou

r

Galiza

Corunha

Lugo

Ourtnse

Ponle-Vedra

Galiza

357.304

153.130

148.357

285.546

944.336

17.769

5.216

4.942

11.729

38.085

122.102
73.613
7.634
40.855

96.425
5I.l88
2.026
43.01 I

82.216
52.1 IJ
1.675
28.428

90.015
57.303
3.396
29.316

216.793
125.493
9I.l00

51.Il7
27.389
23.748

60.751
34.784
25.967

182.625
109.043
73.582

Populaçom ocupada.

Burguesia
P. burguesia «proprietária » . .
Autopatrons .
Cooperativas.

Ajudas familiares + outros
Assalariados
Produtivos
Nom produtivos.

C

CLASSES SOCIAIS NA AGRICULTURA. QUADRO 2
Corunha

Empresá. com assaI. (I).

1.149

Ponte·Vedra

433

535

Galiza

C

5.248

3,32

1,31

0,74

0,68

1,65

47,38
1,57

57,51
1,22

53,51
1,48

50,80
2,40

44.065
4.403
34 .144
1.173

41.402
1.378
40.652
317

4I.l52
879
25.753
310

33.876
940
23.587
4Il

160.695
7.600
124. Il6
2.213

37 ,67

46,89

36,24

37,91

39,94

6.827

2.472

3.073

4.050

16.421

7,28

2,82

4,27

6,39

5,19

..

83.785

83 .749

68.294

58.816

294.644

89,36

95,84

94,97

92,9

..

93.745

87.369

71.902

63.298

316.314

26,23

57,05

48,46

22,16

Assalariados (6)

TOTAL ..

Ourense

47,00
4,69

Empresá. sem assaI. (2) .
Cooperativistas (3) .
Ajudas familiares (4) .
Outros (5)

(2) + (3)+ (4)+ (5)

3.131

Lugo

93,14
)),49
070 sobre

pop.
ocupada
----

Fonle: Censo de Población 1981. INE.

Elaboraçom própria

Ou

C

ReIaçom (6)/(1)
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2,18

2,15

5,74

Galiza

9,35

3,12

SITUAÇOM PROFISSIONAL. QUADRO 3
EMPRESÁRIOS COM ASSALARIADOS

EMPRESÁRIOS SEM ASSALARIADOS

PROFISSOM
C

L

Ou

P

G.

C

L

Ou

P

Ga

3.416

1.188

525

58 1

5.810

44.369

41.465

41.390

34.747

161.970

274

105

-

368

747

-

2. 168

2.273

Trabalhadores por conta própria d

exploraçons agrárias e da pesca.
Trabalhadores da pesca, caça ou
similares

-

105

Fonte: Censo de Población 1981. Quadro 29.

QUADRO 4
Benefícios de 11)6
plS. dos
empresários e

Beneficios de 1()6

autónomo agric.

de outros empresá .
e autónom o +
rendas p. liberais

Tr. autónomos
e empresa .
agrie. +ajud .
familiar

Corunha.
Lugo.
Ourense.
Ponte-Vedra.

20.403
21.632
9.5 13
17.836

29.218
18.638
18.468
51.778

68.080
100.555
104.081
113.301

70.60 1
23. 182
23 .934
53.341

Galiza

69.384

158.102

386.017

171.058

Autónomos

Renda unitária

e empresários
Dom agrícolas

agrícolas (pIS.)

Idem Dom
agrícola (pls)

Proporçom

299.691
215. 126
91.399
157.421

980.4 11
803.985
771.62 1
970.697

3,27
3,73
8,44
6, 16

179.743

924.259

5, 14

autónomos

,

Fonte: Renta Nacional de Espana 1981, Banco Bilbau, 1983 .
Elaboraçom própria.

ENS INO MAIS ELEVADO RECEBIDO. GALIZA . QUADRO 5
2.° Grau 1.° Ciclo

I.GGrau

Sem ensino

2.° Grau 2.° Ciclo

Oulros ensL

Total activo

(I )

(2)
(3)

418.325
77.207
1.097.664

45.450
1.677
71.496

Nom remat.

Si

Nom remat.

Si

Nom remaI.

Si

76 .452
9.616
162.868

294.747
61.620
762.801

666
1.228
16.467

427
1.227
18.392

11 4
358
5.635

260
920
20.352

209
561
39 .653

Fonte: Censo de Población 1970, INE. '
Elaboraçom própria .

(1) Empresários agrícolas sem assalariad0s.
(2) Empresários nom agrícolas sem assalariados .
(3) Total populaçom activa.
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PEQUENA BURGUESIA PROPRIETÁRIA NOM AGRÍCOLA . QUADRO 6
Empresários sem

assalariados

Cooptrativislas

Ajudas
familiares

Total

aJa sobre lotai
pop. ocupada

Corunha.

Serviços.
Conslruçom .

19.570
3.677

1.810
485

3.885
343

25 .265
4.505

Total.

29.548

3.231

5.538

38.3 17

Lugo.

Serviços .
Construçom .

6.637
1.449

405
86

1.415
74

8.457
1.609

Total . .

9.986

648

2.042

12.676

Serviços.

6.835
2.000

475
90

1.537
275

8.847
2.365

9,66

8,27
.

Ourense .

Ponte-Vedra

Construçom.

Total.

10.761

796

2.365

13.922

Serviços.

Construçom .

14.474
2.598

1.445
292

5.119
466

21.038
3.356

Total.

23.427

2.456

5.729

31.612

Serviços.
Construçom .

47.516
9.724

4.135
953

11.956
1.158

63.607
11.835

Total .

73.722

1 76,32

7.131

1

15.676

7,38

9,38

11,08

10,22

96.592

1 16,22

Fonte: Censo de Población 1981. INE.
Elaboraçom própria.
A diferença entre o que somam serviços + construçom e o total dará-nos a pequena burguesia proprietária estritamente industrial.

PEQUENA BURGUESIA ASSALARIADA. DIVISOM TRI-PARTlDA

P. B. <dnteleelua!»
N."

070 sobre tolal
P. burguesia assa.

P. B. «Supervisora
e Administradora)

P. B. «Manual»

N."

°io

N."

~.

Tolal

070 Total sobre

P. ocupada

Corunha . . . .... . . . . .

23.821

26,09
(6,66)

28.757

31,49

38.712

42,40

91.300

25,55

Lugo ..... .. .... ....

6.77 1

28,51
(4,42)

6.182

26,03

10.795

45,45

23.748

15,50

Ourense .......... .. . . . . . .

6.659

25,64
64,48)

7.051

27, 15

12.257

47,20

25.967

17,50

16.443

22,34
(5,75)

22.546

30,64

34 .593

47,01

73.582

25,76

53 .694

25,02

64.516

30,06

99.055

46,15

214.597

22,72

Ponte-Vedra .

. . . . • .

Galiza.
l1Jo

sobre popu!. ocupada.

0/0 sobre populaçom nom agrícola.
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(5,68)

(6,83)

(1 0,48)

(22,72)

(8,54)

(10,27)

(15,77)

(34,17)

PEQUENA BURGUESIA ASSALARIADA «INTELECTUAL»

Licenciados tétnicos

Professores, escritores.

diplomados e outros

artistas e profissionais
dos desportos

Ourense.
Ponte-Vedra .

10.691
2.267
2.413
7.371

10.504
3.862
3.569
8.372

Galiza.

22.742

26.314

Corunha
Lugo.

Aparecem no

Censo ..

Professores

Clero

Políticos

Total

9.317
3.57 1
3.181
7.483

1.1 39
613
584
565

1.487
19
93
135

23.821
6.771
6.659
16.443

23.552

2.901

1.734

53.694

1981, como :

Assalariados fixos + assalariados eventuais, com as seguintes profissons:
profissionais licenciados; profissionais diplomados; escritores, jornalistas e sim ilares; profissionais artísticos e desponivos; outros profissionais e técnicos; profesores; clero; membros dos órgaos de governo; pessoa! directivo de adm inistraçom pública.

PEQUENA BURGUESIA «SUPERVISORA E ADMINISTRADORA»

Total -

Cor unha.

Lugo.
Ourense.

Ponte-Vedra
Galiza.

-

(A + Fas)

Fas

Total
-A

(AI

Total

7.592
1.436
1.987
5.806

4.975
788
683
1.803

12.567
2.224
2.670
7.609

16. 190
3.958
4.381
14.937

28.757
6.182
7.051
22.546

16.821

8.249

25.070

59.446

64.516

FAS+ CLERO +
POLÍTICOS

I

12. 884

I

Aparecem no. Censo .. 1981, como:
Assala riados fixos e eventuais, que tenhem a seguinte profisson:
chefes de oficinas, chefes e inspectores de serviços de transporto, chefes de venda e chefes e agentes de compra (agentes de cámbio e bolsa,
corredores de comércio, comerciantes e vendedores), encarregados do pessoal de serviços domésticos, contramestres, chefes de talher, capatazes, encarregados (e profissionais da FAS).
(A): Empregados dos serviços de administraçom sem classificar.

PEQUENA BURGUESIA ASSALARIADA «MANUAL»

Reparaçom,
artesaos (5)

Pessoal administrativo inrerior (1)

Transportes e
comunicaçons (2)

Comércio

Outros serviços e
nom classificáveis (4)

Ourense .
Ponte-Vedra .

3.8 14
1.147
1.220
3.437

2.678
1.264
866
2.150

10.476
2.780
3. 192
9.679

23.746
5.515
6.877
18.976

676
89
102
451

38 .712
10.795
12.257
34.593

Galiza.

9.638

6.958

26.127

55.114

1.318

99.055

Corunha .

....

Lugo.

Total

Aparecem no Censo .. 1981, como assalariados fixos e evenluais, com as seguintes profissons:
(I) Taquígrafos, mecanógrafos e auxi li ares; empregados de contabilidade , caixa e taquilhas; operadores de máquinas.
(2) Chefes de comboio, revisores, cobradores; carteiros, ordenanças, recadeiros, telefonistas, telegrafistas, similares.
(3) Agentes técnicos de venda, viajantes, representantes; dependente de comércio.
(4) Cozinheiros, camareiros e similares; pessoal de serviços nom classificado; conserjes, porteiros, etc.; trabalh adores de lavado, !impeça,
planchado, pessoal de cabeleiraria; pessoal de serviços de protecçom e segurança; pessoal de outros serviços.
(5) Operadores emisores rádio, TV, etc.; joalheiros, prateiros, etc., artesaos e outros.
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PROLETARIADO

Proletariado
industrial (1) ,

Proletariado
industrial
e pesqueiro (2)

010 sobre
pop. ocupada

(2) + proletariado
agrícola (3)

010 sobre
pop. ocupada

Corunha, .. , .
Lugo ........
Ourense .....
Ponte-Vedra .

108.524
23.190
31.672
92.224

118.666
24.918
31.711
104.993

33,21
16,27
21,37
36,76

125.493
27.389
34.784
109.043

35,12
17,86
23,44
38,18

Galiza .......

255.610

280.288

29,68

296.709

31,41

Fonte: Censo de Población de 1981, INE. Elaboraçom própria.
GALIZA ASSALARIADOS 103
AGRICUL TURA
V
F
INDUSTRIA
V
F
CONSTRUÇOM
V
F
TOTAL 1
V
F

35,2
32,6
2,6
150,1
115,5
34,6

SERVIÇOS
V
F

210,5
142,2
68,4

TOTAL2
V
F

474,0
368,0
105,9

78,1
77,8
0,4
263,4
225,9
37,5

85,76070
14,24%

Fonte: Encuesta de Población activa, 1. o Trimestre de 1981, INE.
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BURGUESIA
Nom primária

Incluindo Incluindo pesca
agricultura + altos directi(3)
vos (2)+(4)

070 sobre

(1)

Incluindo
pesca
(2)

Corunha ......
Lugo .........
Ourense .......
Ponte-Vedra ...

11.901
3.357
3.811
9.011

12.525
3.506
3.811
9.725

15 .656
4.673
4.346
10.158

14.368
4.049
4.407
11.296

4,09
2,64
2,97
3,95

17,769
5.216
4.942
11.729

Galiza ........

28.098

29.567

34.833

34.390

3,64

38.085

pop.
ocupada

Incluindo agricultura + altos
directivos (3) + (4)

4,03

RENDISTAS

TOTAL
BURGUESIA

1.835
434
887
1.017

19.604
5.650
5.829
12.746

4.137

42.222

ESTRUTURA DE CLASSES DO SEGMENTO NOM AGRÍCOLA DA POPULAÇOM OCUPADA

070 sobre P. ocupada
nom agrícola

Burguesia (I) ................ . .
Pequena Burguesia proprietária.
Pequena Burguesia assalariada
Intelectual
Supervisora .
Manual ........ . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .

Proletariado (2)
TOTAL.

34.390
96.592
214. 597

5,47
15,36
34, 14

53.694
64.5 16
99.055

8,54
10,26
15,75

280.288

44.59

628.535

66,55
("70 sobre p.
ocupada tota l)

(I) Inclui a pesqueira + os altos directivos.

(2) Proletariado industrial e pesqueiro.
Fonte: Censo de Población de 1981, INE.
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070 SOBRE POPULAÇOM OCUPADA, CENSO DE POBLACION 1981, INE
Corunha

Lugo

Ourense

Ponte-Vedra

Galiza

Populaçom activa .............

110,96

106,4

107,18

112,54

110,11

Populaçom ocupada ..........

100

100

100

100

100

Populaçom ocupada agrária ....

26,23

57,05

48,46

22,16

33,49

Empresários, patrons ....... . ..

3,32

1,31

0,74

0,68

1,65

Autopatrons + trab. conta própria.

47,00

47,38

57,51

53,51

50,80

Cooperativista . .. .. . ..........

4,69

1,57

1,22

1,48

2,40

Assalariados agrícolas .........

7,28

2,82

4,27

6,39

5,19

Ajudas familiares + outros .... .

37,67

46,89

36,24

37,91

39,94

Pequena burguesia proprietária.

10,72

8,27

9,38

11,07

10,22

Autopatrons .. ..... .... ......

77,1

78,77

77,29

74,10

76,32

Cooperativistas ... .. ..... . . ...

8,43

5,11

5,71

7,76

7,38

Ajudas familiares .............

14,45

16,10

16,28

18,12

16,22

P. B. assalariada nom agrí. ....

25,55

15,50

17,50

25,76

22,72

P. B. «intelectual» ........

26,09

28,51

25,64

22,34

25,02

P. B. «supervisom/adm.» .

13,76

9,36

10,28

10,34

11,68

P. B. «manual» ..........

60,13

61,36

64,07

67,31

64,54

Proletariado industrial ...... ...

33,21

16,27

21,37

36,76

29,68

2,64

2,97

3,95

3,64

Burguesia (nom agrária) ...... .

4,096

!

RECENSEAMENTO AGRARIO. 1982. AGRICULTURA A TEMPO PARCIAL

Dedicaçom ppal. na exploraçom .
Dedicaçom ppa!. fora da exploraçom na actividade agrária ..
Dedicaçom ppa!. fora da exploraçom em act ividades ncm agrárias.

Dedicaçom ppa!. outra actividade (1) .
Total

Empresários
pessoa fisica

familiares

189.344

238.850

428.184

3.750

2.775

6.505

69.956

45.302

115.267

Ajudas

94.571

106.661

357.621

393.499

(1) Labores do rogar, escolar ou estudante, serviço militar, inactivo por idade, desemprego, etc.

182

Tolal

201.232

549.956

) ", .m

} Inactivos
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A «Organización Republicana Gallega Autónoma»
(O.R.G.A.): Breve aproximaçom a um partido galego
republicano, 1931-1934 (*)
Carlos F. VELASCO SOUTO
(Universidade de Corunha)

Nas páginas que seguem proponho-me oferecer umha semblança do que
foi o partido republicano mais importante da Galiza durante o primeiro biénio da II República. Para isto buscarei centrar o meu estudo, como é habitual nestes casos, tanto na sua estruturaçom interna, campos içam social, programa e aspectos organizativos como na sua trajectória política no duplo marco
em que esta se desenvolveu: o global da política espanhola republicana e o
mais restringido da Galiza.
O especial interesse que a Organizaçom apresenta para a História Contemporánea da Galiza deriva tanto do seu carácter hegemónico de entre as
forças republicanas galegas no período assinalado (mesmo formou parte da
coaligaçom governamental) quanto da sua directa implicaçom no processo autonómico que culminaria no Estatuto de 1936.
Assim as cousas, tentarei com este pequeno trabalho contribuir, na medida do possível, a preencher um dos múltiplos valeiros que apresenta a His-

(» .

o presente artigo foi redigido originalmente em 1981. Ao decidir-me a publicá-lo hoje, quase dez anos depois,
som consciente de que quiçá deveria reescrevê-lo inteiramente. Se, apesar de todo, o apresento em formato originai é porque nada substancialmente novo se tem escrito sobre o tema no transcurso destes anos, com o qual
o trabalho segue a conservar umha boa dose da sua validade inicial. Ao mesmo tempo pode servir de ponto
de arranque a novas investigaçons que neste momento contariam cumha fonte de primeira magnitude daquela
inacessível: os fundos do arquivo da Jefatura Nacional de Servicios Documentales, a que deveu ir parar quando
menos umha parte da documentaçom da O.R.G.A. após a Guerra Civil. Provavelmente, à luz dos dados novidosas , haveria que modificar algumhas das teses defendidas no meu estudo, tanto no referente ao Partido como
à figura do seu máximo dirigente, Casares Quiroga. Mas, em todo caso , isso seria indicativo de um avanço da
nossa historiografia cara um conhecimento mais acaído do nosso pasado. Assim que, relativamente livre de veleidades megalómanas e pretensons auto-laudatórias, ofereço aqui este resumo do que foi a minha tese de licenciatura, co desejo expresso de algum jovem investigador se servir dela como guia para dar novos frutos historiográficos ao nosso país, tam necessitado deles. Eu, no entanto, procurarei fazer o próprio desde outros territórios
da História em que concentro o meu labor desde há algum tempo.
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tória Contemporánea do nosso país, particularmente a dos últimos cinqüenta
anos, da qual todos somos produto em maior ou menor medida.
Enquanto às fontes utilizadas, a falta de documentaçom de primeira mao:
a que proporcionaria o fundo documental do partido em questom, que desgraciadamente se encontra perdido; vim-me obrigado a recorrer a fontes de
segunda orde, que se bem oferecem um nível informativo inferior ajudárom
bastante a subsanar a carência apontada. Quais som? O seu elenco abrange
quatro grupos:
a) Fontes bibliográficas.

Mui escassas. Reduzem-se praticamente às obras de A. Alfonso Bozzo:

Los partidos políticos y la autonomía en Galicia, 1931-1936. Madrid, Akal,
1976; e X. Vilas Nogueira: O Estatuto Galego. A Corunha. Edicións do Rueiro,
1975; além doutras de menor releváncia que tratam tangencialmente o tema,
tais como: A. Rodriguez Castelao: Sempre en Galiza. Madrid, Akal, 1976;
C. A. Zubillaga: El problema nacional de Galicia. Montevideo, Edicións do
Patronato da Cultura Galega, 1974; e J. González Beramendi: Vicente Risco
y el nacionalismo gallego. Memória de licenciatura inédita, Universidade de
Santiago, 1980.
b) Fontes documentais.
Proporcionam alguns dados no tocante à participaçom da O.R.G.A. no
processo autonómico e à localizaçom dalguns dos seus núcleos de militáncia
e implantaçom, o fundo documental do Estatuto de Autonomia de Galiza de
1936, recolhido no Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos (Santiago
de Compostela).
c) Fontes impressas.

Resultam de grande utilidade as fontes impressas de tipo periódico, quer
dizer, imprensa, tanto independente como de partido. Os jornais e semanários galegos fôrom os nossos principais fornecedores de informaçom sobre
o ideário político, tomada de decisons, organizaçom interna, assembleias e
actividade em geral da O.R.G.A. Sobressai num primeiro lugar La Voz de
Galicia de Corunha. Num segundo plano Faro de Vigo, El Eco de Santiago,
A Nosa Terra, El Pueblo Gallego (Vigo) e El País (Ponte-Vedra).
De entre as fontes impressas nom periódicas cabe salientar duas pequenas obras com carácter de folheto e de importáncia capital para o tema: «El
autonomismo gallego entre 1931 y 1936» (ponência apresentada à reuniom
anual da Society for Spanish and Portuguese HistorÍCal Studies, 1972), de Emílio González López, membro fundador da O.R.G.A. (a obrinha contém valiosos dados sobre a actividade e evoluçom da mesma); e Contra los nuevos
oligarcas. ;, Quién es y a dónde va Santiago Casares Quiroga? (A Corunha,
Imp. Moret, 1932), de Domingo Quiroga Ríos, sobre a trajectória e significaçom política do máximo líder da O.R.G.A., se bem desde umha perspectiva
profundamente detractora.
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d) Fontes orais.

Há que consignar aqui a entrevista mantida em 18-X-80 com Emílio González López, um dos poucos membros do partido ainda vivos, que tivo a amabilidade de me subministrar variada informaçom sobre diversos aspectos do
tema.
E vistas estas consideraçons prévias podemos passar já ao tema que nos
ocupa.

Nascimento do partido, programa e composiçom social.
A O.R.G.A. cria-se no mês de Outubro de 1929 baixo a promoçom de
diversos republicanos corunheses afectos ao Casino Republicano desta cidade seguidores de Casares Quiroga, e dos nacionalistas republicanos da Irmandade da Fala local dirigidos por Antón Villar Ponte. A reuniom constitutiva,
prévios contactos e reunioos clandestinas com carácter preparatório, tem lugar no Casino Republicano de Santiago de Compostela, a porta aberta e sem
autorizaçom governativa. A ela acodem os representantes das diversas agrupaçons republicanas e galeguista-republicanas da Galiza -com claro predomínio das hostes corunhesas- acordando constituir em por aclamaçom a que
havia de converter-se, andando o tempo, em organizaçom republicana mais
forte do País Galego (1).
As fontes nom concordam à hora de atribuir a iniciativa de fundaçom
do novo partido a uns ou outros militantes. Enquanto umhas assignam a ViBar Ponte o rol de iniciador, salientando ao mesmo tempo o carácter nacionalista da Organizaçom, outras atribuem o protagonismo dos primeiros momentos a Emílio González López e Arturo Sória, os quais proporiam a Casares Quiroga a formaçom da O.R.G.A. ao tempo que lhe ofereciam a presidência da mesma (2). Seja como for, o que si parece claro é que a apariçom
do partido no panorama político espanhol é fruto dum pacto ou acordo transaccional entre as duas correntes do republicanismo anteriormente aludidas,
unidas na comum empresa de coadjuvarem ao advento dum regime político
que servisse de canal de expressom aos interesses das classes médias e populares galegas: a República. A primeira encarna a velha tradiçom anti-afonsina
da cidade de Corunha, dotada neste momento dum ar renovador. A segunda
representa a corrente possibilista do galeguismo, que num alarde de realismo
político decide renunciar temporalmente ao purismo extremo dos seus postu-

(I) Emíl io Go nzález López : «EI autonomismo gallego en tre 193 1 y 1936» . Ponência apreselllada à reuniom a nu a l
da Sociery for Spanish and Portuguese Hisrorical Studies. Abril, 1972.
(2) Entre as primeiras cabe citar umha carta remet ida por Angel Casal a Ramón Villar ponte (l dia cinco de Setembro, reprod uzida por Xusto González Bera mendi: ViceIJ1e Risco y el nacionalismo gallego. Tese de licenciatura ,
Universidade de Santiago. 1980. Entre as segundas, E . González López : Ent rev ista mantida co a uto r des tas linhas o 18 de Outubro de 1980.
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lados a fim de centrar os seus esforços na luita pola instauraçom do único
regime capaz de assumir o feito diferencial da Galiza e dar cauce legal à problemática autonómica.
A reuniom de Santiago vai dar lugar a um manifesto programático intitulado «AI País Gallego», que recolhe as bases e objectivos políticos imediato postos polo partido recém nascido. À cabeça dos seus redactores figura
já Casares. A O.R.G.A. salta assim à cena política configurada como:
«Una fuerza republicana gallega que colaborando con todos los correligionarios
de Espana, conserva su personalidad y autonomía en una organización que no dependa disciplinariamente de los partidos históricos» (3).

Ou seja, aparece como partido de ámbito galego e autónomo (ou se se
quer, independente) das forças políticas republicanas de implantaçom estatal. Noutra orde de cousas, nom isento de relaçom co anterior, fica constatado como objectivo básico e prioritário da Organizaçom a transformaçom do
Estado Espanhol em República Federal. E nom falta umha clara exaltaçom
em tons afervoados da personalidade diferencial de Galiza, unida a umha forte
vontade de promoçom da mesma:
«La eclosión de una Galicia grande, pujante en su destacada personalidad, debe
ser obra de hombres liberales . Y para cumplir semejante misión nació O.R .G.A.
( ... ) Quisiéramos hacer nuestra Galicia un emporio de riqueza y de cultura. Precisamente así, procurando cada región superarse y engrandecerse por su propio esfuerlO , es como podremos llegar a crear una Espana poderosa, y hermanados con Portugual, conseguir que Iberia levante su noble figura en los futuros Estados Unidos de
Europa . No deseamos separar lo unido, sino que, por el contrario, aspiramos a trabar vínculos de fraternidad cada vez más fuertes entre las nacionalidades ( ...) Nuestra organización , por ser gallega -gallega en sus elementos y gallega en su espíritu - tiene una gran misión que cumplir, y es: ayudar a forjar la conciencia colectiva
de Galicia ( ...) Ciego será el que no vea juntos los corazones gallegos, se está transformando en una conciencia colectiva. La personalidad de Galicia - idioma, usos,
caracteres, problemas~ se define cada vez más vigorosamente. Pasaron los tiempos
en que afirmaria era un gesto y afincaria una campana. Hoy cada gallego siente tan
hondo el clamor de la raza y de tal manera se solidariza con las cuestiones de su ti erra
que ya no se contenta con sentiria sino que se presta a defenderia. Galicia tiene hoy,
además de una personalidad, una conciencia de ella y de su misión en el mundo ( .. .)
porque ansiamos que los elementos violentamente unidos se junten en coordinación
santa y libre , es por lo que somos federales a rajatabla y republicanos a machamartillo. Para nosotros fue y es razón de existencia: la instauración en Espana de la República Federal. No queremos más; pero tampoco admitimos menos» . (4)

Nacionalismo implícito nestas linhas? Obviamente nom. O feito do manifesto estar redigido em castelhano e a nom definiçom de Galiza como naçom fam-nos descartar decontado essa ideia. Trata-se tam só de autonomis-

(3) Organización Republicana Galiega Autónoma : AI Pais Gallego. Galicia (La Coruiia), octubre de 1929 . Por nom
ter podido consultar directamente o documento, cito através de A. Rodríg uez Castelao: Sempre en Galiza . Madrid , 1976, pp . 325-326 .
(4) Ibidem .
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mo, como se desprende da leitura doutros fragmentos do mesmo manifesto
tais como o que segue:
«Pero entendámonos bien. Queremos forjar una Galicia grande y poderosa; pe·
ro no hosca y erizada en frente de Espafía, sino plena de fraterna cordialidad hacia
las demás regiones espafíolas». (5)

Nom pode deixar de surprender-nos esta estranha conjunçom de profissom de fe federalista e autonomista a um tempo. Resulta altamente contraditória toda vez que um e outro postulado implicam modelos de estruturaçom
estatal radicalmente diferentes. Por outro lado as proclamas invocatórias do
feito diferencial galego empatam coa tradiçom estatal pimargalliana, da que
todos os republicanos galegos e estatais eram herdeiros, se bem a foram remodelando conforme a critérios mais concordes coa realidade do século XX.
A declaraçom expressa de federalismo mui provavelmente se deva a umha imposiçom do sector nacionalista (confessadamente federalista), polo momento
maioritário, que domina na reuniom de Santiago. Nom pode rejeitar-se,
assim mesmo, um certo desejo tácito de ambigüidade ou indefiniçom, oferecendo assim mais dumha possível opçom ou alternativa na espera dos novos
rumos que havia de tomar a política espanhola. Contodo a contradiçom subsiste, máxime quando o manifestado proclama com tanta energia como aparente intransigência a essência federal «a rajatabla» do partido, e acto seguido substitui-se esta confessom pola de autonomismo.
De qualquer jeito o que si está claro é que poucos meses depois da instauraçom do novo regime se resolve rapidamente o dilema, ao se despojar
a O.R.G.A. de todo vestígio federalista e passar a adoptar umha postura moderadamente autonomista de acordo coa tendência triunfante no contexto da
II Republica; isto é: a soluçom da problemática regional dentro do marco dum
Estado Integral, nom federal, senom «federável», fórmula que será recolhida na Constituiçom de 1931 coa aquiescência do sector nom nacionalista agora sobrerepresentado nos organismos directivos e na minoria parlamentar- do partido. Esta linha suporá, claro está, a marginalizaçom das hostes
nacionalistas no seio daOrganizaçom, como veremos no seu momento.
Mas sigamos coas declaraçons programáticas. Qual era a finalidade do
regime republicano a instaurar? Essencialmente a consolidaçom dum «gobierno
dei pueblo para el pueblo», organizado em funçom da «voluntad nacional
soberana» e baseado na «conciencia colectiva y civil, única duefia de disponer de los derroteros nacionales». Noutras palavras: «democracia y libertades públicas, Cortes Constituyentes y 'civilización' de la vida política (separación de Iglesia y Estado, ensefianza única y estatal y neutralización política
dei Ejército)>> (6). Postulados, todos eles, que cabem sob umha denomina-

(5) A juizo de A . Alfonso Bozzo: Los parlidos polílicos y la autonomia en Galicia. 1931·N.ló. Madrid. 1976. p.
101, que si tivo ocasiom de consultá-lo, o manifesto insiste repetidamente no carácter meramente autonomista

da O.R.G.A.
(6) Ibid., p. 100.
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çom que nos é familiar por estar intimamente ligada à especial conjuntura
do 14 de Abril: revoluçom democrática. Nom é por casualidade que os pontos arriba consignados, a que haverá que acrescentar os referentes ao carácter autonomista da O.R.G.A. coincidam plenamente co programa que, desde
o poder, vai tentar levar a cabo a conjunçom republicano-socialista uns meses mais tarde. Nom em balde o novo partido, representante da pequena burguesia e as classes médias urbanas, participava de cheio nos projectos renovadores que a II República se esforçaria por converter em realidade.
Vaiamos agora coa composiçom social do grupo. A O.R.G.A. é, ante
todo, como fica dito, um partido de gentes da cidade. Um partido da pequena burguesia e das classes médias urbanas. No seu seio militam pequenos industriais, comerciantes e outros sectores pequeno-burgueses radicais (clientela tradicional dos partidos republicanos) junto com homes e mulheres de profissons liberais (médicos, advogados, catedráticos, professores ... ), intelectuais,
estudantes ... e mesmo algum que outro arribista político da mais pura espécie. Umha base social, enfim em perfeita concordáncia coa letra do manifesto que, após afirmar a intençom de aglutinar «las abundantes fuerzas deI republicanismo gallego, tanto de los republicanos ya militantes, como de la gente
nueva alejada hasta ahora de todo partido», fala da necessidade de captar
os «intelectuales que dejen la quietud de sus gabinetes» assim, como os «anacoretas de la política» e fundamentalmente «a la gran masa juvenil».
Como vemos, trata-se da mesma militáncia e da mesma base de apoio
eleitoral das demais forças políticas republicanas de esquerda (Acçom Republicana, Partido Radical-Socialista, Partido Republicano Federal, etc.), o qual
nom deixaria de pôr problemas nos primeiros momentos, ao pretenderem todos eles representar as mesmas classes e produzir-se nalguns casos verdadeiras «repetiçons» de partidos a diferente nível: caso de O.R.G.A., de ámbito
nacional galego, e Acçom Republicana, de ámbito espanhol, que polo demais
representavam, um programa quase idêntico.
Mas a Organizaçom nom se conformava com esta base urbana. Queria
converter-se num partido de massas (sobretodo a partir do 14 de Abril) e para isso devia captar o campesinado fazendo-se eco dos seus problemas. Sabia
mui bem (voltemos ao manifesto de sempre) que «el izquierdismo ha sido siempre un producto urbano» e que
«una masa virgen abarcando el agro entero, representando la mayor parte de la población gallega, capaz de los más generosos esfuerzos, apta para la lucha, carente
tan solo de direccion y apoyo, se debatía contra el feroz caciquismo rural; en un desamparado aislamiento, sin que los partidos de izquierda se preocupasen de ayudar
a esas masas ( ... ), hacerla propia y captar esa poderosa corriente de opinión».

Urgia, pois, estender a capacidade operativa ao agro. E conseguir assim
um considerável aumento tanto de contingente militante como da base de consenso e apoio eleitoral. Desta forma a O.R.G.A. vai protagonizar por vez primeira na História de Galiza um autêntico intento operativo de achegamento
ao campo na busca de soluçom aos seus problemas por parte da pequena burguesia urbana. Ainda que os seus esforços -todo há que dizê-lo- nom se
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caracterizárom precisamente pola.sua intensidade. Ao longo de sucessivas proclamas a Organizaçom salientou a necessidade de consolidaçom dos pequenos proprietários através da libértaçom de rendas e cargas forais e a actualizaçom do regime arrendatário por meio dumha nova lei (7) (supomos que acompanhada -ainda que nom se diga explicitamente- dumha série de condiçons
que permitissem incorporar plenamente a agricultura e ganderia galegas aos
circuítos capitalistas: instituiçons bancárias facilitadoras de créditos e financiamento, canais de comercializaçom, escolas agronómicas, etc.). A sua intençom, na realidade, nom era outra que forçar a elaboraçom dumha nova
legislaçom remoçadora e reestruturadora das relaçons de produçom com vistas a converter o campesinado num verdadeiro bastiom da República. Mas
para lograr tal cousa resultava imprescindível o aniquilamento da instituiçom
caciquil, autêntica avançadilha da oligarquia no agro. Nengum intento de reforma seria possível, nem sequer pensável sem varrer previamente do mapa
político-social a figura do cacique rural. E a triste realidade é que a República de Abril nom supujo nengumha mudança para Galiza a este respeito. De
feito o caciquismo brindará a sua presença e mediatizaçom na totalidade das
eleiçons do novo regime, e mesmo no plebiscito do Estatuto de Autonomia
de 1936. Para colmo a necessidade de combater o cacique coas suas mesmas
armas, a falta doutras mais eficazes, gerou toda umha série de instituiçons
paralelas, promovidas por republicanos que acabárom por manter o campesinado na mesma situaçom de dependência tradicional, agora com novo signo.
A campanha de «volver os olhos cara o campo» promovida pola O.R.G.A.
nom havia de salvar-se cos resultados apetecidos -já vimos que os esforços
nom foram mui intensos-, mas algo se adiantou nesse sentido . Assim produze-se a adesom ao partido (e nalguns casos a integraçom no mesmo) de várias
organizaçons e sindicatos agrários das províncias de Lugo e Ourense (8). Nom
conto com dados de Corunha e Ponte-Vedra, se bem é de supor que na primeira delas a presença da Organizaçom no campo fosse mais que testimunhal. Nom em vao era a província em que contava cumha maior implantaçom.
A respeito da classe obreira, a O.R.G.A. nom tivo em nengum momento
a menor intençom de a atraer com proclamas mais ou menos demagógicas.
No manifesto fundacional nom figura nengumha alusom ou referência ao proletariado. Assim e todo, alguns núcleos obreiros apoiárom as mobilizaçons
do partido e mesmo lhe dérom o seu voto, tanto nas eleiçons municipais do
12 de Abril como nas gerais do mês de Junho de 1931. Refiro-me concretamente aos trabalhadores afiliados à CNT de Corunha e outras localidades onde
aquela era a central maioritária. E é que a CNT galega tendeu a apoiar eleitoralmente, durante os primeiros tempos da República, ao republicanismo

(7) Ibid., p; 102.
(8) É o caso, entre outros, da «Organización Rep ublicana Agraria de Villalba», da que me consta a sua afiliaçom
ao Partido em Dezembro de 1932, se bem desconeço a data concreta da mesma; e do "Com ité Republicano
Agrario» de Armeses (Maside, Ourense), provavelmente vencelhado às hostes de Casares também em 1932. Vid.
Documentación do Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936, recolhida no Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, Santiago de Compostela, caixa n. o 2, papeis soltos.
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pequeno-burguês de esquerda. Aparte disto, o sector anarco-sindicalista corunhês ao parecer mantivera estreita relaçom cos republicanos de esquerda
locais, especialmente com Casares, tanto através de actuaçons conjuntas como de defesas face ao foro, etc.

Organizaçom interna.
A O.R.G.A. aparece caracterizada num primeiro momento como um partido de notáveis a modo de vangarda ou «avançadilha» ideológico-política,
dotada dumha estrutura organizativa mui pouco desenvolvida. Levará a cabo, emporisso, os primeiros intentos de captaçom dumha ampla base de massas, se bem a linha política seguirá determinada polos mesmos pessoeiros
selectos.
A partir de Outubro-Novembro de 1932, momento em que se produz a
reorganizaçom do partido e do republicanismo autonomista galego, como veremos, pode considerar-se aberta umha nova etapa. A Organizaçom goza já
dumha certa implantaçom e audiência no agro, e a sua militáncia é muito mais
numerosa. Mas tampouco consegue imprimir-lhe esta segunda vez umha decisiva conotaçom de partido de massas ao estilo moderno. Por outro lado o
dirigismo das instáncias superiores vê-se notoriamente acrescentado, porquanto
Casares e a sua «camarilha» de amigos disfrutam de poderes quase-omnímodos.
Na realidade há que falar, para este periodo de autêntico «casarismo» ou «fulanismo casarista». El será quem imprima ao partido a sua orientaçom estratégica e táctica particular, quem faga e desfaga ao seu gosto e mediatize praticamente todo fielmente consensuado polos seus incondicionais (grupo de republicanos corunheses entre os que destaca Calvinho Domínguez) que copam
neste momento a maior parte dos cargos directivos.
O partido aparece conformado, deste jeito, como um típico partido de
comitês, o qual gerará nom poucos problemas por culpa de discrepáncias ou
disparidades de critérios entre aqueles e a base (que leva sempre as de perder). Isto nom deve surprender-nos demasiado pois até certo ponto vem condicionado pola situaçom preçedente. De feito, as deficiências organizativas
e a falta de prática no exercício das liberdades democráticas afectárom fun damente à prática totalidade dos partidos republicanos, quando menos num
primeiro momento. Só com a passagem do tempo e a conseguinte rodadura
política se chegaria a paliar estes lastres do passado e as suas nefastas conseqüências: escassa ou nula de democracia interna, actuaçons antidemocráticas
em conjunturas eleitorais, etc. Mas no caso da O.R.G.A., longe de se atemperar, agravárom-se progressivamente (teremos ocasiom de vê-lo) até provocar em Abril de 1933 a autoexclusom dum significativo grupo de militantes
disconformes coa atitude e critérios da direcçom.
A organizaçom interna descansava sobre um conjunto de comitês estruturados de forma piramidal (comitês locais, provinciais, regional) coas correspondentes secretarias, órgaos permanentes, e assembleias, órgaos deliberativos. Os comitês locais estavam formados por secçons locais. A direcçom
suprema correspondia ao Comitê Executivo Regional em uniom da Assem192

bleia Regional e a Presidência do Partido (que ostentava Casares). Aquel
achava-se formado por um número igual de membros por cada província, e
era elegido democraticamente polas assembleias provinciais, se bem se davam
casos de proposiçons «dedocráticas» de nomes, desde o cume do partido, para formar o devandito comitê.
Em muitas ocasions aplicava-se o procedimento de «aclamaçom» para
aprovar as decisons das assembleias. Com este modo de actuar nom se fazia
senom ratificar, as mais das vezes, as propostas emanadas da direcçom.
Neste panorama de total preeminência das instáncias dirigentes sobre a
militáncia de base nada viria melhor que um jornal que servisse de porta-voz
do partido para fazer chegar às massas o pensamento da direcçom e canalizar
umha favorável corrente de opiniom. Ademais se a O.R.G.A. tinha aspiraçons de se converter na força política hegemónica a nível galego nom tinha
mais remédio que se agenciar um órgao de expressom, oficial ou oficioso, dos
seus pontos de vista, programa e ideário político. Daí que desde princípios
de 1931 se leve a cabo umha longa série de gestons dirigidas a tal fim (prova-se sorte sucessivamente com EI Pueblo Galego, Adelante, EI Noroeste e
La Voz de Galicia), gestons que se saldam, todas elas, cum rotundo fracasso.
Haverá que agardar, logo dum breve paréntese compreendido entre Junho
de 1931 e Julho de 1932, em que EI Orzán A Corunha apoia oficiosamente
à O.R.G.A., haverá que agardar -digo- até a assembleia de Outubro do
32 em Lugo para ver aparecer um intento decidido (o único sério segundo Bozzo) de criaçom dum jornal de partido. A tal fim decide-se ressuscitar o antigo
jornal corunhês Tierra Gallega, de que Casares fora director. O primeiro número desta segunda época verá a luz o 25 de Janeiro de 1933, prolongando
a sua efêmera existência até o 4 de Junho do mesmo ano, e fazendo-se cargo
da direcçom os quatro primeiros meses Júlio Wonemburger. Simultamente
à desapariçom de Tierra Gallega, a Organizaçom, agora convertida em Partido Republicano Gallego, perde também o apoio oficioso que desde Novembro do 32 lhe vinha brindando o diário ponte-vedrês EI País, que passa a
vincular-se neste momento ao partido Acçom Republicana.

Personalidade e trajectória política de Santiago Casares Quiroga.
A andadura política do partido que nos ocupa é indisociável da figura
do seu máximo dirigente o corunhês Casares Quiroga. Resulta de grande interesse seguir os passos deste home, tanto na sua qualidade de chefe indiscutível da O.R.G.A. como pola estreita ligaçom que mantivo coas altas esferas
de poder republicano: amigo pessoal de Azaiía, ostentador de várias carteiras
ministeriais nos sucessivos governos «azaiíistas», e finalmente presidente do
Governo em 1936 após o triunfo eleitoral da Frente Popular. No tocante à
primeira característica já conhecemos o seu papel de total e absoluto configurador da linha política seguida polo partido. Verbo da segunda digamos que
a sua possibilidade ou -se queremos- os seus poderes fácticos para modificar a realidade sócio-económica galega vinhérom dados, em nom pouca medida, em funçom dela. Ainda que talvez nom tanto como alguns autores
suponhem.
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Santiago Casares estivera fortemente vinculado ao republicanismo corunhês desde a infáncia. Seu pai, Casares Paz, fora republicano federal e ariligo
pessoal de Pi i Margall; e o seu irmao, morto em plena mocidade, já se distinguira como destacado antidinástico. Este legado familiar, unido aos seus inequívocos dotes pessoais, influiria em quantiosa escala para que nos anos imediatos à I Guerra Mundial o futuro presidente da O.R.G.A., ainda um moço,
aparecesse como activo líder da jovem e renovadora geraçom republicana da
sua cidade natal. Junto a el, compartilhando entusiástica iniciativa, surgia a
figura do seu sempiterno rival: Gerardo Abad Conde.
Nos anos anteriores ao advenimento da República dedica-se a exercer a
sua profissom de advogado. Conhecemos já as suas constantes relaçons co
movimento obreiro e o sindicalismo corunhês (9). Home inteligente, culto e
de mais que desafogada posiçom económica (procedia dumha família mais
que acomodada, com várias propriedades rurais), aparece também ligado ao
mundo dos negócios da cidade herculina, concretamente ao ramo das casas
de jogo (lO). Ignoramos a data exacta do seu ingresso na Massonaria, acaecido com anterioridade a 1928, assim como a sua actividade e avatares dentro
da citada organizaçom. Consta-nos, nom obstante, a sua «filiaçom» à mesma quando menos durante a sua passagem polo Ministério de Marinha no
Governo Provisório da República (11).
A finais de 1929 Casares assume a presidência da recém fundada
O.R.G.A., cargo no que vai permanecer até a dissoluçom do partido em Março
de 1934. Líder máximo e indiscutível -quase podíamos dizer que «amo e senhor»- deste, vai-no ir orientando conforme aos seus critérios numha linha
cada vez mais fundamente republicana (com sentido de casino republicano)
mas menos galeguista, menos autonomista (12). Linha nom isenta, por certo,
de actuaçons antidemocráticas, quais fôrom a designaçom de candidatos da
O.R.G.A.-F.R.G. às Cortes Constituíntes (impostas por Casares contra o critério da base), os «acordos» eleitorais co cacique Viturro em 1931 e 1933, e
a sua particular atitude ante a «moçom de censura» que lhe dirigiu a minoria
parlamentar do seu próprio partido em 1933 (13).
Um aspecto tam polémico como pouco claro da personalidade de Casares e o que se refere às suas supostas veleidades autonomistas, ainda que indefectivelmente voltaremos a tratar esta questom ao falarmos da andadura
política da Organizaçom podemos ir adiantando algumhas consideraçons. Na
realidade quase todos os indícios apontam cara um escasso - quando nom
nulo- sentir autonomista por parte do presidente da O.R.G.A. Conhecida

(9) Ao parecer exerceu durante um tempo como assessor letrado e conselheiro em matéria laboral dos sindicatos
maritimos de Corunha, vinculados à C.N.T. Vid. C. A. Zuliillaga: El problema nacional de Galicia. Montevideu, 1974.
(10) D. Quiroga Rios: Conrra los nuevos oligarcas: ,;Quién es y a dónde va Santiago Casares Quiroga? A Corunha,
1932, pp . 24-26.
(11) J. A. Ferrer Benimeli: Masonería Espanola Contemporánea. Vol. 2. Madrid, 1979, p. 70.
(12) E. González López: Entrevista, cil.
(13) El Pueblo Gallego, 7-VIlI-33: também El Eco de Sanriago do mesmo dia e seguintes; E . González López: Entrevista, cit.
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é a opiniom de Castelao e o Partido Galeguista ao respeito. Emílio González
López, pola sua parte, insiste na «quase nula densidade galeguista» de Casares, por contraposiçom ao seu fundo republicanismo, asserto que fai extensÍvel aos republicanos corunheses que militam no partido (14). Neste mesmo
critério de feble convencimento autonomista redunda Salvador de Madariaga, deputado às ConstituÍntes polo F.R.G. (15); e Quiroga Riosa, mui pouco
suspeito el mesmo de proclividade autonómica. Este mesmo autor nom duvida em caracterizar -dentro das coordenadas de visceral anticasarismo que
ressuma a sua obra- o ministro de Governaçom como de autêntico arribista
político (16). Factor que, ainda que provavelmente «inflado» na sua magnitude por Quiroga Rios, bem pudo contar à hora de Casares conceber a
O.R.G.A. até certo ponto como plataforma para promover o seu acesso aos
mecanismos do poder (tese, esta última, sustida por Vilas Nogueira e parcialmente aceitada por A. Bozzo), e actuar desde eles em benefício da Galiza e
da República, quando nom na busca de glória e promoçom da sua figura.
Por outro lado a própria trajectória do partido a que antes aludimos,
cada vez mais divergente dos postulados autonomistas, nom foi senom corroborar a hipótese apontada.
Nom pode por menos de estranhar-nos umha atitude e um sentir como
o de Casares, em flagrante contradiçom coas bases programáticas do seu partido e coas suas próprias declaraçons (17). Mas os feitos estám aí. Assim e
todo nom podemos esquecer o feito de que determinadas conjunturas políticas de especial gravidade -como a que rodeou a esperada promulgaçom do
decreto para a plebiscitaçom do Estatuto de Autonomia em Maio de 1933podem explicar um momentáneo abondono das citadas bases e proclamas a
cargo de Casares e os seus adeptos por razons de força maior. Vaia isto em
descargo da nossa consciência.
Mas prossigamos co fugaz ascenso político do nosso protagonista. Após
a sua presença no Pacto de S. Sebastiám e dumha pouco clara actuaçom no
episódio de laca, entra a formar parte, proclamada a II República do Governo Provisório recabando a carteira de Marinha. O cámbio deste ministério
polo de Governaçom, mais apetecível, ao parecer foi favorecido (e tam só digo favorecido) polas cordiais relaçons mantidas com Miguel Maura, anterior
ministro do ramo (18). Seja como for permanecerá neste posto ao longo dos
sucessivos governos presididos por Manuel Azaiía, por certo amigo pessoal

(14) E. González López: Entrevista, cit. Salienta que os militantes corunheses eram autónomos verbo dos partidos
com sede em Madrid, mas nom autonomistas, contrariamente ao que el mesmo sup unha .
(15) Conta Madariaga: «No era ni soy autonomista muy convencido, pera me di cuenta de que tampoco lo eran
los demás prohombres dei partido, a comenzar por su jefe, Casares Quiroga». Citado por C. A. Zubillaga:
Op cit., p. 36.
(16) D. Quiroga Rios: Op. cit., p. 22. Nom obstante, este folheto oferece-me algumhas reservas à hora de assumir
a sua imparcialidade, pois que a figura de Casares é considerada desde umha óptica implacavelmente detractora.
(17) No mitim celebrado em Lugo o 9 de Outubro de 1932 Casares sa li entava o estatuto de autonomia como fim
fundamental do partido. Para mais detalhes Vid. La Voz de Galícia, II-X -32 .
(18) E. González López: Entrevista, cit.
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seu. De jeito que verá comprometido o seu prestígio por culpa da sua responsabilidade na duríssima repressom das insurreiçons de Castilblanco e Arnedo
(por só citar umhas quantas) ... e sobretodo Casas Viejas. Desde este mesmo
cargo assinará e promulgará, após muitas dilaçons o desejado decreto proplebiscito citado mais atrás e colocará em diversos governos civis homes da
sua confiança (entre eles ao seu «braço direito» Calvinho Domínguez, governador de Lugo em 1931 e futuro director geral de Beneficência -desconhecemos se da mesma província- em 1933).
Logo dumha obrigada etapa de ostracismo durante o biénio reaccionário (é elegido deputado polas minorias da província de Corunha) será encarregado por Azafía de formar o primeiro governo da Frente Popular, cargo
em que o surprenderá o estalido da Guerra Civil. Nom vamos entrar - tampouco nos interessa- na questom da pressumível negligência que se lhe
imputa à hora de prever e abortar o alçamento. Corresponde a vozes mais
autorizadas do que a nossa manifestar-se sobre este particular.
Resulta altamente difícil avaliar o benefício -ou prejuízo- reportado
a Galiza pola presença de Casares em vários governos republicanos, pois nom
conhecemos passo a passo a sua actividade e particulares iniciativas dentro
deles. Evidentemente, entanto que membro do executivo, haveria de participar na elaboraçom e aplicaçom da legislaçom reestruturadora que se operou
sobre todo o Estado Espanhol (com toda a sua seqüela de medidas tendentes
à consecuçom de melhoras sociais, afortalamento e profundizaçom da democracia e renovaçom das bases económicas) e conseqüentemente sobre Galiza.
Mas ignoramos o alcanço real de tal participaçom. A isto há que acrescentar,
para colmo, a falta de estudos sobre a Galiza da II República. Contodo já
teremos ocasiom de comprovar mais adiante como a gestom do ministro corunhês será contestada e julgada como altamente negativa por algum sector
de opiniom. Concretamente polo nacionalismo, organizado no Partido Galeguista. O principal ponto de fricçom: a questom económica.
II

A O.R.O.A. na política geral espanhola.
A F.R.O. e o seu fracasso.
A política de aglutinamento das abundantes forças do republicanismo
galego prevista pola O.R.G.A. desde o seu nascimento cristalizará o ano seguinte no famoso «Pacto de Lestrove». À reuniom celebrada no paço desta
pequena localidade próxima a Padrom o 26 de Março de 1930 sob a promoçom da Organizaçom acodem representantes dos diversos partidos e agrupaçons que componhem o espectro republicano da Galiza.
Num primeiro plano estám presentes a O.R.G.A., presidida por Casares, e o Partido Radical, com Abad Conde à cabeça; quer dizer, as duas organizaçons mais relevantes do republicanismo galego, cos seus chefes respectivos. Junto a elas, as demais forças republicanas de menor arraigo: o Partido
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Radical-Socialista, o Partido Republicano Federal e alguns republicanos a título pessoal, além de vários sindicalistas ex-militantes da C.N. T. Assiste
umha representaçom da secçom galega da F.U.E. Em total mais de meio centenar de assembleístas. Após o debate de rigor, em que a iniciativa correu a
cargo da O.R.G.A., e ao longo do qual nom deixou de se manifestar a velha
rivalidade entre Casares e Abad Conde, os assistentes decidem a criaçom da
«Federación Republicana Gallega», plataforma política que, segundo A . Bozzo
«encuadraba a todos los partidos y grupos asistentes y cuya misión era establecer
una estrategia conjunta republicana gallega, tanto para contiendas electorales que
se avecinaban como para apoyar todas las iniciativas pro-republicanas y autonomistas». (19)

Esta entidade, bastante heterogénea por outro lado, dada a diversidade
de tendências dentro do republicanismo que pretendia aglutinar contava cos
seus próprios organismos directivos e decisórios autónomos a respeito dos partidos e grupos integrantes.
A reuniom de Lestrove há de inscrever-se, obviamente, no processo de
convergência de forças políticas republicanas que neste momento se está a levar a cabo ao longo e ancho de todo o Estado Espanhol com vistas a acelerar
a queda do regime monárquico e preparar o terreno ao advento da República, e que culminará no «Pacto de Sam Sebastiám» em Agosto desse mesmo
ano. A reuniom do 26 de Março supom assim no que a Galiza se refere, um
primeiro passo cara à consecuçom de alianças mais amplas e efectivas (cos
socialistas) que virám depois.
Ora, qual era a estratégia a seguir? Quais os objectivos a curto e meio
prazo? Di González López:
«Los reunidos acordaron por aclamación un programa de acción política cuyos
principios fundamentales eran los cuatro siguientes: (I) trabajar sin descanso por la
implantación de un régimen republicano democrático en Espana, asociándose para
esta labor con todas las fuerzas de oposición a la Dictadura y a la Monarquía; (II)
mantener su organización autónomaen Galicia, independiente de los partidos republicanos nacionales; (III) luchar por la autonomía de Galicia dentro dei régimen democrático republicano espanol; y {IV) acudir ii las elecciones como organización republicana autónoma de Galicia»,

Como assinala Vilas, resulta difícil imaginar umha adequada aceitaçom
por parte dos radicais dos pontos segundo e terceiro do programa, polo que
a expressom «acordaron por aclamación» parece pouco acaída (21) . Na realidade a imposiçom deste programa nom evidencia senom a preponderáncia
da O.R.G.A. sobre as demais forças políticas assinantes do «Pacto», e em
particular sobre o Partido Radical, o seu grande oponente político dentro do

(19) A. Alfonso Bozzo: Op. cit., p. 107.
(20) E . González López: «EI autonismo gallego» , cit.
(21) X. Vilas Nogueira: O Estatuto Galego. A Coruiia, 1975, p . 92.
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campo republicano, que vai ficar numha posiçom claramente subordinada dentro da Federaçom.
Mas a nível pessoal o acordo de Lestrove supóm, por outro lado, um triunfo político de Casares, que conseqüentemente se vai erigir no líder mais relevante do republicanismo galego, por ácima do seu adversário Abad Conde,
que fica assim relegado a um segundo plano. Boa prova disso serám as diferentes missons assignadas a um e outro no contexto da actividade pro-republicana em que a F.R.G. vai participar a nível espanhol. Enquanto Abad
Conde é enviado como representante da Federaçom ao mitim conjunto de propaganda republicana, a celebrar na Praça de Touros de Madrid o 28 de Setembro de 1930, a Casares encomenda-se-lhe nada menos que a assistência
à reuniom de forças republicanas que teria lugar em Agosto no Casino de Sam
Sebastiám (conhecida, após os acordos tomados, como «Pacto de Sam Sebastiám»), da qual sairia concretada umha linha de acçom política para derrubar a Monarquia e esboçado o programa do futuro Governo Provisório
da II República.
A actuaçom do presidente da O.R.G.A. em Sam Sebastiám, ainda sem
clarificar suficientemente polo momento, suscitou no seu dia enérgicas protestas e acusaçons por parte dos nacionalistas galegos, assim como algumha
polémica, posteriormente, entre políticos e historiadores. Hoje parece claro
que Casares estava ali cum encargo mui concreto: lograr a coordenaçom do
republicanismo galego co movimento revolucionário em gestaçom. Nom é tam
seguro, polo contrário, que se lhe encomendasse a apresentaçom da questom
autonomista, se bem ao figurar a autonomia de Galiza entre os objectivos
programáticos da Federaçom -na qual predominava a O.R.G.A., cuja existência como partido independente baseava-se precisamente na luita pola
autonomia- é provável que entre os mandatos ditados ao seu representante
figurasse a reinvidicaçom ou, como mínimo a apresentaçom do problema entre os colegas republicanos do resto de Espanha. Seja como for, ao parecer
Casares si expujo o problema, mas em termos extremadamente moderados
e nada reivindicativos que defraudárom as esperanças quando menos do sector maximalista do autonomismo galego (22). Cumpre dizer que o descontento deste irá progressivamente em aumento, cristalizando numha violenta campanha de hostilidade contra o líder da O.R.G.A. e os seus mais conspíquos
achegados desde finais de 1931. Nom seria a única vez que Casares os
decepcionasse.
Mas tornemos a Lestrove. Após a constituiçom da F.R.G. e a fixaçom
do programa de acçom política, as forças assinantes do acordo redigem um
manifesto no qual se volta a insistir nas mesmas proclamas federalistas de
que figera ostentaçom a O.R .G.A. nas suas declaraçons programáticas. Nom

(22) Vid. os duros comentários de Castelao ao respeito em Sempre en Galiza, cit., pp. 176·77 .
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o conhecemos mais que nalguns elos seus fragmentos, que nos chegam traduzidos para galego, através de Castelao. Demos-lhe um repasso:
«A Federación Republicana Gallega está feita. Forxámola en nome de toda-las
orgaizacións republicanas de Galiza e acordamos este documento. Agora chegou o
intre de que Galiza demostre querer ser libre e puxante ( ... ) E urxente o entronizamento da liberdade na nos a vida política (... ) E a República terá de ser federal, porque tal é o sentir dos republicáns hespanoes, conscentes de que o federalismo achega
o gobemo ao povo, axéitase ás peculiaridades rexionais, tan varias pol-a hestoria e
o caráiter do povo espanol, e garantiza a liberdade». (23)

Muitas concomitáncias co manifesto fundacional da O.R.G.A., quiçá demasiadas. Mas plenamente explicáveis polo rol preponderante daquela no seio
da Federaçom. O que mais chama a atençom é a incongruência que supom
esta reiterada manifestaçom de federalismo quando por outro lado (no programa de acçom política descrito anteriormente) se está a falar de luita pola
consecuçom dum regime de autonomia para Galiza. Repete-se assim a mesma contradiçom do manifesto da O.R.G.A.
Na ponência apresentada pola F.R.G. à assembleia pro-Estatuto do 4 de
Julho de 1931 voltarám a aparecer, esta vez cumha clara aplicaçom prática,
os princípios federais. Porém é que na elaboraçom da devandita ponência,
como anteriormente na constituiçom da O.R.G.A. desempenham um papel
de especial importáncia os nacionalistas da Irmandade de Corunha, cousa que
nom acontece na fundaçom do F.R.G., em que som umha minoria.
Polo demais quando cheguar o momento de votar a Constituiçom de Dezembro a autoafirmaçom federalista das diversas organizaçons integrantes do
F.R.G . nom será -sabemo-lo já- mais que papel molhado. Unicamente os
nacionalista que formam parte da minoria parlamentar (aos que se somarám
três deputados mais da Federaçom) votarám a favor da soluçom federal.
Umha vez constituída (24) e explicitados os seus objectivos básicos, a
F.R.G. passa decontado à cena política, decidida a pôr em prática o programa de acçom recém aprovado. A sua actividade vai dirigida fundamentalmente
à conquista do seu objectivo estratégico imediato e prioritário: a queda da
Monarquia e a instauraçom da República; empresa à que havia de dedicar
muito mais empenho e entusiasmo que posteriormente à luita pola autonomia, se bem na campanha de mitins de propaganda que neste momento se
leva a cabo ambas as duas questons aparecem indisoluvelmente unidas. Den-

(23) Ibid., p. 326.
(24) A constituiçom definitiva e efectiva da F.R.G. tem lugar em Ponte- Vedra o 15 de Março de 1931. Na j untança
constitut iva aprova-se o regulamento da Federaçom, em funçom do que nom se adm ite indivíduos senom part idos e grupos legalmente constituídos, e elege-se presidente a Casares por aclamaçom. Assim mesmo, nomea-se
o Comité Executivo, formado por três membros por cada umha das quatro províncias e um secretário. A relaçom de nomes é a segu inte : pola província de Corunha, López Bouça (Ferrol), Varela Radío (Santiago) e Calvinho Domínguez (A Corunha capital); por Lugo, César Otero e Daniel Vázquez Campo; por Ourense, Roberto Blanco Torres e Secundino Couto (falta um, igual que por Lugo); por Ponte-Vedra, Bibiano Fernández
Osório-Tafall, Amáncio Caamanho e Telmo Bernárdez; como secretário, Santiago Girón. Vid. L. V.G., 17-111 -31,
que inclui umha relaçom das localidades representadas útil para darmo-nos umha idea da implantaçom territorial da Federaçom .
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tro desta campanha pro-republicana e autonomista há que salientar, além dos
mitins, a organizaçom de diversas mobilizaçons de massas em todas as cidades galegas contra a Ditadura ea Monarquia, algumhas das quais contariam
com grande participaçom popular, resultando altamente efectivas de cara à
desestabilizaçom do regime (25).
Ao mesmo tempo a Federaçom começa a se manifestar publicamente a
respeito dos acontecimentos que tenhem lugar a nível de todo o Estado Espanhol. E actua em conseqüência: a formulaçom de diversas petiçons de amnistia para os presos e deportados polo frustrado golpe de Estado de laca
e a rotunda negativa a participar nas eleiçons a Cortes projectadas por Berenguer (acçons, ambas, nas quais actua em coordenaçom com todo o republicanismo espanhol), devem ser situadas neste contexto. Polo contrário si participa a F.R.G. nos comícios municipais do 12 de Abril, coordenada também
cos republicanos espanhóis que, coaligados co P.S.O.E., acodem às urnas na
prática totalidade das circunscriçons do Estado. Na Galiza a coaligaçom
F.R.G.-P.S.O.E. triunfa em quase todas as cidades (excepto Lugo e Vigo)
e mesmo em numerosas vilas e alguns concelhos rurais. A vitória é especialmente importante em Corunha capital, onde a Federaçom consegue trinta e
um concelheiros (boa parte deles da O.R.G.A.), junto com dous republicanos independentes e um socialista face a seis monárquicos (26). Em termos
globais o triunfo eleitoral da Federaçom resulta mais que notório, tendo em
conta que a presença e implantaçom dos socialistas se reduz a uns quantos
distritos, em funçom do escasso proletariado existente nesse momento no país.
Imediatamente depois de proclamada a II República a F.R.G. começa
a ser afectada por umha grave crise interna que terminará por provocar a,
longo prazo, a dissoluçom da mesma. Os motivos deste malestar som vários.
Em primeiro termo um autêntico valeiro de alternativas políticas: a República, a favor de cujo advento tanto trabalhara, era já um feito; agora cumpria
a concreçom de acçons e objectivos políticos novos em funçom da realidade
surgida o 14 de Abril, e a Federaçom nom conseguia mostrar-se operante à
hora de abordar esta empresa. Em segundo lugar, e em estreita relaçom co
anterior, contava o carácter heterogéneo da própria F.R.G. enquanto organismo aglutinante de partidos e grupos políticos de diversas tendências dentro do republicanismo. Por fim, ao agravamento da crise havia de contribuir,
e nom pouco, o marcado dirigismo que a O.R.G.A. - convertida a estas alturas num partido quase unipessoal de Casares Quiroga- ia exercer no seio
da Federaçom.
Assim as cousas, o Partido Radical é o primeiro em afastar-se da F.R.G.,
o 6 de Maio de 1931. As causas da sua autoexclusom há que buscá-las no seu
descontento interno devido ao seu postergamento na Federaçom e às irregularidades ou, mais exactamente, atropelos eleitorais protagonizados pola di-

(25) E. González López : "E I autonomismo ... », cit.
(26) Para um exame dos resultados em diversos pontos da Galiza, Vid. M. Martínez Cuadrado : Elecciones y partidos politicas de Espana . Madrid, 1969 .
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recçom da O.R.G.A. po~co antes das eleiçons às Constituíntes (com claro prejuízo para os radicais). A defecçom do partido de Abad Conde, devidamente
acompanhada dumha feroz campanha anti-O.R.G.A., seguirám em dias sucessivos a dos federais e radicais-socialistas. Desta forma a O.R.G.A., fica
grandemente amingoada nas suas possibilidades e poder efectivo (entre os separados figuram vários concelheiros eleitos pola Federaçom). A Organizaçom,
pola sua parte, acha-se total e absolutamente dominada por Casares e a sua
. «camarilha» de amigos políticos (Calvinho, Varela Radio, López Bouça, Insua ... ) que imprimirám ao partido umha linha cada vez menos galeguista, isto é, mui pouco atenta à questom autonómica. Pode-se dizer que assistimos
a um desdobramento de funçons no partido de Casares: este e as suas hostes
dirigem as suas miras e esforços à participaçom na política espanhola e a cuidarem as relaçons coa oligarquia provincial corunhesa (27), sendo a sua maior
preocupaçom nesse momento a preparaçom das eleiçons às Constituintes. Noutro extremo o sector galeguista, totalmente relegado dos órgaos directivos e
decisórios, vai empregar todas as suas energias na preparaçom dum Estatuto
de Autonomia a semelhança do que se está a confeccionar na Catalunha, em
estrito cumprimento do ponto terceiro do acordo de Lestrove. A assembleia
pro-Estatuto de 4 de Junho de 1931 em Corunha, será a sua primeira iniciativa neste sentido.
A crise estava aberta e, longe de se atemperar, prosseguia a sua carreira
desintegradora. Tanto é assim que na .assembleia provincial da Federaçom de
Ponte-Vedra, reunida em 26 de Agosto desse mesmo ano, chegou-se a pôr
a possibilidade de criar'umha nova força política autónoma diferente. Esta
decisom vinha propiciada pola situaçom precedente de deterioro progressivo;
e nom era alheia a ela a falta de confiança, tanto de base como dalgumhas
instáncias directivas de tipo médio, nas decisons do Comité Executivo Regio"
nal, que se manifestava de forma pública e clara por primera vez (28). Mas
o projecto, apesar de ser considerado novamente numha assembleia provincial da Federaçom da F.R.G. de Ponte-Vedra celebrada em 28 de Fevereiro
de 1932, nunca sairia adiante. E a crise continuaria agudiçando-se até desembocar numha situaçom já praticamente insustentável ao finalizar o ano de 1931.
Ainda que a sua definitiva soluçom nom ia chegar até Abril de 1932, momento em que, produzida a reorganizaçom da O.R.G.A., se procede à disoluçom
da F.R.G. para dar passo à fundaçom do «Partido Republicano Gallego»
(P.R.G.).
Fenecia assim a Federaçom após fracassar parcialmente na sua gestom.
Certo é que colaborou eficazmente à queda da Monarquia e à instauraçom
do novo regime, mas nom foi capaz de unir as forças republicanas galegas
de maior implantaçom em torno a um programa comum nem de pôr novas
alternativas e objectivos concordes coa realidade do país nascida ao calor do.

(27) X. Vilas: Op. cit., pp. 97-98.
(28) Um relato dos prolegómenos desta assembleia pode ver-se en A. Alfonso Bozzo: Op. cit., pp. 112-13. Para
umha informaçom mais detalhada, Vid. assim mesmo L. V.G., 27-VIlI-31.
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14 de Abril. Após um dum breve intervalo de actividade realmente efectiva
convertia-se num virtual sinónimo da O.R.G.A., manifestando a inutilidade
da sua existência.

Eleiçons e resultados eleitorais.
Vimos já a atitude adoptada pola F.R.G. perante as eleiçons municipais
do 12 de Abril e os resultados por ela obtidos. Cumpre-nos a continuaçom
seguir a sua trajectória ao longo das contendas eleitorais republicanas de Junho
de 1931 e Novembro de 1933.
Os brilhantes resultados conseguidos pola O.R.G.A.-F.R.G. nas eleiçons
às Cortes Constituintes iam supor um notório triunfo para a devandita formaçom. As 14 actas de deputados obtidas, colocam-na como força hegemónica na Galiza, por riba do seu enconado rival o Partido Radical, que deve
conformar-se com 11; se bem é certo que nom satisfazem plenamente as ambiciosas expectativas postas na confrontaçom. Que factores jogárom em favor do partido de Casares Quiroga? Provavelmente a sua notável implantaçom e prestígio nas províncias de Corunha e Ponte-Vedra, as únicas em que
logra umha nutrida representaçom: 13 dos 12 escanos. A isto haverá que acrescentar a euforia triunfalista derivada do éxito de Abril, o feito de nom
achar-se ainda a crise da Federaçom no seu máximo apogeu; e em boa medida os acordos pre-eleitorais feitos co caciquismo provincial corunhês unidos
a certas irregularidades na confecçom da candidatura que atingem claramente à direcçom da O.R.G.A., e mais especialmente a Casares.
Como sabemos, o sistema eleitoral da II República, nascido do decreto
de 9 de Maio de 1931, era de tipo mixto entre maioritário e proporcional, a
duas voltas, com ampla prima para a candidatura maioritária e umha certa
reserva de postos para a minoritária. Correspondiam a Galiza quarenta e sete
escanos: 16 a Corunha, 10 a Lugo, 9 a Ourense e 12 a Ponte-Yedra; distribuídos da seguinte forma:
1931

A Corunha .......
Lugo ............
Ourense .........
Ponte-Vedra .... ..

1933· 36

MAIORIA

MINORIA

MAIORIA

MI NORIA

12

4
2
2
3

13
8

4
2
2
3

8
7

9

7

10

A reforma eleitoral de 1931, e posteriormente a lei de 1933, nom resultou tam profunda como seria de desejar, polo menos no que a Galiza respeita; já que, aparte de conservar alguns aspectos da lei de 1907, quais som a
composiçom das mesas e a realizaçom do escrutínio (que seguiam a cargo dos
caciques e oligarcas locais de turno) a nova legislaçom resultava, de por si,
altamente contemporizadora para cos mecanismos de poder e extorsom caciqui I. Polo demais já sabemos que a instituiçom do caciquismo continuará presente e em pleno exercício ao longo de todo o período.
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Vejamos as candidaturas apresentadas pola F.R.G. às Constituintes. Na
província de Corunha, como Partido Radical apresentara a sua própria candidatura, a lista por maiorias da coaligaçom republicano-socialista inclui nove homes da F.R.G.: Santiago Casares Quiroga, Salvador de Madariaga Rojo, António Rodríguez Pérez, Emílio Gonçález López, Antom Villar Ponte,
Ramom María Tenreiro, Ramom Suárez Picalho, Alexandre Rodríguez Cadarso e Roberto Novoa Santos; e três socialistas: Ramom Beade, Edmundo
Lorenço e José Mareque Santos. E aqui começam as irregularidades pois, curiosamente, cinco dos candidatos citados (o segundo, terceiro, sexto, oituno
e nono) estavam isentos da mais mínima relaçom coa Federaçom, nom digamos coa O.R.G.A. A sua presença deve-se nem mais nem menos que a umha
imposiçom «desde arriba» sem contar co critério da militáncia de base, manobra política em que os mais directamente implicados eram Casares e Calvinho e que havia de dar pé a umha enconada reacçom por parte daquela (29).
Contodo, e apesar do subseguinte escándalo, o critério da direcçom conseguiria impor-se, como noutras várias ocasions.
A confecçom desta candidatura bem pudo realizar-se em funçom dum
desejo de Casares e os seus amigos políticos de provocar no eleitorado umha
corrente de opiniom favorável cara à F.R.G., à vista das egrégias personalidades propostas para o representar no Parlamento. Destarte contrarrestaria-se a competência do Partido Radical e os resortes caciquis que, ao parecer,
este controlava nalgumhas zonas. Mas nom deixa de ser certo que, nainclusom dalguns nomes citados se entrevê um pacto co caciquismo e coa oligarquia provincial. Tal era o caso de Rodríguez Pérez, imposto polo arquifamoso Manuel Viturro .
Na província de Lugo dá-se umha situaçom parecida. Ao nom poder chegar a um acordo nem cos radicais nem cos socialistas a F.R .G. composta só
pola O.R.G.A. nesta circunscriçom, tenta de completar a sua candidatura por
maioria com três homens da órbita de Portela Valladares (incluído este) e algum outro de ideologia totalmente alheia à da Federaçom. A lista compunham-na os nomes seguintes: Luís Recaséns Siches (de ideologia conservadora), F. J. Elola (de difícil classificaçom), Luís Penha Novo, Daniel Vázquez
Campo, Sérgio Andiom (os três da O.R.G.A.), Portela Valladares (sobram
comentários), Ubaldo de Azpiazu (militar) e, nada menos que o general Sanjurjo! A oposiçom de boa parte da militáncia de base à inclusom destes advenidiços, de escassa credibilidade republicana, atingiu tons de autêntico afervoamento, mas tampouco neste caso foi modificada a candidatura.
Em Ourense e ·Ponte-Vedra a limpeza foi maior e a normalidade presidiu, ao parecer, a formaçom das listas eleitorais. Na primeira a Federaçom
coaliga-se co Partido Radical Socialista e o pequeno Partido Nazonalista Repubricán, umha vez conformada a defecçom do P.S.O.E ., que se alia aos radicais. Em Ponte-Vedra articula-se umha candidatura republicano-socialista-

(29) El Eco de Santiago, 16-VI-31.
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-agrária formada por quatro membros da F.R.G., quatro socialistas e um radical: Joaquim Poça Juncal, Manuel Varela Radio, Bibiano Fernández-Osório
Tafall, Laureano Gómez Paratcha (F.R.G.), Henrique Heráclio Botana, Alexandre Otero Fernández, Eugénio Arbones Castellonzuelo, José Gómez Osório (P.S.O.E.); e Emiliano Iglesias (P.R.)
A campanha eleitoral nom apresentou nengumha particularidade especial, revestindo os mesmos caracteres de todas as campanhas ao efeito: celebraçons de mitins, emprego de cartazes de propaganda, utilizaçom dos meios
de comunicaçom de massas (rádio, imprensa, etc.).
Enquanto os resultados, fôrom diversos segundo as cirscuncriçons. Na
província de Corunha, a de mais arraigo da Federaçom, sai eleita a lista completa junto com quatro independentes. Isto implica umha total derrota do Partido ~adical, que nom consegue umha só acta.
Em Lugo as suspeitas de «amanho» eleitoral estavam mais fundadas e
o escándalo promovido resulta maiúsculo, polo que houvo de repetir-se. Os
resultados definitivos seriam os seguintes: Partido Radical 5 escanos (Azpiazu, Elola, Abad Conde, Vega Barrera e Becerra Fernández); Derecho Liberal
Republicano 2 (Recaséns e Gómez Jiménez); F.R.G. 1 (Vázquez Campo); Republicanos Galeguistas 1 (Portela Valladares); Independientes 1 (Lladó Vallés). Fracasso quase total, pois, para a F.R.G., que só logra um deputado.
Observe-se, assim mesmo, como nesta segunda votaçom som elegidos alguns
dos componentes da lista da Federaçom baixo novas etiquetas nom precisamente de esquerdas.
Em Ourense a Federaçom nom obtém nengum posto. Da candidatura de
coaligaçom em que aquela partipava saem eleitos dous radicais socialistas (Paços
Cid e Garcia Becerra) e um nacionalista) (Otero Pedrayo). O triunfo é para
os radicais, que se levam três actas (Fábrega, Basilio Álvarez e J. Villanueva). O P.S.O.E. consegue outra (Quintana) e Acçom Republicana outra mais
(M. Martínez Risco).
Finalmente, em qualidade de independente, obtém um escano José Calvo Sotelo. Também neste caso os comícios estivérom a ponto de ser anulados
à vista da patente manipulaçom caciquil actuante a favor das direitas.
Em Ponte-Vedra sai a candidatura republicano-socialista agrária na sua
totalidade, reservando-se o posto restante para o nacionalista Castelao, candidato polo Partido Galeguista de Ponte-Vedra.
Como tónica dominante em todo o processo (quiçá se salve a província
de Ponte-Vedra, e para isso nom todos os distritos) umha que nos é familiar:
o fraude eleitoral, a acçom caciquil, umhas vezes em favor dos grupos republicanos (F.R.G. e o Partido Radical, fundamentalmente) e outras em favor
da reacçom pro-monárquica.
Contodo (ou apesar de todo, depende dos casos) o éxito obtido pola F.R.G.
nesta primeira confrontaçom eleitoral republicana é bastante considerável. Os
seus 14 deputados permitirám-Ihe contar coa representaçom parlamentar mais
numerosa de Galiza, conformando umha minoria de certa entidade nas Cortes Constituintes. Esta minoria havia de ver-se reforçada, ademais, pola ade204

som à mesma dos nacionalistas galegos Castelao e Otero Pedrayo e o independente Pita Romero, home este último de franca significaçom direitista.
Em 1933 a situaçom é radicalmente diferente. As direitas, superada a sua
atomizaçom e desorganizaçom dos primeiros meses da República, confluem
às eleiçons desta segunda legislatura formando blocos compactos e perfeitamente coesionados (C.E.D.A., «Renovación Espafíola», «Comunión Tradicionalista» ... ), secundados polo Partido Radical em agalopante processo de
direitizaçom. A esquerda, polo contrário, absolutamente desunida e duramente
afectada polas sucessivas crises do verao último, nom vai conseguir articular
as alianças necessárias para contrarrestar a crescente inclinaçom do eleitorado cara as alternativas conservadoras.
Neste contexto de patente desorientaçom do republicanismo reformista
o «Partido Republicano Gallego» (nova denominaçom adoptada pola F.R.G.
na sua assembleia de Maio do 32) vai levar a cabo umha política de alianças
eleitorais caracterizada pola sua irregularidade. Esta atitude, ainda que condicionada pola diferente correlaçom de forças existente entre o partido e a
oposiçom em cada província, deixava trasluzir mais umha vez a primacia do
personalismo sobre a organizaçom e umha falta de conseqüência coas declaraçons programáticas, manifestada na formaçom dalgumha coaligaçom com
forças políticas de claro matiz reaccionário.
Na província de Corunha o P.R.G. nom logra chegar a um entendimento cos socialistas, que previamente se desentenderam a nível estatal de todo
compromisso co republicanismo burguês de esquerda. Tampouco conta nesta ocasiom co apoio eleitoral da C.N.T. local e provincial, que adoptará umha prática abstencionista. Ante a gravidade da situaçom e direcçom do partido nom vê outra soluçom que formalizar um acordo com organizaçons de
tipo conservador, num quase desesperado intento de neutralizar os mecanismos eleitorais da direita. Destarte a candidatura de coaligaçom republicana
às maiorias assim propiciada compom-se de sete nomes do P.R.G. (Casares,
Gonçález López, Rodríguez Pérez, Pita Romero, Rodríguez Cardaso, Iglesias Corral e López Bouça), quatro do Partido Radical (Abad Conde, Garcia
Ramos, Mifíones Bernárdez e Cotovad Díez), um conservador (?) e um independente (De la Torre Gosálvez). A operaçom salda-se com sucesso pois saem
elegidos seis dos sete candidatos casaristas (só López Bouça fica sem acta),
cumha votaçom máxima de 137.118 sufrágios e umha mínima de 82.916.
En Lugo nom há aliança possível. O P .R.G. apresenta-se em solitário
cumha candidatura por maiorias formada por: Calvinho Domínguez, Montero Losada, Ouro Vázquez, López Otero, Vitor Martínez e Díaz Villaamil.
O fracasso é rotundo: nem um só deputado. O partido obtém 27.664 votos.
Em Ourense o panorama é igualmente desalentador. Ante a falta de entendimento coas demais forças republicanas, mais grave aqui porquanto o
P.R.G. carece de força na província, aquel concorre cumha lista por minorias. Consegue 2.711 votos e nengumha acta.
Em Ponte-Vedra o Partido logra umha aliança cos grupos republicanos
mais progressistas, formando-se umha candidatura conjunta de «Izquierda
Republicana» por maiorias. Integram-na três nomes do P .R.G. (Gómez Pa205

ratcha, Amáncio Caamanho e Martín March), dous de Acçom Republicana
(Viana Esperón e Bernárdez Santomé, ex-membros do P.R.G.), um do Partido Republicano Viguês Autónomo (A. Garra Castellonzuelo), dous galeguistas (Castelao e Paz Andrade) e dous da Federaçom Agrária Provincial (Alonso Rios e Alonso Martínez). Após umha brilhante e intensa campanha eleitoral a coaligaçom consegue nada mais que 34.467 votos e nengum deputado.
Em resumo, total derrota do P.R.G. semelhante à das demais forças republicanas de esquerdas em todo o território espanhol, em benefício do Partido Radical e da direita monarquizante que conseguem umha vitória esmagante na Galiza. Os resultados, nom está de mais repassá-los rapidamente,
fôrom os seguintes: Partido Radical 12 escanos; C.E.D.A. 9; P .R.G. 6; Renovaçom Espanhola 5; Agrários 4; Republicanos Conservadores 4; diversos
independentes de direitas 4; e liberais demócratas 1.
Destarte a representaçom parlamentar galega via-se reduzida a seis deputados: menos da metade do que na legislatura anterior. Ainda os seis se
converteriam em cinco por culpa da morte de Rodríguez Cardarso em acidente de automóvel, acontecida naqueles dias. E no Parlamento dominava
a direita recalcitrante ... Mui incerta era a sorte que aguardava a Galiza no
Biénio Mouro.

A mjnorja da O.R.G.A.-F.R.G. nas cortes repubJjcanas.
Como vimos no seu momento a minoria parlamentar da O.R.G.A. -F.R.G. nas Cortes Constituintes quedara composta por 17 deputados: os 14
da Federaçom mais Castelao, Otero Pedrayo e Pita Romero. Este grupo constituía umha representaçom de certa entidade no Parlamento Republicano e,
desde logo, a mais numerosa de Galiza. Assim mesmo, era a única minoria
que podia actuar com relativa independência ao nom estar sujeita à disciplina
de nengum partido de ámbito espanhol. Por isso nom só colaboraria na actividade legislativa geral da República senom que pofia problemas especificamente galegos em várias oportunidades, tendO em geral umha actuaçom mais
que notável no Congresso dos Deputados (30).
No que atinge à legislaçom geral republicana, regulamentadora do programa de reformas que o novo regime pretende levar a cabo, a minoria da
O.R.G.A. -F.R.G., cujo chefe era Villar Ponte, faria causa comum coa coaligaçom governamental. Tal foi a postura adoptada no debate sobre a Constituiçom, nos artigos 26 e 27 referentes à Igreja e às ordes religiosas (onde todos votárom a favor excepto Otero Pedrayo) e no Estatuto Catalá,.m. Onde
o consenso já nom resultaria tam grande foi na discussom do título preliminar da Constituiçom, em que se instrumentava a futura estruturaçom do Estado Espanhol. Enquanto o sector nacionalista da minoria, isto é, Castelao,
Otero Pedrayo, Villar Ponte e Suárez Picalho, aos que logo se uniriam Osório Tafall, Tenreiro e Gómez Paratcha, apoiava a fórmula federal, o resto

(30) A. Alfonso Bozzo : Op. cit. , p. 116.
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votou a favor do projecto da Comissol1). Constitucional, quer dizer, do Estado Integral ou soluçom «realista». A renúncia aos princípios federalistas recolhidos nos respectivos manifestos fundacionais da O.R.G.A. e da F.R.G.
deve-se à consideraçom por parte dos deputados da minoria da soluçom «realista» como a mais acaída de cara à soluçom de problema regional. A esta
conclussom teriam chegado estes parlamentários à vista dos derroteiros políticos, num princípio imprevisíveis, que ia tomando a República, derroteiros
que em nada agoiravam como factível a adopçom dumha estruturaçom federal. Também influiria nesta nova apresentaçom do problema e na conseqüente mudança de atitude dos deputados galegos, a pressom exercida pola presença de Casares no Governo de coaligaçom que propugnava a soluçom «realista». Impunha-se assim umha política de aceitaçom de feitos consumados
a costa dos princípios programáticos, atitude que seria asperamente criticada
polos galeguistas desde as páginas de A Nasa Terra (31).
Na discussom do título primeiro da Constituiçom a minoria protagonizou umha afervoada defesa da língua galega como língua escolar, logrando
arrancar do ministro de Instruçom Pública, Marcelino Domingo, a promessa
do estabelecimento do galego nas Escolas Normais como primeira passagem
cara o bilingüísmo escolar. Salientou nesta iniciativa o labor de Castelao,
porta-voz da ponência, quem no mês de Setembro se afastaria da minoria junto
com Otero Pedrayo, alegando a sua incompatibilidade com Rodríguez Pérez
que, desde a Comisom Constitucional, combatia sistematicamente toda proposta autonomista.
Passando aos problemas especificamente galegos postos pola minoria nas
Cortes (angueira em que havia de pôr-se em destaque especialmente o batalhador Suárez Picalho), estám em primeiro lugar o da necessidade de créditos
para a melhora dos portos de refúgio nas costas galegas e o da desgravaçom
arancelária do milho. Os deputados galegos realizariam insistentes petiçons
ao respeito de ambas as duas questons, conseguindo, no caso do arancel,
umha rebaixa do mesmo.
Outro assunto em que a minoria apresentou batalha foi o da urgência
dumha nova lei de arrendamentos que significasse umha espécie de mini-reforma agrária «sui generis» para Galiza, dada a inaplicabilidade da «Ley
de Reforma Agrária» (que se discute nesses inomentos) à estrutura agrária
galega. Em relaçom com isto vários deputados da Federaçom apresentaram
o 23 de Fevereiro umha proposiçom de lei em defesa da propriedade rural.
Um grave problema galego de momento, também tratado no Parlamento era o do projectado acordo comercial co Uruguai, altamente lesivo para
a economia galega pois substraeria o mercado espanhol ao gando galego. O
grupo parlamentar galego chegou a presionar fortemente a Casares, entanto
membro do governo, para o tratado nom se assinar. A sua acçom iria apoia-

(3 1) A Nasa Terra, I-X-31; I-XIl-31.
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da por grandes manifestaçons cidadás de protesto na Galiza 32, logrando-se
a paralisaçom do tratado durante o primeiro biénio.
Finalmente nom faltárom intervençons acerca do célebre pleito do caminho de ferro Zamora-Ourense-A Corunha. A minoria manifestou-se em
contra do projecto de lei do Governo que, a instáncia de Prieto, pretendia
derrogar o plano previsto pola Ditadura a fim de reduzir o orçamento de obras
públicas. A questom quedaria pendente de soluçom durante o Biénio Azafiista, trabalhando-se mui lentamente nas obras e sem dar-se-Ihes um impulso
definitivo, apesar da~ mobilizaçons populares que também neste caso se orquestrárom na Galiza. E isso que ao parecer o próprio Casares realizou gestons para a consecuçom de créditos destinados à continuaçom das obras (33).
Em 1933, na segunda legislatura da República, a minoria parlamentar
do já constituído P.R.G. fica reduzida a 5 deputados: Dous deles Casares e
Gonçález López, passariam a integrar-se ao pouco tempo no grupo parlamentar
de «Izquierda Republicana» - umha vez produzida a integraçom do P .R.G.
nesta nova formaçom políticá, em Março de 1934- . Os restantes: Iglésias
Corral, Rodríguez Pérez e Pita Romero, acolheriam-se à disciplina doutras
minorias.
A O.R.G.A. ANTE A PROBLEMÁTICA GALEGA: O ESTATUTO DE
AUTONOMIA
O programa de acçom política elaborado em Lestrove incluía no seu ponto
terceiro a luita pola autonomia de Galiza dentro do regime democrático republicano espanhol. Quando uns meses mais tarde o Pacto" de Sam Sebastiám
e, posteriormente, a Constituiçom Republicana dem satisfacçom às aspiraçons das nacionalidades e regións por meio da adopçom do sistema de estatutos autonómicos, a F.R.G. encontrará-se co caminho despejado para conseguir o seu objectivo; se bem é certo que a sua actividade neste campo nom
se haveria de distinguir pola intensidade que caracterizara o seu labor a favor
do advento da República. De feito a Federaçom só levará a iniciativa do processo autonómico nos primeiros meses do novo regime; iniciativa devida em
boa parte ao sector nacionalista integrado nela. A medida que decorra o tempo o seu protagonismo irá esmorecendo paseninho, sendo substituído polo
Partido Galeguista, criado em Dezembro de 1931, que se erigirá no mais firme impulsor do processo até a sua culminaçom final em 1936.
O sistema de es~atutos de autonomia previsto pola Constituiçom de 1931
estava articulado em funçom da nova estruturaçom que se pensava dar ao
Estado Espanhol: o Estado Integral, fórmula a meio caminho entre o Estado
unitário e o federal. E significava, na opiniom do Governo Republicano, umha soluçom realista para o problema das peculiaridades regionais a medida
que as regions foram deixando constáncia da sua vontade autonomista. Na

(32) EJ PuebJo GaJ/ego, 7-VlI-33 e
(33) EJ Eco de Santiago, 8-IlI -32 ,

208

55 ,

realidade o sistema estatutário, mais que a satisfazer os anceios regionais, estava destinado a estender os princípios democráticos às futuras comunidades
autónomas. Princípios legitimados, pola sua parte, por umha tradiçom histórica inembargável, se bem limitada esta última pola mediatizaçom das Cortes Republicanas entanto que únicas depositárias da soberania popular.
O processo a consumar pola regiom à hora de conseguir a sua autonomia resultava, por outro lado, bastante longo e complicado. A Constituiçom
exigia que, em primeiro termo, os concelhos da citada regiom apresentassem
um texto ou projecto de Estatuto; este havia de ser, a seguir, submetido a
plebiscito ante o eleitorado regional para receber, finalmente -caso de ser
aprovado- , o exame e sançom das Cortes, que lhe dariam rango de lei umha
vez efectuadas as emendas e modificaçons a que houvesse lugar.
Assim as cousas, a primeira actividade desenvolvida pola F.R.G. cara
a questom autonomista seria a convocatória e celebraçom da assembleia
pro-Estatuto celebrada o 4 de Junho de 1931 em Corunha. A ela fôrom convidadas as diversas forças vivas da economia, sociedade, política e cultural
do País Galego (34). E a sua finalidade era, obviamente, a elaboraçom dum
primeiro projecto de Estatuto que pugesse em marcha o processo autonómico. Neste primeiro momento convocantes e assistentes tentárom de adoptar
o seu labor à normativa legal (recolhida em vários decretos) ditáda polo Governo Provisório para o caso catalám. Mas as modificaçons sofridas polo Estatuto de Catalunha nas Cortes Constituintes, e sobretodo a aprovaçom da
Constituiçom no mês de Dezembro, deixariam em água de castanhas as precipitadas iniciativas, ao nom comprimentarem estas os trámites que aquela
exigia. Como conseqüência o processo haverá de ser reemprendido desde o
princípio a partir do ano seguinte .
A assistência à devandita assembleia foi bastante numerosa, ainda que
tam diversificada como se pretendia. Entre a representaçom política sobressai com muito a dos republicanos da O.R.G.A.-F.R.G. À convocatória concorrem como é sabido, quatro anteprojectos de Estatuto: o do Seminário de
Estudos Galegos (<<Anteproyeito de Estatuto da Galiza»), o do «Instituto de
Estudios Gallegos de La Corufia» (<<Proyecto de Bases»), as «Bases» do «Secretariado de Galicia en Madrid», e finalmente a ponência da F.R.G. Esta
última fora preparada por umha comissom ao efeito, integrada fundamentalmente por membros da O.R.G.A. (umha importante participaçom do sector nacionalista) que consegue impô-la como objecto único de debate. Logo
dumha forte e apaixonada discussom a comissom em questom obtinha dos
assembleistas a aprovaçom da totalidade do seu anteprojecto, nom sem antes
fazer umhas quantas concessons aos sectores marginais (por exemplo: a inclusom do «Apêndice Foral» dos regionalistas).
O texto da ponência da F.R.G. estava inspirado nos projectos de Estatuto basco e catalám, nas bases programáticas para um governo regional enun-

(34) El Eco de Santiago, 30-V-3 l recolhe a relaçom de grupos e ent idades convocados .
(35) A . Alfo nso Bozzo: Op . Cit., pp .280-8 1.
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ciadas por Branhas em 1982, e no conhecido «Pr~yecto de Constitución para
el futuro Estado Gallego», fruto da Assembleia Federal de Lugo de 1887. Nel
pressupunha-se um modelo de estruturaçom federal para o novo Estado Republicano, e conseqüentemente caracteriva-se Galiza como «Estado autónomo dentro de la República Federal Espafíola» (artigo 1.°), ditado de soberania própria que reside no povo galego (artigo 16). Enquanto aos órgaos de
poder legislativo e executivo estabelecia-se umha Assembleia Legislativa (Parlamento unicameral), elegido por sufrágio universal; o Presidente de Galiza,
designado por aquela; e a Junta de Galiza, conselho de ministros nomeado
polo presidente e submetido ao veto da Assembleia. Ficava assim instituído
um regime parlamentar típico. As competências atribuídas ao Poder Regional nom se achavam explicitadas. Entendia-se tacitamente que eram todas aquelas que nom foram designadas ao Estado Federal (cuja relaçom si se encontrava minuciosamente explicitada no texto). Outro tanto acontecia cos meios
económicos do futuro Estado autónomo. A este respeito o anteprojecto abeirava a possibilidade de criaçom de novos impostos por parte do Poder galego
assim como a percepçom do pagamento dos serviços prestados polas instituiçons regionais, a instituiçom dum banco regional e a faculdade de emitir empréstimos de ámbitogeral espanhol. Também correspondia à comunidade autónoma com carácter exclussivo o direito de desgravaçom arancelária nas matérias necessárias para a indústria gandeira e pesqueira galegas.
Outros pontos recolhidos no texto da ponência eram a co-oficialidade
dos idiomas galego e castelhano, a autonomia da Universidade de Santiago,
o reconhecimento da personalidade jurídica da paróquia rural e a concessom
de amplas competências aos tribunais de justiça galegos.
Finalmente cumpre lembrar a escassa participaçom dos mais relevantes
galeguistas, Otero Pedrayo, Castelao, Risco, Cabanilhas, nas discussons. A
sua prática abstençom deveria-se mui provavelmente, tanto à presença na mesa
presidencial de Villar Ponte, Filgueira, Bóveda, Tobio e Cabeza de Leóo
-homes «de confiança»-, quanto às expectativas que polo momento ainda
tinham postas na gestom das hostes casaristas. O protagonismo mais decidido correspondeu ao presidente da assembleia, Antom Alónso Rios (membro
da F.R.G. e simpatizante galeguista) e aos seus camaradas de partido (lglesi as Corral, Penha Novo, Suárez Picalho ... ), junto com homes de diversas
tendências: Cornide, López Varela, Banet Fontenla, etc. (36). Nada de extranhar,
tendo em conta que era a Federaçom quem convocava.
Os meses imediatamente posteriores à celebraçom da assembleia iam-se
encarregar de pôr de manifesto e inviabilidade do projecto por ela ap)"ovado.
Com efeito, a inicitiava da O.R.G.A.-F.R .G. nom lograra o consenso esperado de parte das restantes forças políticas, sendo o galeguismo (ainda nom
constituído em partido político) o único sector que polo momento oferecia
o seu apoio. A isso havia que unir a campanha denunciando a precipitaçom

(36)
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Op. cit., p. 147 .

com que se elaborara o texto da assembleia de Junho e a pouco representativa concorrência à mesma, que por aqueles dias emprendiam alguns órgaos
de imprensa como La Voz de GaJjcia. Por se fosse pouco, os debates sobre
a Constituiçom no Congresso deixavam entrever cada vez mais claramente
o carácter da nova estruturaçom que se pensava dar ao Estado Espanhol, que
em nada coincidia co modelo federal que pressupunha. a ponência da F.R.G.
À vista deste panorama nom cabia outro remédio que reemprender todo
o processo partindo de novos supostos. O republicanismo autonomista galego ensaia entom a soluçom de recorrer aos parlamentários galegos, legítimos
depositários da soberania popular (umha boa parte dos quais eram confessadamente autonomistas), para eles redactarem um novo texto representativo
das diversas correntes de opiniom e forças políticas com implantaçom na Galiza. Assim os meses seguintes a Julho de 1931 estarám dominados por umha
febril actividade a cargo da Federaçom e dos galeguistas na busca de contactos e adesons dos diversos partidos políticos à iniciativa autonómica.
Chega-se deste modo à reuniom de Madrid do 30 de Setembro, cumha
representaçom muito mais ampla que a anterior, em que se acorda abandonar definitivamente o texto elaborado em Corunha e redactar outro que expresse os diferentes pareceres. O novo projecto será apresentado e aprovado
numha terceira assembleia, celebrada igualmente em Madrid o 15 de Outubro, à que nom assiste o P .S.O.E. por ter adoptado umha postura oficial contrária à autonomia de Galiza. De entre os deputados presentes no acto e os
que enviárom a sua adesom observa-se um claro predomínio da O.R.G.A.F.R.G., se bem o projecto nom era obra exclussiva de nengumha de ambas
as organizaçons políticas (37). Na realidade o novo texto supunha umha fórmula de compromisso ou base mínima de acordo aceitavel polas diversas forças políticas com peso específico na Galiza e nom declaradamente opostas à
sua autonomia. Daí a sua moderaçom a respeito do de Corunha.
A ponência ou projecto emanado da assembleia de Outubro resulta particularmente breve: 17 artigos, e começa manifestando a sua adaptaçom à nova
estruturaçbm estatal prevista pola Constituiçom. Assim define-se a Galiza como
regiom autónoma dentro da República Espanhola. Após a declaraçom do princípio de soberania popular e dos direitos da pessoa, etc., recolhe a co-oficialidade qo galego e o castelhano, e articulaçom dum regime parlamentar demo-liberal (COrri Assembleia Regional, Presidente e Conselho de 6 membros). Nom
consta um regime especial para a Magistratura e as atribuiçons da regiom
remetem-se à Constituiçom Republicana. Estabelece-se, polo contrário, um
segundo ámbito de autonomia a nível municipal e reconhece-se a personalidade jurídica da paróquia (38). Enquanto à posta em marcha do processo autonómico, fica reservada à iniciativa dos próprios deputados.
Mas, dedicidamente, a sorte nom acompanhava as iniciativas autonómicas galegas. Quando os principais obstáculos pareciam já superados o pro-

(37) Para umha detalhada relaçom dos assistentes, Vid. X. Vilas: Op . cit., pp. 158-60.
(38) A. Alfonso Bozzo: Op . cit., pp. 286-87.
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cesso volta a infringir as prescriçons da Constituiçom. Ú-Io erro nesta ocasiom? Simplesmente num defeito de forma. Umha vez aprovado na assembleia, o texto foi entregado às deputaçons por crer-se que este ia ser o mecanismo previsto na Constituiçom. Mas esta, polo contrrrio, estabelecia a confecçom dos estatutos de autonomia por parte dos concelhos. Destarte todos
os passos dados até daquela ficavam sem efectividade. Por outra parte o projecto nom contava ainda coa aquiescência de importantes sectores de opiniom.
Faltava a do Partido Radical (excepto um pequeno sector) e a do P .S.O.E.
mostrava-se reticente à direita republicana. Com esta correlaçom de forças
a iniciativa dificilmente podia sair adiante. Haveria que esperar ao ano seguinte.
A princípios de 1932, com efeito, a situaçom tinha mudado substancialmente e oferecia umhas perspectivas muito máis favoráveis para a posta em
marcha do processo estatutário. Em primeiro lugar promulgara-se a Constituiçom, o qual implicava o estabelecimento definitivo do marco legal a que
devia submeter-se toda iniciativa autonómica. Assim mesmo formara-se o primeiro governo constitucional, de que formava parte Casares Quiroga como
ministro de Governaçom, posto quase imelhorável para facilitar a reactivaçom e agilizaçom do processo anteriormente frustrado. Noutra orde de cousas produzira-se a criaçom do Partido Galeguista, cuja influência havia de
ser decisiva á hora de impulsionar e dinamizar a actividade pro-Estatuto; e
a O.R.G.A., afectada dum grave malestar interno, encontrava-se próxima à
sua re-estruturaçom (em uniom do conjunto da F.R.G.) que teria lugar nos
meses de Abril e Maio .
Perante esta conjuntura o Concelho de Santiago decide reiniciar o processo cumprindo ao pé da letra os preceitos contidos na Constituiçom, quer
dizer, convocando e todas as corporaçons municipais galegas para levar a cabo as gestons precisas de cara à elaboraçom dum novo texto estatutário. A
primeira reuniom fruto da convocatória devandita (assinada polo Presidente
da Cámara Municipal compostelanae destacado membro do P.R.G. Raimundo
López Pol) tem lugar o dia 3 do mês de Julho na própria Compostela (39).
Assistem delegados dos municípios mais importantes e de diversas associaçons culturais e económicas, junto com oito parlamentários (quatro deles do
P .R.G.) (40). Acorda-se, como era de esperar, a elaboraçom dum novo projecto para o qual se procede ao nomeamento da correspondente comissom
redactora que, presidida por Cabeza de León, inclui dous membros do P.R.G.:
19lesias Corral e López Otero. Nom obstante, destaca nela a importante presença de elementos galeguistas: Lugris Freire (ex-O.R.G.A), Bóveda e Cabeza de León (simpatizantes do P.G.), clara mostra da sua perda de confiança
nas iniciativas pro-autonómicas do Partido de Casares.
Inspirada no precedente dos cinco projectos anteriores e o correspondente
do Estatuto Basco, e apoiando-se na experiência fornecida polo debate parlamentário do texto catalám, a comissom tinha concluída a princípios de Se(39) Além de López Pol a Corporaçom Municipal compostelana incl uía os concelheiros do P .R.G . seguintes : Pasín ,
A uriguiberry, Mo ure, Antelo e Alo nso . Vid. EI Compostelano, 28-IV-32.
(40) L. V.O., 17-VI-32 .
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tembro a nova ponência, que posteriormente se veria enriquecida pola incorporaçom de múltiplas emendas (formuladas por particulares e entidades) que
supunham um aperfeiçoamento do sistema democrático que comportava o
regime autonómico e confirmavam os princípios básicos de que partia a redacçom: Galiza regiom autónoma, co-oficialidade de galego e castelhano, autonomia municipal, soberania popular, etc. (4.1). Polo demais assinalemos que
a quase totalidade da preparaçom do projecto foi obra pessoal de Alexandre
Bóveda se bem isto nom havia de supor, nem muito menos, um retorno aos
posicionamentos maximalistas do «Anteproyeito» do S.E.G. O novo texto
mantinha-se na linha de compromisso iniciada pola ponência dos
parlamentários.
Mas haveria que esperar à celebraçom da Assembleia de Municípios, novamente em Compostela, os dias 17, 18 e 19 de Dezembro de 1932 para que
o projecto resultasse finalmente aprovado co voto afirmativo de 109 dos 227
concelhos representados, voto que vinha supondo o do 77 ,4a;o dos municípios galegos e do 84,7a;o da populaçom recenseada, e dotado de carácter definitivo (42). Em linhas gerais esta Assembleia de Municípios representava um
éxito tangível para o autonomismo galego já que o texto, aparte de obter a
aprovaçom dumha esmagante maioria dos concelhos galegos (co qual cumprimentava plenamente o primeiro trámite constitucional), gozava da aquiescência ou, ao pior, da indiferença das Cámaras de Comércio, da Propriedade
e da Confederaçom de Caixas de Aforros galegas; assim como do apoio dum
amplo abano de forças políticas, desde a direita republicana até a esquerda
do P.R.G. Deste modo a: autonomia de Galiza configurava-se como umha
alternativa de centro político e carácter neutral; nem mais nem menos que
a orientaçom que o P.R.G. quigera dar-lhe desde tempo atrás.
Apesar de todo isto o Partido Radical e os socialistas seguiam sem manifestar o seu apoio, igual que as direitas pro-monárquicas.
Restava um segundo requisito constitucional a cumprimentar na própria
Galiza: a plebiscitaçom do projecto recém aprovado. A fim de lograr a sua
pronta instrumentaçom criava-se nos últimos dias do ano 32 e primeiros do
seguinte um «Comité Central de Organización y Propaganda del Estatuto»,
com sede em Santiago. Esta Comité, presidido por Osório Tafall, havia de
desenvolver umha intensa actividade tanto de propaganda como de arrecadaçom de fundos para despesas de organizaçom autonómica, etc. (43).
Para que fosse factível a celebraçom do plebiscito, objectivo fundamental do Comité, cumpria um decreto do Conselho de Ministros autorizando-a
e fixando a data e os requisitos pertinentes. O Comité decide actuar sem dilaçons e busca gestionar com Azafia a promulgaçom do decreto, pois a sua as(41) Vid. EI Estatuto de Gálicia y la Asamblea Regional de Municipios. Santiago, 1932.
(42) Para umha relaçom dos assistentes, assim como umha descripçom do desenvolvimento das sessons , Vid . Documentación do Estatuto ...• cit., caixas n. o 2 e 3, papeis soltos. Recolhe-se também a alocuçom dirigida por E.
Gonçález López em nome dos parlamentares do P.R.G. na sessom inaugural.
(43) Formavam parte deste comité vários membros do P.R.G. além de Osório Tafall: López Pol, Insua, Iglesias
Corral, Cadarso, Gonçález López e Vitor Mart ínez. Para a sua composiçom ao completo, Vid. EI PaÍs, 9-1-33
e L. v.G., 10-1-33.
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piraçom era lograr a celebraçom da consulta popular três semanas antes das
eleiçons municipais previstas para Abril.
Mas o acontecer político ia jogar novamente em contra dos autonomistas galegos. No mesmo mês de Janeiro de 1933 começa a manifestar-se a primeira das sucessivas crises que haviam de aniquilar a conjunçom republicano-socialista no poder e pôr fim ao Biénio Reformador. Perante umha conjuntura política de tal gravidade era natural que Casares, especialmente afectado polos sucessos de Casa Viejas enqanto que ministro de Governaçom, a
quem correspondia conceder o decreto para a celebraçom do plebiscito, nom
pudesse dedicar demasiado tempo à questom da autonomia de Galiza. Mas
nom deixa de ser certo que o ministro galego apenas prestara atençom a este
problema, ainda em tempos bonançosos. Lembremos que Casares e os seus
amigos políticos, autêntica classe dirigente do P.R.G., orientavam preferentemente as suas miras, já desde tempo atrás, cara à participaçom na política
espanhola e o reforçamento das posiçons do partido no seu feudo corunhês
(44). Seja como for, Casares nom fijo senom responder com dilatórias às repetidas petiçons de promulgaçom do decreto pro-plebiscito que o Comité Central de Autonomia lhe dirigiu nos primeiros meses de 1933. Castelao escreveu:
«Casares evitou que se presentara o Estatuto de Galiza ás Cortes Constituintes
cando el rexentaba o Ministerio da Gobemación, por mor de damos a tempo o decreto que Ue pediramos para celebrar o plebiscito». (45)

o juízo do líder galeguista tem que estar logicamente influído pola paixom política, mas nom anda precisamente descaminhado à hora de denunciar a parte de responsabilidade que atingia ao ministro. De feito nom era
esta a primeira ocasiom em que Casares manifestava a sua escassa conviçom
autonomista. Nem havia de ser a última. Prosegue Castelao:
«Quixo evitai o outra vez, cando era presidente do ConseUo de Ministros, sen
darse conta de que, pol-o decreto de 27 de maio de 1933, podiamos plebiscitar o Estatuto cando quixéramos. Con todo ainda queria que aplazáramos a votación ago'irándonos non sei que desastres; e cando eu Ue fixen saber a resolución inquebrantable do 'Comité Central de Galiza', respondeume con este desplante: 'Bueno, de lo
que ocurra yo no seré el responsable'. Casares sóio queria ser responsable do que
non ocurrise; de que o plebiscito non se levase a cabo». (46).

A reticência de Casares à hora de promulgar o decreto em questom encontraria como resposta umha feroz campanha dirigida contra el e contra o
P.R.G. por conta do Partido Galeguista, que nom deixava de fustigar um e
outro alegando a sua inactividade e falta de interesse pola promoçom do
Estatuto. Esta campanha (decerto, secundada polo jornal de Portela Valla-

(44) Coincidem nesta apreciaçom E. Gonzále.z López: Entrevista, cit., A Nosa Terra, números correspondentes a
todo o ano 1933, e EI Eco de Santiago, 7-XI -33 .
(45) A . R. Castelao: Op . cit., pp. 177-78.
(46) Ibid. Sublinhado no original. Apesar da dureza dos seus comentários o histórico dirigente galeguista nom parece perder o sentido da equanimidade, pois umhas linhas mais adiante encarrega-se de fazer constar que nom
duvida da honestidade pessoal de Casares. Simplesmente limita-se a criticar a sua actuaçom polit ica neste caso .
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dares El Pueblo Gallego, ainda que em tons mais moderados e sarcásticos),
que já se iniciara pouco antes da fundaçom do P.G. em termos bastantes
dondos e «fraternais», iria-se recrudescendo paralelamente à perda de protagonismo autonomista do P.R.G. para passar a «arreciar» durante todo o ano
33, sobretodo desde as páginas de A Nosa Terra. Na realidade esta atitude
nom constituía mais que umha das múltiplas manifestaçons do papel dirigente que ia adquirindo o P.G. no contexto das forças de signo autonomista; papel que havia de contribuir em grande medida ao desgaste do P .R.G. Este,
no momento, achava-se afectado por umha segunda e gravíssima crise interna produzida pola fricçom havida entre a direcçom e a base, que acabaria
ocasionando a cisom de importantes figuras do núcleo ponte-vedrês.
A concessom do arelado decreto relativo à plebiscitaçom do Estatuto chegou quando ninguém a esperava, o 27 de Maio de 1933. A essas alturas o futuro político a curto prazo presagiava-se já como mui negro, polo qual o momento nom era o mais propício para a convocatória do corpo eleitoral. Provavelmente o Governo da República fosse plenamente consciente disso,
devendo-se a sua atitude à vontade de deixar aberto o caminho legal à pie biscitaçom do Estatuto para os autonomistas galegos a celebrarem quando mais
lhes convinher. E é que de fazer-se mais tarde a concessom do decreto, esta
poderia chegar a ser impossível, dada a situaçom crítica a que estava abocado
o governo.
Assim as cousas, e após o «impase» dos meses de verao, testemunhas
da crise governamental, a última juntança acerca do tema autonómico tivo
lugar em Santiago o último domingo de Novembro e o primeiro de Dezembro. Nesta assembleia, convocada polo Comité Central de Autonomia, tomouse a resoluçom, como é sabido, de aprazar «sine die» a celebraçom da consulta à vista da impossibilidade de obter um apoio mais amplo para a causa autonómica e da inoportunidade política que suporia a convocatória, dada a orientaçom desfavorável do novo governo (o primeiro de Lerroux) e da opiniom
pública em geral.
Fechava-se a terceira tentativa de confecçom do Estatuto Galego. E nom
é que tivesse fracassado. A primeira fase do processo realizara-se com éxito
cumprindo as preceptivas constitucionais e a segunda podia levar-se a cabo
quando se quiger. Simplesmente cumpria aguardar para a sua total consumaçom a conjunturas políticas mais favoráveis. Conjunturas que haveriam de
vir como resultado da vitória eleitoral da Frente Popular. O Estatuto seria,
daquela, impulsionado definitivamente mercé ao apoio das forças progressistas (entre as que se encontrava «Izquierda Republicana», a formaçom política comandada por Azafía na qual se integrara o P.R.G. após a sua dissoluçom) constitutivas da Frente. A autonomia de Galiza configurava-se neste último período como alternativa de esquerdas, umha vez comprovada a impossibilidade de achegamento a umha direita ferozmente antiautonomista.

(47) A. Alfonso Bozzo: Op. cit., p. 118.
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Evoluçom interna do Partido.
A fins de 1931 a F.R.G. (virtual sinónimo da O.R.G.A.) atravessava umha
situaçom francamente crítica. Instaurada a República, convertera-se num instrumento político inservível à hora de pôr objectivos e alternativas em funçom da nova realidade do país. Enquanto à O.R.G.A., ainda que praticamente se confundia coa Federaçom, como indiquei, também se achava necessitada dumha reestruturaçom interna em funçom da nova situaçom espanhola; situaçom em que a presença de Casares no Ministério de Governaçom mediatizava em boa medida a actuaçom do partido ao i-lo convertendo paulatinamente num dos apêndices mais intimamente ligados à política de Azafía.
A isto havia que acrescentar (lembremos) o questionamento por parte das bases e quadros intermédios da actuaçom incontrolada e indiscriminada das altas esferas da Organizaçom; e a fundaçom do Partido Galeguista no mês de
Dezembro, o qual haveria de magoar seriamente o prestígio (já que nom o
volume da sua militáncia) da O.R.G.A. ao lhe ir substraendo, paseninho, grande parte dos seus argumentos e objectivos políticos, em particular os que faziam referência ao tema autonómico.
A situaçom nom oferecia dúvidas. Urgia umha reorganizaçom do republicanismo autonomista galego. A primeira iniciativa neste sentido será a assembleia regional da O.R.G.A. celebrada em Corunha o 23 de Abril de 1932.
As resoluçons tomadas nesta reuniom fazem referência a dous grandes temas:
a declaraçom da Organizaçom como partido político de esquerdas e autónomo, que colaboraria coa força política «mais afín»; e a fixaçom da autonomia de Galiza como fim primordial do partido.
A respeito do primeiro tema decide-se actuar conjuntamente, no sucessivo, co partido de Azafía, Acçom Republicana. Após esta decisom subjazem
as cordiais relaçons entre o presidente do Governo e Casares, assim como umha
prática identidade de critérios e programa entre um e outro partido.
No que atinge à autonomia tomarám-se acordos importantes ao respeito
a partir desta assembleia. A convocatória do Concelho de Santiago às restantes corporaçons de Galiza a Assembleia de Municípios produze-se, de feito,
pouco depois da celebraçom daquela.
A carom destes dous temas fundamentais, de carácter autenticamente programático, tratam-se outros mais concretos: aborda-se um estudo dos problemas mais prementes para Galiza, em particular os alusivos à situaçom do
agro galego, estimando-se urgente a consecuçom do ensino agrícola e marítimo, o fomento pesquéiro e agro-pequário, a redençomde foros, a repopulaçom, a salubridade da vivenda rural, o crétido agrícola e a luita antituberculosa (48).
A seguinte etapa do processo reorganizativo vai ser cuberta pola assem.bleia regional da F.R .G., reunida também em Corunha o 8 e 9 de Maio de

(48) L. V.G ., 24-IV-32.
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1932. A Federaçom, conseguida já havia tempo a homogeneidade ideológica
(pola defecçom de todos os partidos integrantes, excepto a O.R.G.A.), só tinha
que superar o problema da sua diversidade de estrutura e organizaçom para
poder constituir-se numha agrupaçom coas características dum autêntico partido político como era o desejo da maioria dos afiliados. Assim pois, os
acordos desta assembleia vam ir neste sentido. A F.R.G. (que inclui à O.R.G.A.
de Corunha e Lugo, a Federaçom de Ponte-Vedra e algumha que outra agrupaçom da província de Ourense) constitui-se em partido político republicano,
galego, autónomo e autonomista, ratificando os acordos da anterior assembleia da O.R.G.A. A nova força política adoptará, como sabemos, o nome
de «Partido Republicano Gallego», umha vez rejeitada umha proposta do grupo
ponte-vedrês, que queria dar-lhe a denominaçom de «Izquierda Republicana
Gallega» (49).
Aprecia-se nesta reuniom um particular reparto de funçons. Enquanto
os militantes da O.R.G.A. de Corunha se ocupam de discutir os temas políticos e programáticos, retornando aos acordos da assembleia da Organizaçom,
em Abril, a F.R.G. de Ponte-Vedra intervém activamente nas questons organizativas. Esta divisom do trabalho bem podia responder à desconfiança dos
afiliados ponte-vedreses -anteriormente manifestada- a respeito da suprema direcçom da Federaçom, que correspondia ao grupo corunhês. Os de
Ponte-Vedra nom iam consentir que os aspectos organizativos se deixassem
à improvisaçom, pois de proceder-se assim voltariam a impor-se os critérios
incontrolados das «altas esferas».
Após a assembleia nomearia-se o Comité Provisório do partido, que ficava integrado polas seguintes pessoas: por Ponte-Vedra, Amáncio Caamanho, Henrique Jaso e César Torres, além dum suplente; por Lugo, César López Otero, José Maria Díaz Villaamil e José Montero Losada, junto com Vítor Martínez como suplente; por Corunha, Júlio Wonemburger, Raimundo
López Pol, Manuel Ruiz de Cortázar e José Novo como suplente. Nom se
determinava polo momento a representaçom de Ourense. A presidência do
recém nascido P.R.G. ficava reservada, como era lógico supor, a Casares
Quiroga.
O último passo deste processo reorganizativo a que se submete o republicanismo autonomista galego constitui-o a assembleia de Lugo de 9 de Outubro de 1932. Nela discutem-se e aprovam-se o novo programa e estututos políticos do partido. Esse mesmo dia celebraria-se um mitim em que Casares
expujo a linha política a seguir. No seu discurso, qualificado posteriormente
como demonstraçom da sua capacidade face às massas, o presidente do P.R.G.
tratou amplamente o problema da autonomia, considerada por el o fim primordial do partido (aprecie-se a inconseqüência da sua actuaçom política para com estas declaraçons). Assim mesmo encarregaria-se de sublinhar a idon€idade do mantenimento do carácter autónomo do partido, assim como de

(49) L. V.G ., lO-V-32.
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salientar a conhecida definiçom de esquerdismo (conlevador de «obras de justiça
social») e republicanismo, coa conseguinte vontade de colaboraçom co partido espanhol de ideário mais afim.
Enquanto o programa aprovado na assembleia, que recolhe detalhadamente «La Voz de Galicia» do dia 11 de Outubro, vejamos a clara sistematizaçom que deI oferece Alfonso Bozzo:
1. o Aspectos políticos:
-Sufrágio Universal.
- Democracia parlamentária.
-Autonomia de Galiza.
-Reforma do Exército e da Administraçom.
- Autonomia administrativa do município e reconhecimento da perso,nalidade jurídica da paróquia rural.
- Restabelecimento dos sistemas de democracia directa (Concelho aberto).
-Reforma judicial e de procedimentos penitenciários, e estabelecimento de juris na jurisdiçom municipal.
2. o Aspectos económicos:
- Declaraçom de utilidade pública de minas e águas minero-medicinais.
- Proibiçom de monopólios privados
- Liberdade de trabalho e protecçom ao trabalhador.
- Aboliçom de foros, concentraçom parcelária e legislaçom forestal.
-Ensino e organizaçom técnica de agricultura.
-Fixaçom do património familiar inembargável; consideraçom da pequena propriedade como instrumento de trabalho.
-Fomento da riqueza pesqueira.
3. o Aspectos culturais e sociais.
-Escola única, ensino laico.
-Criaçom e melhora dos centros de ensino e instituiçons docentes complementares.
-Intensificaçom das obras públicas.
-Reactivaçom da beneficência. (50).
Resumindo: um programa típico do republicanismo burguês de carácter
reformista.
De resultas da sua reorganizaçom o partido conseguiria substanciais progressos em diversos campos. Assim no mês de Dezembro ficava aprovado o
que havia de ser projecto definitivo de Estatuto Gálego na Assembleia de Municípios de Santiago; iniciativa que jogara um papel relevante (ainda que nom
o mais importante) o P.R.G. De igual forma avançou-se algo na campanha

(50) A. Alfonso Bozzo: Op . eit ., pp . 122-23 . A traduçom é minha .
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de achegamento ao campesinado, e a princípios de 1933 lográva-se o desejado lançamento do porta-voz do partido Tierra Gallega.
Noutra orde de cousas procede-se ao nomeamento dum novo Comité Executivo Regional que substitua o provisório designado em Maio. Aquel fica
formado polos seguintes membros: Manuel Insua Sánchez (A Corunha capital), Raimundo López Pol (Santiago) e Manuel Fernández Barreiro (Ferrol);
pola província de Lugo, José Montero Losada, José Sánchez Oacio e António Núfiez Vázquez; por Ourense, Ramom Ferreira Lago, Felisindo Alvarez
Xesteira e António Pérez Morillo. Os representantes de Ponte-Vedra ainda
nom foram elegidos (51).
A partir deste momento o P .R.O. tentará de transformar-se em canal de
representaçom política dos interesses da pequena burguesia democrática e o
campesinado, seguindo a linha que já caracterizara à O.R.O.A. desde a sua
fundaçom .. Mas os avatares da II República Espanhola pronto tomariam um
cariz nada favorável para a consecuçom desta política. A ruptura no mês de
Setembro da coaligaçom governamental, da qual o P.R.O. formava parte,
seria um anúncio iminente do que estava por vir ... da nova conjuntura política que havia de frustrar a actividade e os progressos do partido de Casares.
Simultaneamente a este progressivo deterioro do panorama político espanhol a atmosfera interna do P .R.O. começava-se a enrarecer outra vez. As
razons da incipiente crise quiçá houvesse que buscá-las, em primeira instáncia na insatisfacçom interna pola política levada a cabo, que nom dera todos
os frutos esperados (ainda que os avanços fossem inegáveis). Mas no fundo,
o malestar mergulhava as suas raízes na crise generalizada que afectava todas
as forças republicanas de esquerda no prolegómeno do estrepitosos fracasso
eleitoral de Novembro de 1933. O caso do P.R.O. constituía umha manifestaçom galega deste fenómeno; só que agravada polo dirigismo indiscriminado de Casares e os seus amigos que, novamente e apesar dos anteriores intentos de controlo por parte da militáncia, campava polos seus respeitos.
Assim as cousas produze-se um novo roce entre a conflitiva secçom de
Ponte-Vedra (a mais avançada do partido) e o Comité Executivo Regional
dominado por homes de confiança de Casares. Roce que serviria de detonante a esta nova crise, preámbulo da definitiva que havia de ocasionar a disoluçom do partido. Ante um novo gesto autoritário do Comité, que pretende
desautorizar os dirigentes ponte-vedreses (nos quais recaíram os nomeamentos de delegados para a direcçom do P.R.O.) em funçom dos protestos dumhas falsas bases, em realidade um grupo de afiliados fieis às ordenanças do
sector casarista; os deputados Osório Tafall e Poça Juncal, autênticos líderes
da corrente autonomista na província, afastam-se do partido e passam a
integrar-se em Acçom Republicana, arrastrando consigo toda a organizaçom
ponte-vedresa do P.R.O. e o seu órgao oficioso EJ País.
Como indica Bozzo, a separaçom de Osório e Poça resulta altamente significativa de um núcleo de militantes conscientes se decatar da sua incongruência
(51) L.V .G ., 26-X -32.
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política cos seus supremos dirigentes, que nom co programa do partido. A
fim de contas a formaçom política à que se passam é o partido de Acçom
Republicana, o seu homólogo de ámbito espanho1. Após esta defecçom, à que
há que acrescentar a dum pequeno grupo de afiliados corunheses, polas mesmas razons, a organizaçom do P.R.G. ficava reduzida a aqueles poucos afiliados dispostos a seguir mais ou menos cegamente as consignas do Executivo
Regional. Tal era o resultado, concluirá Bozzo, da excessiva preponderáncia
dos dirigentes num partido cujos militantes já sabiam o que era a política (52).
Após o fracasso das esquerdas nas eleiçons do mês de Novembro de 1933
a República toma rumos políticos radicalmente diferente aos do Biénio Reformador. A nova situaçom surgida a raiz da formaçom do governo Lerroux
fai ver às forças progressistas e aos sectores sociais por elas representados que
o mantenimento da multiplicidade de partidos políticos joga claramente na
sua contra e favorece, polo contrário, o avanço da direita finalmente unida
em possessom dos mecanismos de poder.
No ámbito de Galiza tal era precisamente o transe polo que passava o
P.R.G., enquanto representante dos intereses da pequena burguesia mercantil e intelectual e dos escassos contingentes camponeses que a secundavam.
A estas alturas os dirigentes do P.R.G. estimavam que nom tinha razom de
ser o mantenimento da sua existência independente, tendo em conta que o
Estatuto de Autonomia, o «principal objectivo» do partido se achava paralisado «dine die» e sem expectativas de poder ser plebiscitado a curto prazo;
que o partido estava grandemente debilitado após a cisom de Abril do 33;
e que urgia a organizaçom da esquerda republicana num bloco homogéneo
de oposiçom, máxime tendo em conta o avanço do fascismo a nível mundial.
Este era igualmente o critério das direcçons de Acçom Republicana e o
Partido Radical-Socialista. De jeito que as conversas pro-formaçom dum partido político de ámbito estatal que aglutine as forças republicanas mais progressistas nom tardam em celebrar-se: em Fevereiro de 1934 juntam-se os líderes das três formaçons aludidas, Casares, Azafía e M. Domingo, acordando a constituiçom de «Izquierda Republicana».
A integraçom «de facto» do P.R.G. no novo partido produze-se na assembleia do 26 de Março de 1934 em Ponte-Vedra. Nela procede-se à dissoluçom do P.R.G. e à aprovaçom, por aclamaçom, do ideário de bases de I.R.
com Ienes observaçons. Os acordos tomados fôrom: 1. o Integraçom total do
«Partido Republicano Gallego» no de «Izquierda Republicana». 2. o Exigir
a organizaçom dentro do novo partido dumha secçom regional que correspondesse a Galiza. 3. o Participaçom do P .R.G. na assembleia constituinte
do novo partido, a celebrar em Madrid os dias imediatamente posteriores (53).
Os delegados elegidos para assistir à devandita assembleia de Madrid fôrom: por Corunha, Manuel Insua; por Ponte-Vedra, Laureano Gómez Par-

(52) A . Alfonso Bozzo : Op . cit., p. 126. Segundo EI Pais, 21 -IV-33 , produzem-se também pro blemas co com ité
local de Corun ha, vári os de cujos membros abandonam o Part ido logo de se declara rem cm rebeld ia .
(53) L. V.G. e Faro de Vigo, 27-111 -34.
.
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tacha; por Lugo, J. M. Díaz VilIaamil, por Ourense, Felisindo Alvarez Xesteira. Como suplentes: Victoriano Veiga Gonçález, Ramom Ferreiro Lago,
António Núí'íez e Amáncio Caamanho. Em soma: os amigos políticos de Casares e alguns neófitos atraídos a última hora. E é que a maior parte da militáncia do antigo partido já se passara anteriormente à Acçom Republicana
e outras organizaçons, ou bem ficava à marge na espera de novos acontecimentos políticos.
Resulta interessante lembrar, assim mesmo, que dos quatro deputados
do P.R.G. (aparte Casares) só Gonçález López seguiu ao seu chefe no ingresso em «Izquierda Republicana». Causava baixa, igualmente, outro dos fundadores da O.R.G.A., Antón Villar Ponte, que passava a militar no Partido
Galeguista.
O novo partido, em que os núcleos procedentes do P .R.G. formariam
o componente maioritário na Galiza, havia de emprender um importante e
decisivo labor a favor do relançamento do processo autonomista, arrastado
pola actividade incansável dos dirigentes históricos do republicanismo autonomista (Poça, Osório, Pérez Prego, Martínez Orje ... ) integrados no seu seio,
e umha vez diluída a capacidade operativa de Casares e os seus amigos como
dirigentes únicos e indiscutíveis. Mas isto é já outra história.
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NOTAS

o incógnito

Monte Zephiro da «Ora Maritima»
Joám BERNARDEZ VILAR
(Vigo)

A «Ora Marítima» de Rufo Festo Avieno é, sem dúvida, o documento
que contém os mais velhos informes geográficos, históricos, económicos e etnográficos que sobre o ocidente europeu se conhecem. Semelhante circunstáncia fijo que, desde o mesmo momento em que, no ano 1488, foi descoberta e publicada en Venézia polo investigador e editor Víctor Pisanus (1), surgissem milhares de trabalhos que, com maior ou menor brilhantez, tratárom
de situar no espaço e no tempo a ingente e até entom desconhecida informaçom contida neste longo e transcendental poema.
No nosso recente estudo sobre a «Ora Maritima», (2), logo de umha análise
de conjunto sobre a mesma, examinamos os pormenores das descriçons que
se situam ao Norte do Cabo de Sam Vicente, no Algarve português, que tam
directamente atingem ao conhecimento da protohistória galega.
Como complemento desse trabalho, vamo-nos ocupar hoje dum lugar
prolixamente descrito no poema, que, ainda que nom de importáncia transcendente para o esclarecimento das chaves da sua complexa geografia, si oferece um certo interesse. Referimo-nos ao «iugum Zephiro». A sua importáncia centra-se tanto na etimologia deste topónimo, como nas circunstáncias físicas e descritivas que o rodeiam, assim como no feito de que só nos é conhecido, através da obra de Rufo Festo Avieno.
A este respeito, como primeira provisom, trataremos de situá-lo segundo os dados que a «Ora Maritima» nos oferece.

(1) Víctor Pisanus, «Rufi Festi Auieni. De Ora Maritima siue de Taurici ponti sinu». Veneza, 1488. Publicou-se
juntamente com outras três obras do poeta latino. Afortunadamente existem ainda vários incunáveis desta ediçom, entre eles os possuídos pola Biblioteca Casanatense, a Biblioteca Vallicelliana, e a Biblioteca Angelica,
segundo informaçom que em 4-8-84 me facilitou a Biblioteca Nazionale Centrale italiana. A Biblioteca Angelica, de Roma, tivo a cortesia de facilitar-me reproduçons das páginas mais controvertidas da obra de Avieno.
(2) «Galícia no século VI antes de Cristo. Estudio Histórico-Xeográfico da «Ora Matítima» de Rufo Festo Avieno ». Universidade de Santiago de Compostela, 1990.
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(verso 201)

(v. 205)

(v. 222)

(v. 225)

... tyneticum iugum.
qua syderalis lucis inclinatio est,
alte cumenscens ditis Europe extimum.
im beluosi vergit Oceani si salum.
Ana animis illic per Cynetes effluit.
sulcatque glaebam ...

Hinc dictum ad anne solis unius via est,
genti et Cynetum hic terminus. Tartesus
ager his adheret, adluitque caespitem
Tartessus amnis: inde tenditur iugum
Zephiro sacratum: denique arcis sumi tas
Zephiris vocata ...

o

qual, podemos traduzir assim:
(v. 201) ... 0 promontório Cynético, que está onde declina a luz dos astros, ergue-se soberbo, no extremo da opulenta Europa, e estende-se cara às
águas do Oceano cheio de monstros.
(v. 205) O rio Ana, flui ali, entre os Cynetes, e sulca a sua terra ...
(v. 222) Desde este lugar até o referido rio há umha viagem de um dia.
Este é o limite do povo dos Cynetes. Depois começa a terra dos tartéssios cujos prados rega (v. 225) o rio Tartessos. Desde ali observa-se o monte consagrado ao Zephiro, cuja altura mais importante se chama Zephírica ...
Como pode observar-se através destes versos, a «Ora Maritima» relaciona claramente este monte Zephiro co Algarve português, ao indicar nas suas
proximidades os seus extremos: o ocidental, sinalado polo promontório Cynético - o Cabo Sam Vicente- (3), e o oriental, determinado polo rio Ana,
que segue a levar ainda hoje o mesmo nome que no longínquo tempo em que
tivo lugar a viagem marítima que recolheu a maior parte das notícias que Avieno
versificou (4), quer dizer, o Guadiana (5). Assinala ademais que este «iugum
(3) A parte da precisa descriçom física e das coordenadas que para a sua localizaçom nos oferece o poema, a identificaçom deste promontório resulta possível também polo fe ito de coincidir o nome que recebe na «Ora Marítima» co q ue lhe aplicam Heródoto e Herodoro : Adolf Schulten: «Ora Marítima». Fascículo I de «Fontes Hispani ae Antiq uae» , Barcelona, 1955 , 2. ' ediçom, pági nas 105-106; e, «Geografía y Etnografía an tiguas de la Península Ibérica», Madrid, 1958-59, Tomo I, página 341 . Esclareçamos porém, que Sam Vicente nom é em realidade
o extremo ocidental de Europa . Para sermos exactos esta condiçom corresponde-lhe, ainda que por escassa margem, ao cabo de Roca .
(4) Ainda que a «Ora Marí tima» recolhe informaçons que podem abranger um período de tempo de mais de dez
sécu los, o seu núcleo pri ncipal está formado por um periplo ou roteiro de navegaçon, datável, segundo as últ imas investigaçons, na pri meira metade do século VI a . c.: Antonio García Bellido; Historia de Espaiia. Espaiia
Protohistórica, dirigida por Ramó n Menéndez Pida!. Espasa Calpe. Madrid, 1952, páginas 545-47.
(5) Eti mologicamente Guadiana deriva-se das palav ras «wad i», rio em árabe, e Ana . Dizer <<rio Guadiana» equivale, pois, à redu ndáncia «rio Rio Ana<<- Há mu itíssimos topónimos fluv iais no sul da península coa mesma orige :
Guadalquivir, Guadalete, Guadalimar, Guadalfeo, Guadarranque, Guadalcín, Guadalmansa, Guadalmina, Guadalorce, Guadiaro, Guadalmedina .. .
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Zephiro» pode ver-se desde o limite do povo dos Cynetes, que nom é outro
que esse mesmo Guadiana, que os separa dos tartéssios, situados a partir da
marge oriental do rio.
Mas, para umha mais ajeitada precisom esgotemos todas as possibilidades que o poema nos oferece:
(verso 225)

(v. 230)

(v. 235)

(v. 240)

... inde tenditur iugum
Zephiro sacratum: denique arcis sumitas
Zephiris vocata: celsa sed ad fastigia
iugo eriguntur vertici; multus timor
conscedit auras, et super syderis quasi
caligo semper nubilus condit caput.
Regio omnis inde maxime herboso solo est
nebulosa iuge his incolis convexa sunt,
coactus aer atque crassior dies,
noctisque more ros frequens: nulla ut solea
flabra inferuntur, nullus aethran discutit
superne venti spiritus; pigra incumbat
caligo terras, et sol um lade madet.
Zephyridos arcem siquis excedat rate,
et inferatur gurgiti nostro maris,
flabris vehetur protinus favoni.

(v. 225) ... Desde ali observa-se o monte consagrado ao Zephiro, cuja altura mais importante se chama Zephírida, erguendo-se até o cimo do monte
o elevado ponto dominante. A sua enorme massa sobe ao ar mais alá dos astros, e quase sempre a névoa escurece e oculta a sua cabeça.
(v. 231) Toda a regiom imediata está coberta de ervas. Os seus habitantes vem a abóbada celeste continuamente nubrada, o ar mesto, o dia pouco
transparente e as noites, por costume, com freqüente orvalho. Nunca costuma chega ali o soprar do vento para remeger por enriba a atmosfera. Umha
lenta brétema estende-se sobre a terra, e o chao está molhado numha grande
extensom.
(v. 238) Se alguém passa em barco pola altura Zephyrida, cara ao Nosso
Mar, será transportado em linha recta polo vento Favónio.
Até aqui todo o que a «Ora Maritima» nos di sobre este curioso lugar.
Para efectuarmos umha devida análise destes informes, comecemos dizendo que a expressom «iugum» -cume, altura, cadea de montanhas- é utilizada sempre por Avieno para referir-se a cabos ou promontórios.
A este respeito, os únicos cabos ou promontórios que se alviscam desde
a altura da foz do Guadiana som o cabo Santa Maria, no centro do Algarve,
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e as lombas da ribeira onubense, nengum dos quais apresenta umha anatomia que poda fazê-los parecer sequer aproximadamente à descriçom que do
«iugum Zephiro» nos oferece Avieno. O cabo Santa Maria nom é mais que
umha barra de 'areia que se adentra no mar, enquanto as lombas onubenses
nom passam de simples rebordes da chaira litoral do ocidente andaluz.
Para tratarmos de afundar nesta pescuda, vejamos agora o que opinam
ao respeito os paladins de três das mais encontradas correrttes interpretativas
da «Ora Marítima»:
O português Martins Sarmento, que situa o início do poema na Cornualha británica: «Falta-nos dizer algumas palavras sobre o culto do Zephyro,
cuja sede era a esquerda do rio Ana». «O Zephyro podia chamar-se o deus
da boa viagem e certamente o era principalmente para os marítimos que voltavam do norte ou do sul do Atlántico» (6).
António Blázquez, que estima ser o Cabo de San Vicente o lugar onde
começa a descriçom da «Ora Marítima»: ... «0 golfo que mais adiante chama
Tartéssio por com prender na sua maior parte as costas da Tartésside, que se
estende desde o rio de Cartaya segundo aqui manifesta, tinha nesta parte outro
monte ou cume chamada de Céfiro, que é hoje a Punta Umbria, com significado parecido» (7).
Adolf Schulten, que fai arrancar a descriçom desde a Bretanha continental: «O cabo consagrado ao Céfiro, amplamente estendido, como que deve
buscar-se entre o cabo Sagres (verso 215), e o Anas (verso 205), nom pode
ser o cabo Santa Maria (que é plano e pouco importante: Mela 3, 7), senom
que é o monte entre as cidades Loule e Tavira, dumha extensom de 30 quilómetros-. O cume do Céfiro, é o monte Figo, que: alto de 400 m. sobresai
da cadea entre Loule e Tavira (que alcança umha altura de 200-300 m.), e
está freqüentemente coberto de nuves» (8).
Devo esclarecer que para Martins Sarmento o rio Ana nom é neste caso
o Guadiana, senom o Alvor, situado entre Lagos e Portimao (9). Portanto,
a sua afirmaçom de que o «iugum Zephiro» se encontra na sua margem esquerda, ainda que antes do cabo Santa Maria, nom se contradi coa de Schulten.
Nom parece, polo contrário, de recibo a ubicaçom proposta por António Blázquez. Este investigador, que nom obstante fijo o louvável e necessário labor de pôr ao descoberto as manipulaçons que continham umha boa parte
das versons que da «Ora Marítima» se estavam a utilizar como genuínas, esqueceu mais que nengum outro as precisas indicaçons que, sobre as distáncias às que se acham entre si os seus acidentes, contém a mesma. Como conseqüência acaba por sobrepor quase que todos os topónimos que nela se descrevem até o verso 230, sobre a geografia do Algarve, em evidente contradi-

(6) F. Martins Serrano. «Ora Marít ima». 2. ' ed ição . Porto. 1896, página 127 .
(7) An tonio Blázquez y Delgado,Agu ilera , «Ora Marít ima», Madrid, 1924, páginas 103 e 104 .
(8) Adolf Schu lten . «Ora Marítima». Tomo I, «Fontes Hispan iae Antiq uae», 2. ' ediçom. Barcelo na, 1955, pági na
108.
(9) F. Martíns Sarmento , opus citada , páginas 49 a 51.
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çom com quanto Avieno nos descreve. Por riba, a Punta Umbria, coa que
trata de identificar esse monte que «sobe mais alá dos astros», e cuja cabeça
«quase sempre a névoa escurece e oculta», nom é mais que umha praia mui
dilatada, cumha elevaçom máxima de apenas uns metros (fig.3).
Da evidência física do terreno onde há que buscá-lo nom temos màis remédio que concluir que, neste caso, há que considerar para «iugum» a sua
acepçom da «cadea montanhosa», e, portanto, esquecer que o acidente que
estamos a procurar poda achar-se na costa, ainda que si tenha que ver-se desde o mar a altura da foz do Guadiana. A mesma «Ora Maritima» indica ademais "{ue tem umha «altura mais importante», o que evidencia a existência
de mais de umha, circunstáncia esta que mui raramente se chega a dar em
cabos ou promontórios.
.
Com toda esta bagage nas maos percorrim quatro vezes o Algarve e a
província de Huelva à procura deste escorregadio acidente.
Já na primeira delas houvem de descartar o cabo Santa Maria, situado
na ilha da Culatra, ao sul da cidade algarvense de Faro, que, embora se albisque vagamente desde a foz do Guadiana, nom passa de ser mais que umha
barra de areia. Também me dei conta nesta ocasiom do precário que resultava tratar de localizar o «iugum Zephiro» na Punta Umbria.
Restava-me só comprovar as possibilidades do indicado Monte Figo ou
Serra de Sam Miguel que, segundo António Blázquez e Adolf Schulten se divisa a grande distáncia desde o mar (lO), feito este que pudem constatar em
parte utilizando umha barca de pescadores. Mas, tanto desde a pequena distáncia marítima que alcancei, como desde terra, (fig. 2), e ainda contemplando desde diferentes ángulos, este monte nom parecia mais que umha débil
elevaçom numha longa e pouco importante linha montanhosa, que tampouco se correspondia coa descriçom, ainda que a «Ora Marítima» a tivesse hiperbolizado um tanto. Cada vez abrigava mais dúvidas sobre esta interpretaçom.
Na minha última visita, porém, obtivem cumprida resposta a todas estas
questons, e entrevim ademais os motivos da curiosa denominaçom polaque
este acidente fora conhecido naquela remota antigüidade.
Realicei-na a meados de inverno, cum tempo frio e despejado, que permitia umha excepcional visibilidade. A serra mostrou-se-me esta vez com toda claridade, ainda que rodeada das mesmas limitaçons e receios que nas anteriores ocasions. Mas, conforme avançava pola estrada cara ao Guadiana,
apenas ultrapassada Tavira, o seu aspecto mudou por completo. Até chegar
a esta vila, contemplara-a de frente. Mas, a partir dela pudem-na olhar já
de perfil. O que até entom fora umha longa cadea de pequenas elevaçons,
converteu-se através desta nova perspectiva num só monte, isolado do entorno, que ocultava coa sua massa o resto da cadea. Adoptara mesmo umha clara forma cónica.

(10) António Blázquez y Delgado-Aguilera, opus citada, páginas 97 e 98; e Adolf Schulten, opus citada, página 108.
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Surpeendentemente, quanto mais me afastei deI, pareceu medrar e fazer-se mais elevado, diferenciando-se de jeito ostensível das terras baixas que o
rodeavam. Para completar as possibilidades desta nova e até entom oculta
característica sua, só me faltava comprovar se, com parecida claridade, podia ser alviscado também desde o Guadiana.
Apenas cruzei o rio numha das barcaças que enlaçam Portugal com a
Espanha, pudem comprovar que, nom só seguia a divisar-se com toda a evidência, senom que desde este lugar parecia ser umha altura importante, apesar de contar só com 400 metros (11), e da distáncia -uns 45 quilómetros- o
à que deI me achava.
Mas a principal das surpresas estava ainda por cnegar. Continuei a viagem, mui satisfeito co que já atingira, e cheguei a Punta Umbria ao sol-pôr.
E ali, no borde da praia, levei umha das maiores e mais agradáveis surpresas
da minha vida.
Transcrebo a seguir p~rte das notas que tomei naquel momento;
<<j Impresionante! Logo de se meter o sol descobre-se claramente ainda,
recortado no horizonte, o Monte Figo. É como um cono volcánico que sai
do mar, longe da costa do Oeste. Repito, vê-se ainda depois do sol-pôr. Parece sair do mar, muitíssimo mais alto do que realmente é. A distáncia à que
me encontro deI é tal -possivelmente mais de 80 quilómetros- que as terras
baixas que o rodeiam ficam detrás da curva do horizonte. A conseqüência
disto parece umha ilha no meio do mar».
Assim era, com efeito. O Monte Figo, ou Sam Miguel, olhado desde Punta
Umbria resulta um acidente nom só respeitável, senom surprendentemente insuspeitado, já que parece surgir no meio da superfície líquida (fig. 3). Algo
que nom podia deixar de salientar nengum navegante que assi se considerasse. E está situado exactamente ao Oeste, significado em grego do nome
de Zéphiro co que foi conhecido.
Resultava já fácil de compreender o por quê desta denominaçom, assim
como a sacralizaçom de que foi objecto por parte de iberos, tartessios, fenícios ou gregos, que na antigüidade navegárom aquelas águas. A sua altura
sinaláva-Ihes nos dias limpos a rota cara o ocidente desde umha enorme distáncia, possivelmente quase que desde os cem quilómetros. Ao dia seguinte
erguim-me coa pretensom de fotografá-lo. Mas nom pudem. A brétema
ocultou-mo, junto cumha grande parte da ribeira que na tarde anterior pudera contemplar perfeitamente. E o mesmo me aconteceria vários dias mais tarde, num novo intento.
Quiçá podam resultar excessivamente escuros e inabituais os matizes cos
que a «Ora Maritima» descreve um lugar tam meridional como este, ao que
considera freqüentemente oculto pola névoa, com nuves no seu curuto, bré-

( I I) Em «A desco berta de Portuga!», Selecções do Reader's Digest, 2. ' edição, Porto , 1984, página 488. concede- .
-se-lhe umha altitude de 410 m. ao Monte de Sam Miguel. O «Atlas Gráfico Aguilan>, 2.' ediçom, Madrid,
198 1, indica para o mesmo 411 met ros de altura. Assim, pois, esta, mais elevada que q res to da cadea, seria
a a lt ura chamada Zeph irida .
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temas e orvalhos também freqüentes, ou um chao molhado e coberto de erva
numha grande extensom. Nas minhas quatro visitas pudem constatar só a presença de brétemas e de orvalho, assim como o feito de que toda a costa situada ao sul do monte Sam Miguel, e das imediaçons da encantadora vila de Faro é umha intrincada geografia de areais, canos, e lamaçais verdejantes, muitos deles perfeitamente navegáveis.
A maior abondamento, «Instructions nautiques» do «Service Hidrographique Français», Paris 1905, recolhe indicaçons como estas:
«A calma é mui freqüente na costa do Algarve, e rapidamente torna-se
vento do Oeste». «Em todas as estaçons há névoas mestas nas proximidades
do cabo de Sam Vicente». «Algumhas vezes fica suspendida como um véu
imenso». «Os ventos dominantes nel - no golfo de Huelva- som os chamados «Poniente» polos espanhóis; som húmidos e vam acompanhados de nuves. O orvalho é indício de «Ponientes» (12).
Para António Blázquez «os prados permanentes de Portugal som as terras constanmente anegadas, conhecidas polo nome de lamedais. Os lamaçais das rias de Faro devem de considerar-se como prados permanentes» (13).
Adolf Schulten, indica assim mesmo: «Em realidade, a maior parte do
ano, nestas regions do Oceano sopram os ventos do Oeste». «Descriçom da
regiom nebulosa, húmida e com abundantes ervas entre o Monte Figo e La
Rábida. Isto é a regiom da foz do Ana, que ainda hoje é nebulosa e húmida»
(14).
Com estes testemunhos cremos que fica perfeitamente constatada a exactitude descritiva da «Ora Maritima», sem necessidade de deitar mao sequer
dos consabidos «terrores do Oceano» (15) que os marinheiros fenícios divulgavam para impedir as navegaçons ao ocidente do Estreito de Gibraltar.
Ignoramos se a informaçom contida na Ilíada a respeito de que a harpia
Podarxe fora fecundada polo Zéphiro quando pacia numha pradeira do Oceano, pode estar também relacionada com este lugar (16), ainda que a presunçom é altamente sedutora. Especialmente se temos em conta que deste estranho aparelhamento nasceriam os velozes cavalos de Aquiles, Xanthos e Balios.
A identificaçom do Monte Figo ou Sam Miguel co «iugum Zephiro»:, sugerida por Adolf Schulten, confirma ademais o conteúdo dos versos 238 a
240: «Se alguém passa em barco pola altura Zephyrida, em direcçom ao Nosso Mar, será transportado em linha recta polo vento Favónio».
O «Nosso Mar» é o Mediterráneo, e Favónio denominavam os latinos
o vento do Oeste. Penso que, também neste caso, fica clara a meridiana exactitude das descriçons geográficas da «Ora Maritima» que Rufo Festo Avieno
nos transmitiu.
Vigo, Dezembro do 1990.
( 12)
(1 3)
(14)
(1 5)
( 16)

António Blázq uez y Delgado-Agu ilera, «Av ieno, Ora Marítima», Madrid, 1924, páginas 94 e 98.
Idem ., página 100.
•
Adolf Schulten, «Ora Marítima», Tomo I, «Fontes Hispaniae Antiquae», 2.' ediçom, páginas 108-109.
António Garcia y Bellido, opus citada, páginas 543 .
Adolf Schulten: Tartessos, 2.' ediçom . Madrid, 1945, página 98 .
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(Fig. 2): A serra do Monte Figo contemplada desde as imediaçons do Cabo Santa Maria. O Monte
Sam Miguel é o da direita. O branco dos edificios do primeiro termo corresponde à vila de Faro.

(Fig. 3): Fotografia tomada desde o eirado dum edifício da praia de Punta Um bria , Huelva. A imagem está retocada para que poda observar-se a situaçom em que se pode olhar nos dias despejados
o Monte Sam Miguel, como um cano volcánico surgindo do mar. Apesar de achar-se a uns J5 quilómetros ao norte do cabo Santa Maria, toda esta extensom e mesmo parte das terras existentes ao norle do mesmo monte, ficam detrás da curva do horizonte.
.
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Nacionalismo galego: questões a debater
José Ângelo CRISTÓVÂO ANGUEIRA

1. CONCEPÇÃO
Afonso Rodrigues Castelão empregara, na sua obra Sempre em Galiza
(Akal Ed., p. 39), um conceito de nação baseado no dado por Estaline: «Nação é uma comunidade estável, historicamente formada de idioma, de território, de vida económica e de hábitos psicológicos refletidos numa comunidade de cultura». «Somente a existência de todos os signos distintivos, em
conjunto, pode formar a nação». Consequentemente, descreve os atributos
que a caracterizam (pp. 41-52).
Cultura e língua são elementos referenciais da ideologia nacionalista. Esta,
segundo é defendida polos partidos políticos atuantes, parece assumir a definição castelaniana mais do que uma definição baseada no 'Volksgeist' (espírito ou alma do povo), ou outra próxima do que se denominara «sufrágio
diário» ou «vontade popular».
Sendo assim, entendo poder estabelecer-se o princípio da reflexão sobre
a identidade cultural na seguinte pergunta: queremos ser galegos mas, como
se é galego? Em que consiste ser galego? Quais são as especifidades que nos
diferenciam, e quais as comunal idades que nos identificam com outros povos
e culturas?
Cidadãos doutros países respondem facilmente a este tipo de perguntas,
mas os galegos não temos optado definitivamente em questões basilares como língua, território e nação. E como qualquer pode imaginar, muitas outras
cousas dependem da resposta a estas perguntas.
Iniciaremos a resposta dizendo que, se combinarmos os critérios político-administrativo e cultural, diremos que os galegos somos espanhois lusófonos. Esta expressão não deveria alarmar ou comprometer ninguém: é uma
circunstância termos o D.N.I. e passaporte espanhois. O que não é circunstancial, ou seja, o que é definitório, é sermos galegos e lusófonos. A língua
que falamos tem-nos identificado por séculos. E hoje em dia é justamente o
mais definitório que está ameaçado.
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A situação lingüística atual fora muito bem perspectivada na Declaração
de Pamplona de Julho de 1983 (Revista O Ensino, n. o 11-13, pp. 145-148),
em que os assinantes constataram:
«Temos visto que uma Constituição que proclama genericamente a liberdade e
a igualdade democrática nos artigos 1. 0, 14. 0, 149. ° 1.1. ° (entre outr os) as esnaquiza
e avilta especificamente no artigo 3.°, em que o Estado cita polo seu nome o único
idioma que ampara e impõe como oficial, e no entanto relega à indefinição e indefensão «las demás lenguas espafiolas». O contraste entre o idioma enfaticamente proclamado e os idiomas vergonhosamente inomináveis não faz senão declarar com a
suprema hierarquia ideológica e legal as regras fundamentais da desigualdade preestabelecida. O escândalo é que se tente legitimar assim com modos democráticos,
um princípio radicalmente antidemocrático, e que se apresente como solução o problema inveterado. Por poucas palavras: fecha-se em círculo o futuro que se tentava
abrir» .
«Agora como antes (e de facto mais do que nunca) é singelamente impossível
viver com normalidade e dignidade em galego, em basco e em catalão. A desigualdade é hoje mais grande do que nunca já que se tenhem acelerado os processsos de eliminação e se tem clausurado formalmente o acesso a um futuro mais justo».

Não só da ideologia nacionalista, mas antes de qualquer senso comum
razoado é isto mesmo, a legalidade vigente discriminatória e anti-democrática
a respeito das diferentes línguas e nacionalidades do Estado Espanhol e da
nossa em particular, o que faz improvável mantermos a nossa cidadania espanhola e, ao mesmo tempo, subsistirmos como galegos com a nossa língua
e cultura. É por estas mesmas condições que a castelhanização avança, e já
bastane galegos ainda que em minoria quantitativa, têm optado por ser espanhois em espanhol: certamente, uma forma de não serem galegos.
Considero que, da perspectiva cultural, o princípio da reflexão nacionalista deve atender antes ao básico e, depois, ao acessório. Se procuramos as
dimensões que delimitam a questão recordaremos, em primeiro lugar, a afirmação de galegos e portugueses sermos um e o mesmo povo, a mesma gente.
Se esquecêssemos isto esqueceríamos quase tudo e, primeiramente, a nós
mesmos.
No entanto, há intelectuais que preferem não tê-lo em conta. Por exemplo destes citarei Xosé Chao Rego e o seu livro Eu renazo galego. Ensaio sobre a identidade galega (Eds. do Castro, 1983). Nesta obra, o autor, procurando um conceito mais satisfatório que o de 'nação' propõe o de 'etnia'. É
então que desconsidera a existência de Portugal. É também possível, nesta
mesma linha, que algum antropólogo seja entusiasta da mesma ideia, a de
circunscrever a investigação e, consequentemente, as teorizações, ao território administrativamente espanhol, estabelecendo assim os fundamentos da 'ciência nacional galega', o que constituiria um grave erro.
Por exemplo de intelectual que, apesar de político, não esquece o fundamental, citarei o Sr. Presidente da República, Dr. Mário Soares quem, em
declarações a um entrevistador da Televisão Galega, o exprimia com as seguintes palavras, que serviam de título de uma informação jornalística: «Galiza e Portugal são um mesmo povo, separado por azares da história» (EI Correo Gallego, 12 de Março de 1991, p. 14).
234

Não falta ainda quem pretenda emendar isso ou reduzir a sua importância. Assim, no mesmo jornal, o 29 de Março do mesmo ano se exprimia, na
página 57, o Sr. Avelino Abuim:
«Hai que se alegrar profundamente. Advertía Soares que 'Galicia e Portugal son
un mesmo pobo separado polo azar da historia'. Certo, pero absolutamente irreversible . Galicia posúe unha personalidade diferente, língua diferente, destino diferente. Quérese aquí a Portugal, anque o cariiio sexa intelectivo e poét ico mais que real
e práctico . Hai algo incuestionable: Galicia, asociada con Portugal, pode facer que
se escoite a nosa voz en Estrasburgo e en Bruxelas de forma potente».

Não tem nada de estranho que, nas mesmas declarações citadas, o Sr.
Mário Soares se tenha referido ainda ao uso da grafia X para substituir os
G e J, como elemento de confunsão e dificuldade na leitura do «gallego»,
porque se trata da sua mesma língua.
É perfeitamente normal que o Senhor Presidente da República siga com
interesse os movimentos culturais galegos e cite Rodrigues Lapa, na referida
entrevista, como exemplo de intelectual português conhecedor e amante da
Galiza porque, antes da política e os Estados, estão os povos e as culturas,
que não se submetem ou não deveriam submeter-se às fronteiras administrativas.
Convém aqui citar o grande mestre de Anadia, talvez o intelectual português que mais se tem comprometido com a Galiza (in: Estudos GalegoPortugueses. Por uma Galiza renovada. Sá da Costa, Ed. CoI. Noroeste, 1979,
p.27):
«Aqui viemos com este intuito: explicar aos que nos ouven que Portugal não
pára nas margens do Minho: estende-se naturalmente, nos domínios da paisagem,
da língua e da cultura, até às costas do Cantábrico. O mesmo se pode dizer da Galiza: que não acaba no Minho, mas se prolonga, suavemente, até às margens do Mondego. Estando em Coimbra, estamos pois nos confins da velha Galécia, somos galegos daquém-Minho. Não importa que a Galiza dalém-Minho viva sob uma outra bandeira; o que sobretudo importa é reconhecer que somos realmente irmãos, pertencemos à mesma grei. Criar obstáculos a essa evidente fraternidade afigura-se-nos um
erro imperdoável, em que, infelizmente, alguns portugueses e galegos têm incorrido».

A necessária distinção entre cultura e política tem sido ilustrada pelo vulto
da cultura, Agostinho da Silva, em resposta a uma pergunta dentro de uma
entrevista realizada por investigadores do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa (Revista ICALP, n. o 4, p. 37):
ICALP - Alguns (em Portugal como em Espanha) vêem com desconfiança essa
aproximação da Galiza com Portugal porque sentem que a poli variedade cultural se
transforma em aproximação política e integração num estado.
A.S. - Não, de modo algum. Essa aproximação é puramente cultural embora
os políticos lhe possam querer dar significação política . Mas o político precisa de
aprender que a sua base de trabalho é a cultura e não o contrário. É aprendendo
cultura e inserindo-se na cultura que ele pode fazer uma política decente. Porque se
não, ele está apenas arranjando umas receitas que servem para o caso isolado e não
para atacar o problema global. .. ».
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Porém, seria ingénuo de mais pretender que a assunção da defesa e promoção de uma língua e cultura ameaçada, como a lusófona em território político espanhol, não tenha implicações políticas. Assim acontece por existir
uma agressão de parte do Estado Espanhol à qual se opõe, de parte dos utentes da nossa língua e cultura, a defesa dos nossos legítimos direitos. Portanto, não seremos nós se negarmos este facto.
E não posso evitar fazer nesta altura umas perguntas evidentes: se «a Galiza
e Portugal são um mesmo povo, separado por azares da história», não é normal e legítimo desejar que o mesmo povo esteja acolhido polo mesmo Estado
e siga assim, os mesmos destinos? Se a fronteira entre Portugal e Espanha
em território galego é artificial e divide o mesmo povo a um e outro lado,
não é legítimo tentar derrubá-la em nome da liberdade?
Aqueles que se dedicam à atividade política estão submetidos a mais condicionantes que os culturais e lingüísticos, mas deve-se-Ihes dizer que, sem estes referentes básicos, a política careceria de qualquer sentido útil. É justo,
pois, reclamar a atenção para estes aspectos.
Extender-me-ia de mais se pretendesse comentar os maiores ideólogos do
nacionalismo galego, que diversos autores têm analisado. Aos efeitos de afirmação da unidade galego-portuguesa remeto o leitor para a última das análises publicadas, aparecida no n. o 23 da revista Agália (pp. 269-288), baixo o
título «A realidade portuguesa no pensamento galeguista», da autoria do Sr.
Manuel Miragaia. Neste artigo analisa-se os princípios ideológicos, expondo
com suficiente extensão e claridade o papel que «a questão portuguesa» tem
servido na evolução histórica do movimento nacionalista. É de celebrar a qualidade do texto, as amplas referências e a consequente fundamentação estabelecida da ideologia nacionalista.
Na revista anteriormente citada, noutras como O Ensino, Nós e Temas
de Lingüística fundamentalmente e em várias publicações não periódicas, têm
aparecido diversos textos desde finais da década de 1970 em que, com acerto
na maior parte das vezes e pouca fortuna nalgus casos evidentes, se estudava
o aspecto mais fulgente do nacinalismo galego: o reintegracionismo (lingüístico, político, cultural, ou como os leitores convierem em subtitular).
2. REINTEGRACIONISMO E MOVIMENTAÇÃO CULTURAL
Muitas pessoas coincidem em entender que um dos processos de maior
relevância para o nacionalismo galego nos últimos dez anos foi a constituição
de associações reintegracionistas que propõem -e empregam de facto - com
maior ou menor acerto, a Língua Portuguesa como língua nacional dos galegos. Ao mesmo tempo, incentivam a orientação da questão nacional galega
para a integração, em maior ou menor grau, com a portuguesa. Poucas questões têm sido tão debatidas como esta nos últimos tempos.
Deve afirmar-se que os novos movimentos sociais não surgem por acaso; têm sempre algum fundamento, por pouco que ele seja. Se um tema é objecto de comentário e debate, não será por falta de interesse. A multiplica236

ção, na Galiza, das publicações que giram em torno às questões lingüísticas,
responde ao desejo de descoberta e desenvolvimento da identidade galega.
O reintegracionismo, que se tem desenvolvido especialmente no último
decénio, tem dito a respeito das ideias que fundamentam a cultura. Portanto,
não é justo reduzi-lo a simples exclamações propagandísticas. Estas nunca podem ser substitutivas daquelas. Seria muito frívolo e muito errado. Não confundamos portanto o reintegracionismo com a propaganda da confusão entre propostas diametralmente opostas, propaganda em que nada se esclarece,
tudo aparece misturado e tudo parece ter finalmente igual valor. Não permitamos que nos confundam, porque, os actuais reintegracionismo e isolacionismo não são equiparáveis em absoluto. As diferenças básicas não são de
índole quantitativa, do que se deduz que não são possíveis terceiras vias fundamentadas na equidistância.
De diversas formas, e por diversos autores, tem sido postulada a continuidade histórica como fundamento do reintegracionismo. Não se trata de
que esta lhe confira imediatamente mais cientificidade, mas sim maior seriedade, maior concordância com a melhor tradição da cultura europeia. A ideia
de continuidade está de muitas formas patenteada e nunca isolada, pois conecta com múltiplas concepções referidas à sociedade e à cultura em geral.
Pode aparecer exprimida verbalmente como «a continuidade de nós e do nosso através do tempo». Para ilustrar o tema, entendamos a seguinte questão:
O primeiro de Dezembro não é o Dia da Independência, mas o Dia da
Restauração da Independência, o que não é idêntico. Não por acaso, mas porque Portugal era e fazia muito antes de 1640. Mas visto o caso da óptica espanhola, a primeira expressão é preferida. É comum ler -em textos espanhois- que nesse ano, estando a Península unificada, Catalunha e Portugal
tentaram a sua independência com diferente sorte, etc. A 'memória histórica'
pode ver-se ameaçada e com o tempo esquecida, a partir do momento em que
se produzir uma interrupção violenta no ritmo social, se não soubermos ligar
o nosso ser e estar de hoje -o hic et nunc- com o de tempos anteriores.
Neste senso, se entendêssemos -como alguns entendem- que fora no
primeiro ressurgimento (meados do século XIX) que escritores galegos começaram a escrever a nossa língua e a produzir a nossa literatura; se, consequentemente, reduzíssemos a história da língua à dos últimos 150 anos; se não assimilássemos a herança do passado anterior e se, fundamentalmente, não procurássemos estudar e conhecer a cultura e língua portuguesas, então, diríamos -como alguns dizem- que uma nova língua e nação surgiram no Noroeste Peninsular: o galego e a Galiza. Porém deve dizer-se que nunca da ignorância surgiu um novo campo do conhecimento ou disciplina científica. Assim também não pode fundamentar-se a ideologia nacionalista no esquecimento ou simples ignorância de tudo quanto for galego.
O facto de a Língua e Cultura Portuguesas se terem desenvolvido sem
solução através do tempo, facilita extraordinariamente a assunção da 'nossa
continuidade histórica e a recuperação da nossa língua e identidade cultural.
O único modo como isto poderia ter acontecido foi através da independência
do Estado Português. Entendermos isto significa um passo qualitativo fun237

damental, e é uma vantagem da que muitos se têm dado conta. Manuel Murguia, o primeiro presidente da Real Academia Galega, pode ser um exemplo
dos que cedo o compreenderam. Esta é a diferença radical entre a situação
dos galegos por uma parte, e dos bascos e catalães por outra.
A honestidade exige o reconhecimento deste facto; a 'prudência' dos que
estão sujeitos a consignas políticas pode recomendar, talvez, outras cousas.
O adequado pode ser, nalguns casos, uma combinação de ambas, isto é, ter
a honestidade em reconhecer os factos e a prudência que o momento e a situação aconselharem.
A questão póm-se agora, àqueles que combinamos o compromisso galego com a procura da verdade, em ver se somos capazes de assumir o que isto
significa ou se, por não sermos cidadãos portugueses, desconsideraremos tudo o que vier de Portugal (e em geral de fora da Espanha). Ou seja, se continuaremos a considerar 'inevitável'a influência [ = assimilação] cultural da Espanha, e 'inaceitável' a influência [ = regeneração] cultural de Portugal e os
países de língua portuguesa; numa palavra, da Lusofonia.
3. ALGUNS ASPECTOS DA REALIDADE SOCIAL
Qualquer pessoa que pensar um pouco dar-se-á conta de que existem duas
macro-dimensões culturais que estabelecem no fundamental o relacionamento dos galegos:
A primeira, Galiza-Espanha, apresenta-se como dilema ou discontinuidade, é sermos uma cousa ou a outra, galegos ou espanhois. A segunda, GalizaPortugal, não apresenta oposição mas continuidade e, portanto, o pertinente
é a comum identificação entre ambos.
Se o indicado no anterior parágrafo não é um dos fundamentos do nacionalismo galego e, ao mesmo tempo, uma expressão adequada do reintegracionismo, não sei que outra cousa pode ser. Deveria entender-se, pois, que
galeguismo e lusitanismo são denominações referidas intrinsecamente ao mesmo
objecto de estudo e interesse, mesmo se cingido cada termo estritamente ao
respectivo território geográfico definido.
Deve dizer-se que na Galiza -e sem referências às percentagens de usose empregam actualmente duas línguas nacionais, a saber: o espanhol e o por- .
tuguês. Existe o hábito de diferenciar entre galego e português, empregando
'galego' para o território da Galiza espanhola, e 'português' para o que se
diz ser a mesma língua, mas referido aos outros territórios lusófonos. Qualquer criança se daria conta de que este emprego dos termos se refere a duas
entidades que se consideram diferentes, pois coincide com o sentido comum
mais estendido em Espanha. Nom obstante, o correcto parece ser empregar
português e galego com o mesmo referente territorial. Na medida em que sejam identificados, poderemos falar do galego como língua nacional.
Sei que existe a convicção de todas as línguas ser nacionais polo simples
facto de existirem, com independência dos usos que os utentes dão a tal língua, da existência de uma literatura, público, etc., mas é um erro.
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Se o português é língua nacional é porque existe a Nação Portuguesa.
É evidente. O que não resulta tão evidente para alguns nacionalistas galegos

é que a única nação galega que existe se chama Portugal, e que a nação galega não existe propriamente. A nossa afirmação não necessita demonstração.
O que é preciso provar é justamente o contrário, que existe a nação galega,
quer diferenciada da portuguesa, quer diferenciada da espanhola.
Isto, que é fundamental, não foi bem compreendido no seu momento
e, talvez, agora seja tarde para que alguns reconheçam o erro. Não é mais
nação a 'Galicia' por mais repetir aquela frase «Galicia Nación, Autodeterminación!», nem também por mais votantes nacionalistas. É algo mais complexo do que a soma de votos numa jornada eleitoral ou a percentagem de
deputados no parlamento autonómico.
Se preferível, dir-se-á que não há uma nação galega diferente da nação
portuguesa, dentro do território político espanhol, o que não seria muito errado.
Não se constituiu a nação galega, mas isto não quer dizer que não se possa
verificar, que não se possa construir a nação galega -se nos dispuséssemos
a isso. Só que ainda não se tentou, e esta é a questão fundamental. O que
alguns denominam já Projecto Nacional Galego, está por fazer. Não parece
estar bem estabelecido o nome -Galiza ou Galicia?-, o território, a língua,
e muitas outras questões ainda que, logicamente, cada um tem a sua opção.
Desgraçadamente, sobram indícios da veracidade da minha afirmação.
É claro que os galegos, considerados no territorio político espanhol, isto
é, as quatro províncias da Corunha, Lugo, Ourense e Ponte~Vedra, mais os
territórios limítrofes desagregados em 1833, constituímos uma nacionalidade
com características étnicas e nomeadamente lingüísticas, diferenciadas, o que
até é reconhecido de alguma forma pola legalidade vigente espanhola emanada da Constituição de 1978. Mas a respeito de Portugal, tais características
poderiam considerar-se simples e lógicas diferenças regionais, esperáveis em
todas as culturas. Assim pode e deve afirmar-se que nada do que os galegos
temos de essencial e definitório, em cultura, língua, tradições, etc. é alheio
aos portugueses, apesar de ter sido tamizado ou deturpado -que não «livremente evoluído»- através da história e a influência castelhana.
Não existem razões de peso para defender a promoção de uma nação galega diferente da portuguesa, se tais fossem buscadas em dimensões culturais
e lingüísticas, enquanto o nacionalismo galego empregar uma noção culturalista de nação. Lembremos que isto é conseqüência da melhor das tradições
ideológicas do nacionalismo galego; dos textos e interpretações incluídas no
artigo do Sr. Miragaia antes referido, não se conclui outra cousa.
Fazendo uma revisão das características que, os formuladores do nacionalismo galego que o citado autor analisa, estabelecem como próprias e distintivas da Galiza a respeito da Espanha, observa-se tais características não
serem diferentes das que os nacionais portugueses e os estudiosos dos diversos campos da investigação social, histórica e lingüística, estabelecem como
próprias de Portugal -especialmente, como era esperável, a respeito do
Entre-Douro-e-Minho.
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Podemos, efectivamente, promover a formação de uma nação galega diferenciada da espanhola e até da portuguesa. Podemos encontrar fundamentação histórica, de que não carece: a evolução (decadência) política posterior
à formação de Portugal; termos lutado de par dos castelhanos em guerra contra
os portugueses; termos permanecido 5 séculos do lado da Espanha, o que gera uns vínculos muito fortes ... ; a realidade política actual, refletida nas percentangens de votos; os interesses dos poderes económicos atuantes na Galiza; a castelhanização crescente das cidades e vilas, etc. Mas tal fundamentação não pode buscar-se em considerações étnicas, culturais (galegas), lingüísticas, de origem histórica, raciais, religiosas, climáticas, orográficas, de recursos naturais, distribuição populacional, proximidade física e acessos naturais, costumes populares, e até, se tivermos em conta a próxima integração
europeia e a inevitável regionalização portuguesa, do regime político, organização territorial e sistema monetário. Com este tipo de considerações citadas, essa será uma defesa falida desde o começo.
Que resta pois do diferencialismo galego perante análises comparativas?
Em que fundamentar o isolamento a respeito de Portugal? Talvez, como o
Sr. Miragaia indica, na «vontade popular» ... e a dos próprios nacionalistas.
A respeito da situação do nacionalismo galego e as suas organizações,
deve lembrar-se que existe uma forte relação entre propostas lingüísticas e políticas; entre prática lingüística e identificação nacional. O sociolingüista Lluís
Aracil tem afirmado, num seminário sobre a história das línguas europeias
impartido em 1988 em Ourense que: « ... existe uma forte relação entre promoção eficaz da língua como língua nacional e eficácia do nacionalismo» (vide revista Agália, n. o 16, p. 488).
A persistência em ignorar a língua portuguesa, de parte de alguns nacionalistas galegos, é compatível com a sua identificação nacional? Perguntemo-nos, em qual dos 'castrapos' (trapalhada de galego e castelhano) se desenvolve e promove a maioria dos militantes dos partidos políticos? E que
línguas nacionais conhecem e de qual delas se servem os promotores e usuários dos 'castrapos'? Por não alongar de mais: simplesmente, usam o espanhol. Não é este um indício suficiente para a reflexão e o debate? Ou acaso
é indiferente?
O Sr. Miragaia, no artigo citado anteriormente faz, repetidamente, uma
pergunta que aparece como texto de um desenho de Afonso Rodrigues Castelão, e que constitui um dos grandes dilemas do nacionalismo galego desde
o seu começo. Tal dilema resume-se na seguinte pergunta: Os da banda dali
são estrangeiros, ou não? Isto é, os portugueses são estrangeiros na Galiza,
ou não? Porém, considero que, em realidade, deveria começar-se por esta outra:
Os galegos são estrangeiros em Portugal, ou não? A diferença é grande. A
segunda formulação parece útil e realista, pode formular-se e responder-se.
A primeira é simplesmente inaplicável.
Se não aceitarmos ser portugueses nem espanhois, deveremos perguntar-nos: qual é a história da Galiza, se de certo século para hoje a história dos
galegos é inseparável da história de Espanha? E, como explicar que existe Portugal independente e o que significa para a história da Galiza?
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Percebe-se um absurdo no facto de para os nacionalistas galegos ser muito
mais pertinente a presença num meeting político de representações da O.L.P.,
organizações americanas, bascas ou catalãs, que a só presença, como observadores, de representantes de organizações políticas equivalentes, portuguesas.
Na actual situação galega, o padrão lingüístico não dimana da 'ciência'
lingüística de nenhuma instituição ou organização social (o que, por certo,
é indício suficiente de anormalidade), pois não há uma autoridade suficientemente conhecida e reconhecida socialmente. Os argumentos filológicos são
necessários mas insuficientes. A este respeito resulta muito recomendável ler
aluma vez as obras de Manuel Rodrigues Lapa, um português que se considera também galego, e cujas obras parecem não ter sido assumidas polos reintegracionistas galegos. Recordemos algo do que ele tem escrito (na comunicação ao 'Colóquio de Tréveris'. Tradición, actualidade e futuro do galego. Ed.
Xerais de Galicia, 1982, pp. 235):
«Todos os meus trabalhos, publicados e a publicar, radicam num conceito que
me parece inteiramente válido, abonado como está pela lingüística moderna: a distinção entre fala e língua de cultura. No caso do galego, a circunstância de ele aparecer escrito há mais de cem anos, não lhe tira a qualificação de fala: é uma simples
transposição do idioma falado para o papel dos livros, uma estenografia da expressão vulgar, dialectal; mas não é, nem poderá ser uma escrita literária. Por uma razão
muito simples: a língua literária do galego está feita desde o século XII e XIII, e chamase hoje o português. É uma verdade a que se não pode fugir» .

No contexto político que nos rodeia existem (o existir é positivo, por definição), duas nações e duas línguas nacionais: uma que já provámos, a espanhola, e outra que ignoramos ativamente: a portuguesa, e que podemos
legitimamente considerar nossa. Eleger o caminho mais difícil, o da independência de Portugal, não nos tem facilitado muito as cousas, não é verdade?
O poeta Fernando Pessoa afirmou que: «Há tantas razões para a Galiza
ser espanhola como para ser parte de Portugal. .. », in Portugal, Sebastianismo e Quinto Império, Pub. Europa-América, pp. 98. O intelectual e académico da língua basca, Álvarez Enparantza, num artigo publicado na Revista
Argia, n. ° 1.067, 7 de Julho de 1985, traduzido e reproduzido para a revista
O Ensino n.o 14/17, pp. 210-211, afirmava:
«Mas o conflito da Galiza baseia-se no binómio Portugal-Espanha. Os galegos
devem optar perante o seguinte dilema: «Somos portugueses ou espanhois?» . Esta
é a única questão: Se Portugal é «a Galiza que se nos foi», para dizê-lo com palavras
de Castelão, ou se Portugal é um país estrangeiro para os galegos».

Antom Vilar Ponte tem proposto que «Galiza considera que ela com Portugal forma nação completa, talhada polo fatalismo histórico ... ».
Não parece ridículo fazer de diferenças dialectais, regionais, ou mesmo
da denominação 'galegos' em lugar de 'portugueses', fundamento de nacionalidade? Suponho que algum nacionalista galego dirá que «não queremos
ser espanhois nem portugueses, mas só galegos». A expressão é formosa, soa
mesmo bem, mas a questão incumbe mais a conteúdos, relações e âmbitos
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do que a nomes e etiquetas. Provavelmente alguns prefirarão proteger, de qualquer forma, os seus preconceitos espanhois anti-portugueses.
4. INTENÇÕES
Podemos fazer como até agora, aceitar o 'destino histórico' como um
processo irreversível, e, ao mesmo tempo, aceitar a realidade social atual como a única possível e viável. Podemos deixar que outros façam a história por
nós, mas creio que os galegos merecemos um papel mais importante. Estou
certo de que podemos e devemos prosseguir o que Vicente Viqueira, Vilar Ponte,
Rodrigues Castelão, Rodrigues Lapa, Carvalho Calero e tantos outros, dignamente começaram.
Pode resultar difíl reconhecer o erro em que se estava quando os objectivos e interesses estão distantes do que muitos denominam 'a procura da verdade'. Mais ainda quando se considera que cada um tem a «sua» verdade e
a relatividade consequente a este pressuposto se usa como extintor de problemas, mais que como método para o conhecimento, sempre problemático.
Procurei estás reflexões da minha interpretação do que constitui a linha
de pensamento mais séria e universal do nacionalismo galego: o que hoje se
denomina comumente reintegracionismo. Esta perspetiva é a menos considerada, a menos estudada, feita, construída. Decidamo-nos, pois, certos, a prosseguir este labor.
Não ignoro a diferença que medeia entre as proposições fundamentais
do nacionalismo galego, às quais me tenho referido, e o nível em que estas
são verificadas na nossa sociedade. Seria injusto qualificar este texto de irrealismo por não ter-me referido às dificuldades inerentes à tarefa, pois isso corresponde a outro trabalho. Aqui tentei ajudar a estabelecer uns princípios,
não ditar umas regras de aplicação.
São reflexões as que exponho neste texto. O que fazer com elas, como
interpretá-las? De múltiplas formas. Que conclusões tirar? Preferivelmente
algumas provisórias, mas nenhuma definitiva. Talvez possa abrir-se um debate, mas não pode encerrar-se o que não está aberto.
Não pretendo convencer ninguém sobre nenhuma cousa; apenas espero
que estas reflexões tenham algum interesse. Tentei mostrar no que disse que
o exposto tem suficiente veracidade, seriedade e profundidade para ser tido
em conta pelo menos em algum aspecto. Pela minha parte, procurarei conhecer a realidade e apontar o melhor modo de a transformar em benefício de
todos. A procura de uma situação melhor é um desejo humano básico e universal. Procurar o melhor não deve ser penalizado, porque é lícito e sempre
será lícito.
Março de 1990 - Março de 1991.
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«Di-lhe»
Jenaro MARINHAS DEL VALLE

o Patrom de Costa e o Patrom de Pesca do bou «Artábrigo» nom mantinham entre si boas relaçons, quase poderia-se dizer que nom mantinham relaçom nengumha, cousa que parecerá difícil entre duas pessoas forçadas a viver dia e noite e por espaço de vários dias em habitáculo tam reduzido como
esse tipo de embarcaçons tripuladas nom mais que por dúzia e meia de homens, mas essas desavenças nom eram infreqüentes também em outros buques pesqueiros em que entre ambos os patrons a miúdo surgiam conflitos
quando a autoridade de um entorpecia a funçom do outro por nom sempre
coincidir o bom governo da máquina com o lançamento e arraste dos aparelhos de pesca, ora bem, ali no «Artábrigo» o desentendimento entre patrom
e patrom era tam extremado que os levou a ignorar-se mutuamente tanto a
bordo como em terra. O armador do buque ambos tinha em grande estima
por serem profissionais de escrupulosa responsabilidade e competência. O patrom de pesca lograva excelentes capturas e o patrom de costa mantinha o
buque em óptimas condiçons, a todo custo tratava de amigá-los para nom
ver-se em situaçom de ter que prescindir de um fosse o que for, mas eles nom
cediam no seu distanciamento e nunca se dirigiam a palavra directamente.
Quando se reuniam no escritório do armador faziam-no através dele, em ele
rebotavam de um para outro as suas razons, réplicas e contra-réplicas como
pelota em parede de frontom e quando se encontravam navegando o intermediário era o rapaz de abordo que no argote ou gíria marinheira se chama o
«Chou», mas ali no «Artábrigo» dérom em chamar o «Di-lhe». Chamavam-lhe assim porque quando um dos patrons necessitava de estabelecer com unicaçom com o outro, chamava -ao rapaz e ordenava-lhe:
-Di-lhe que quero mais pressom.
Tal podia dizer o patrom de pesca e a resposta do patrom de costa bem
poderia ser:
-Di-lhe que já vai muito alta.
Réplica do de pesca:
-Di-lhe que tape o manómetro com a pucha.
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E contra-réplica do de costa:
- Di-lhe que nom revento a caldeira.
Assim foi como o rapaz aprendiz de marinheiro chegou a perder o seu
próprio nome para ser conhecido e tratado por toda a tripulaçom como o
«Di-lhe» e por esse alcume el atendia com toda naturalidade como se com
el tivesse sido cristianizado.
Lá no fundo malquerência entre os dous patrons nom havia, o que havia
era um choque de autoridades no pequeno Estado que balouçava entre céu
e mar. O um nom atendia mais que a encher de peixe as adegas até a escotilha
enquanto o outro mirava nom exceder as possibilidades de máquina e buque.
Um dia o patrom de pesca ordenou ao rapaz:
- Di-lhe que se acerque mais da costa.
Ao que respondeu o de costa:
-Di-lhe que está a baixar a maré.
Réplica:
-Di-lhe que há que faenar onde está o peixe.
Contra-réplicà:
-Di-lhe que há que navegar por onde haja fundo.
O final foi que o buque encalhou e quebrado o casco naufragou. Ambos
os patrons encontrárom-se a mercê das ondas agarrados à mesma tábua e com
ela alcançarom a praia. Nom se falárom, mirárom com tristeza o navio que
mordido polo rochedo afundia lentamente. Fôrom chegando os tripulantes
um tras outro esperado com ánsia paIos que já estavam a salvo. Faltava o
«Di-lhe». Perscrutárom omar, gritárom por ele sem receber resposta,
procurárom-no até que se fizo noite cerrada. Pernoitárom insomnes na próxima aldeia e em abrindo o dia ambos os patrons fôrom os primeiros em volver à praia, casmurros, de cabeça gacha, ignorando-se como de costume. O
buque descadernava-se batido pala ondagem, em outras circunstáncias o mirariam com infinita tristeza, mas em aqueles momentos tristeza maior premia-lhes o espírito: a desapariçom do grumete, o correio sempre disposto e
solerte entre as suas cidadelas inimigas. Registárom a praia com feble esperança de encontrá-lo ainda com 'v'ida e até que nom comprovárom a desolaçom das areias nom lançárom a vista ao mar. À luz indecisa da madrugada
vírom um corpo que flutuava a pouca distáncia da beira-mar, entrárom nas
águas que os cobriam até o peito, resgatárom o cadáver inerte do rapaz e
tendérom-no na praia, o corpo adolescente, pálido e seminú parecia conservar um resto de vida nos olhos quietos pala morte, abertos, atentos como sempre que esperavam umha ordem. Com dor sem medida que lhes acogotava
a garganta entrecortando-Ihes as palavras dérom-Ihe o último comunicado:
-Di-lhe que nom rifaremos nunca mais!
Abraçados sentírom que lhes corria pala face abaixo umha lágrima ardente e amarga, mas nom sentírom vergonha dela.
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Umha velha feliz
Jenaro MARINHAS DEL VALLE

o pai de Olegária, conhecido por O Bombeiro sem que nunca se houvesse empenhado em tal actividade, regia em propriedade um negócio de venda
de vinhos, o que se chama umha tasca, instalada com modesto aparamento,
desprovido de luxos, ornatos e comodidades: as indispensáveis pipas e tonéis,
mesas de madeira de pinheiro como tabuleiro amarelejado polo uso diário
da lixívia na limpeza e tripodes banquetas do mesmo material em que tomava
assento umha clientela assídua, exclusivamente masculina e entrada em madurez, que com sossego e moderaçom bebia, fumava e conversava durante
horas de lezer em camaradosa companhia sem estridências nem descompostura nengumha. O Bombeiro, homem forte e corpulento nom permitia algazarras nos seus domínios e se por um acaso entrava algum cliente nom habitual que de qualquer jeito desrepeitasse o lugar e a concorrência pronto, sem
a menor consideraçom nem miramento (algumha vez até sem reparar na cobrança do consumido) era empurrado para as lages da rua.
Era umha ruela estreita que ia do lateral da Casa do Concelho até o abside da Paroquial de Sam Bento, húmida e sombriça, pavimentada com grandes lousas de pedra que apenas conheciam passo de roda nem carícia de sol.
Serpejava entre casas velhas e descuradas, de pouca altura e fachadas que raro passavam das três luzes. Morava nelas gente de modesta condiçom económica e algumha havia ocupada por mulherio desonesto que só se deixava ver
nas janelas e limiares das portas depois do sol posto, à luz dos escassos faróis
municipais, era conhecida por Casa da Cupatrás, alcume da gerenta, velhota
membruda que cuidava das pupilas com maternal severidade. As mais das
plantas a res do chao abriam portas a comércios de ínfima categoria, frente
por frente um barbeiro e um sapateiro remendom levavam-se mal, nom se
davam fala nem saúdo mais que quando um precisava do outro para mendar
umhas solas de sapato ou cortar umhas guedelhas, nesses breves contactos
invariavelmente surgia a discrepáncia e discusom sobre qualquer motivo de
fútebol, de política ou do quer que fosse e volviam a ficar zangados, até que
novamente precisavam do serviço do adversário. Unicamente estavam sem245

pre concordes em afirmar que o cura da paróquia após o rosário vespertino
freqüentava a casa da Cupatrás, o que nom era certo. Se nessa escondida ruela abundavam as tascas nengumha podia competir com a do Bombeiro em
continência e boas maneiras, aquela era ponto de reuniom de bebedores mas
nom de borrachos, freguesia composta por qualificados empregados da administraçom, do comércio, da judicatura, nom descurados da pulcrosa presença, com sombreiro, que ainda era prenda de senhorio, e gravata que também o era.
Olegária era umha moça roibal e tamanhuda, opulenta de carnes rosadas como umha modelo de Rubens; mas como por aquelas datas já nom era
esse o tipo de mulher apetecido ou preferido polos homens, que gostavam
mais do pouco que do muito em quanto a nádegas e peitugas, nunca se vira
pretendida por algum namorado quando alcançava os trinta anos confessados, as esperanças de encontrar marido iam em declive se nom é que tocaram
fundo num lameiro de resignaçom amargosa de gladiador vencido, a vida
ía-se-Ihe fazendo monótona e triste, deixava-a correr sem ilusom, sem esperança, a todo enagenada e indiferente. Raro se aventurava a um passeio polas vias cêntricas da cidade, o encontro com os namorados em amoroso colóquio, com as mais empurrando o carricoche do filho miúdo, com os grupos
de raparigas marchando ágeis e ridosas, remarcavam-lhe a sua desolaçom,
a sua exclusom injusta de um viver que ela degorava para si. Regressava mais
triste e desmacelada para a sua ruela sórdida e apartada do tráfego urbano.
As horas de maior concorrência de bebedores ajuda o pai no serviço das mesas aos clientes que costumavam ser os mesmos cada serám, bem conhecidos
polos seus nomes e costumes com os que mantinha um intercámbio de trato
familiar.
A certa altura começou a freqüentar a venda um novo freguês até entom
desconhecido, era um homem trigueiro, miúdo e ossudo, com todas as características do que anda a ser comesto pola tuberculose que em aquel tempo
era enfermidade ainda rebelde a tratamento e curança. Chegava ao entardecer, sentava-se solitário num recanto apartado a onde Olegária chegava a servir-lhe a sua taça de branco. Ali permanecia mudo e desacompanhado fumando
os seus cigarrinhos e bebendo pausadosamente enquanto observava distraído
o ir e vir da moça alterosa e roliça atendendo a clientela. No momento de
se ir embora chamasse batendo discretamente na mesa com as moedas, pagava e com um «boa noite» abalava, sempre igual e caladamente como o passo
lento de umha sombra de ave em planície areosa, com regularidade mecánica
de minuteiro de relógio.
Ninguém parecia reparar em aquela figura esguia e silandeira que um dia
deixou de aparecer, outro também até que a ausência o sinalou como nunca
com a sua presença se fizera notar.
-Olegária, já nom vem aquel assobio esqueletudo?
- Nom, há dias que deixou de vir.
Nom houvo m:ais comentário e nom tardou em ser esquecido por inteiro.
Mas umha manhá um mensageiro chegou à taberna do Bombeiro portando
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para Olegária um pequeno pacote que ela desembrulhou com estranheça. Continha umhas cartas e umha cadeia de colo com a sua medalha. Procediam
do miúdo cliente amarelo e descarnado que durante algum tempo acudira silencioso e solitário serám tras serám à tasca do pai e que ela servira longe
de suspeitar que a verdadeira sede que levava alí a aquel hominho insignificante nom era sede que saciasse sumo de uva, era sede de amor que nom ousava
ser manifestada. As cartas, em envelopes fechados e nunca depositadas em
estafeta de correio, estavam dirigidas a ela e eram cartas de amor. A medalha
levara-a ele desde que a mai lha pendurara no seu pescoço de neno feble e
desmedrado. Sentindo-se morrer ordenou que todo aquilo lhe fosse enviado
a Olegária depois do seu passamento.
Olegária leu as cartas demoradamente, umha e outra vez, gostosamente
como quem grole a grole beberica um cálice de licor saboroso e doce. A final
sentiu-se noiva do corresponsal quase desconhecido com o que nunca cruzara
mais que um «boa tarde» ou um «até amanhá». A partir dali cada domingo
deslocava-se ao cimetério para oferecer umhas flores ao noivo jacente no nicho mortuório. Nunca, nem rigores do tempo nem causa algumha impedírom a visita dominical de Olegária levando as suas flores com devota complecência. Umha obriga adquirida gostosamente, começada sem propósito de continuidade fizo-se costume que enriquecia a sua vida antes monótona, triste
e faltosa de objecto. Quando alguém reparava na medalha que descansava
sobre a sua peituga rechea e sonrosada, informava com satisfeito orgulho:
<<um presente do meu noivo».
Fôrom passando os anos. Muitos anos. Hoje Olegária é umha velha, as
carnes perdérom consistência, a pele murchou enrugada e deslustrosa. De quando em vez lê umha de aquelas cartas de amor, manda umhas flores ao cimetério se é que a artrose nom lhe permite caminhar, bota um alento na medalha
para lhe polir os brilhos com um pano, e com isto, que parece tam miúdo,
tam pouquinho, enche de felicidade a sua velhice.
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A última travessia
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o antigo patrom do veleiro «Malavar» nom se afazia longe do salobre
alento do mar. Privado pola idade, que já era de muitos anos, de fazer vida
sobre a tona movediça dos oceanos deixava a derivar a sua vida em terra firme, morava na pequena casa familiar alçada polos avós frente à praia longal
e desolada com respaldo de outeiros e pinheirais que raramente mereciam a
atençom do velho, nom havia terra adentro nada que lhe interessasse, o quer
que houvesse além de aqueles outeiros tinha-o polo avesso do mundo com
o que nunca tivera trato nem apetência de o conhecer, nunca se deixara levar
por estradas e caminhos de ferro que marchavam de costas à marinha, já podiam falar-lhe de cidades com grandes catedrais, paços sumptuosos, amplas
e concorridas avenidas que para ele nom eram cidades importantes se careciam de um porto com cais e guindastes. Dia por dia, igual com tempo de
bonança que galernoso, acudia a passar horas da tarde até início do serám
num penascal que se adentrava nas águas como prora de navio e sedendo ali
parecia-lhe navegar como nos seus bons tempos inesquencíveis, sentindo bater-lhe na face a ventania salgada e as salpicaduras da rompente. Permanecendo
ali quase rodeado polas ondas que lambiam o rochedo, fantasiava ir no seu
veleiro «Malavar», alteiroso e ligeiro como nengum outro podia haver, navegando mares remotos, saudando longínquas ilhas sem nome em singraduras
sem fim nem destino certo. Bons tempos de navegaçom a vela!, exclamava
para os seus adentros, já apenas restavam veleiros que desfraldassem em horizontes de ceu e mar o claro velámio mais formoso que as asas dos anjos,
se anjos havia. Ao presente tudo eram barcos de vapor a sujar os ares com
baforadas de fume cinzento e negraz. Menosprezava os nautas tripulantes dessas
pessadas máquinas de ferro com altas chaminés, para el nom era marinheiro
quem nom soubesse cobrar ventos nas lonas, essa era arte de na~egar, essa
era arte de domenhar as forças da natureza e servido por elas abraçar a redondeza do mundo, o outro era levar um barco como quem leva umha
locomotiva.
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Pensava nestas cousas em solitário sobre o seu rochedo preferido e até
às vezes com voz audível dizia-lhes às gaivotas que pousavam confiadas perto
de si ou sobrevoavam ao pairo por riba da sua cabeça. Nom raro por tras
da calima vespertina contemplava cruzar um veleiro de lado a lado da baía,
entre o Cabo Carrol o e a Ponta Percebeira, que em derrota de algures para
algures mandava-lhe de longe saudades e despedidas às que el correspondia
acenando a pucha de mao alçada. Os vapores brumosos nom permitiam dis~
tinguir com detalhe a fasquia da nave, mas el conhecia bem o seu «Malavar»
e sabia que nom era outro o que lá ia partindo as ondas com a fina roda.
Nom eram fantasias, era que o tempo tresandava e volvia para que el de novo
fumasse o seu cachimbo decovadado no varandal de popa contemplando as
águas chocolear na esteira. Ah! se um dia pudesse outra vez navegar!

*

*

*

Como qualquer outro dia, às primeiras horas da tarde abandonou o lar
e com calmos a andadura. lá foi para a penedia batida de vento e mar que lhe
lembrava saudosas travessias cuja lembrança era pasto mitigador da sua velhice. Sentia-se na sazom mais acabado, mais fraco de forças, como navio
que umha via de água lhe inunda a sentina e sobrecarrega para o fundo. Temia que chegasse dia em que nom lhe fosse possível acudir à sua cita diária
com as rochas e o mar, com as gaivotas e a ventania, com o veleiro que transitava envolto em nevoeiro pola boca da baía. Temia ver-se obrigado a permanecer no leito, como nao varada, em espera da morte, para entregar o seu
corpo, que el gostaria de dar ao mar, à terra enjoita e dura que o reverteria
em pó e pasto de vermes nojentos.
Nestas cismas agoirentas chegou ao seu penas cal onde o marulho das batentes serenou o seu espírito como arrolo de berço adormece choro de menino. Um nevoeiro sujo, cinzento, avançava cobrindo o céu a medida que a superfície do mar encalmo perdia transparência e tomava a mesma cor de chumbo
grisalho. Um silêncio pedernal fazia-se dono de aquel recanto de mundo que
rodeava o velho patrom. Também a mente dele ensombrecia e detinha a máquina de cismar. Passárom as horas sigilosas como quem atravessa em pontas de pé a alcova de um doente adormecido. Aproximava-se o momento do
regresso quando lhe pareceu alviscar entre a bruma da embocadura, dobrando o Cabo, o seu veleiro, o gracioso «Malavar». Era ele, nom cabia dúvida,
mas nom cruzava de lado a lado a linha do horizonte como outras vezes, agora enfiava a entrada do esteiro e vinha alteiroso, calmoseiro, agrandando,
aproximando-se enchidas as velas por um raro vento que nom removia onda
no mar. Já vinha perto, cada vez mais perto, podia perceber os mais nímios
detalhes das amuras, do combês, da arboradura, da enxárcia ... Nom se via
ninguém a bordo, mas navegando dirigido com esperteza. Por fim acodeirou
ao seu penas cal como a muro de embarcadeiro e botou a passarela. O velho
ergueu-se, andou os poucos passos que o distanciavam e passou a bordo com
inusitada agilidade. De pés sobre o tabuado da coberta sentiu o grato balouçar do assoalho baixo as suas plantas, que subindo-lhe igual que seiva de árvore polo corpo devolvia-lhe o vigor descaído enquanto pisara o chao terre250

no. Outra vez estava no seu mundo tambaleante e movediço, defrontado com
a infinitude do mar. Outra vez era o patrom do «Malavar» e com voz firme
deu a ordem de partida. Um vento terral encheu o velámio e a nave sarpou
magestosa, saindo mar afora envolvida pola brumaçom cara a umha luz zenital que se abria no horizonte.

*

*

*

A família começou a preocupar-se, era lusco-fusco e o avó sem regressar, nom era habitual tanta tardança, com os últimos raios do sol dando-lhe
nas costas via-se aparecer a sua figura esguia andando o caminho da praia,
com o cajado rústico que mais lhe servia de acompanhamento que de sustém.
Espreitavam e polo caminho nom aparecia ninguém. Marchárom na sua busca e divisárom-no de longe, imóvil sentado no seu rochedo, foi um alívio momentáneo dos seus receios, quando chegárom cabo dele encontrárom um corpo irto, frio e sem alento. Seguido polo pranto das mulheres levarom-no para
o leito e de ali, no dia seguinte, depositárom na terra santa do cimitério aquel
lastre inútil deixado polo «Malavar» na última sarpadura para algumha ilha
incógnita, rodeada polo pélago remoto de retorno impossível.
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DOCUMENTAÇOM
E INFORMAÇOM
ESCRITORES DENUNCIAM CONSELHARIA DE CULTURA
No número 25 (pág. 120) informávamos da denúncia apresentada por quatro escritores
contra a Conselharia de Cultura; neste número resumimos os pontos fundamentais da QUEIXA CRIMINAL e reproduzimos os documentos da resposta da Conselharia de Cultura.
O dia 18 de Março na Oficina do Registo do Tribunal de Justiça de Galiza, entrava o
escrito, redig!do a duas colunas em portugues e espanhol , assinado por António Pedro Gil
Hernández, Angelo Brea Hernández, José Luís Fontenla Rodrigues e lolanda Rodrigues
Aldrei. Os quatro apresentam umha queixa criminal contra o Ministro-Conselheiro de Cultura do Governo Galego Daniel Barata Quintas e contra a Directora Geral de Cultura Paz Lamela Vilarinho e fundamentam a QUEIXA CRIMINAL por PREVARICAÇOM em base aos
seguintes factos e consideraçons legais:
FACTOS:
Em concordáncia com a Ordem de 17 de abril de 1990 sobre ajudas a produçom editorial do livro em galego, publicada no Diário Oficial de Galiza oportunamente, os denunciantes apresentaram solicitude de ajuda as publicaçons correspondentes da sua autoria, assim entre outros para os livros de poesia «Luzes e espírito,. de Gil Hernández, «Sememas»
(e «Itacas» de teatro) de José Luís Fontenl.Çi com seudónimo de J. Padrão e também a denunciante lolanda Aldrei e Ángelo brea polos seus livros de poesia intitulados respectivamente "A palavra no ar» e «Livro do caminho» . Igualmente Angelo Brea Hernández em momento oportuno solicitou o subsídio para o livro colectivo «Ressurgimento galego, essa
lusofonia».
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Nos ofícios que se anexam da citada Directora Geral de Cultura é de evidência um delito de prevaricaçom, previsto e punido no Código Penal em vigor. Para além de nom fazer-se uso adequado de fundos públicos, estabelece-se gravíssima discriminaçom contra os
denunciantes, sem base legal algumha. Nom tratando-se já só de desviaçom de poder, aspecto administrativo, senom de autêntica prevaricaçom que alcança também ao Conselheiro Daniel Barata e civilmente à Administraçom Autonómica galega.
Assim as cousas cidadaos europeus da Galiza lusófona -Galiza ou usa a sua língua
ou nom é Galiza- som discriminados, exercendo-se um delito de prevaricaçom na gerência de fundos públicos, além de discriminaçom por questom de língua contra poetas e escritores que desde sempre a tem defendido, como garantia de identidade nacional e individuai dos galegos, inclusivamente em tempos difíceis de ditadura.
A língua em que estám escritos os livros todos de poesia, teatro e ensaio, é língua «normativizada», isto é, normalizada numha língua padrom culta, de diassistema que conhecemos por galego-luso-brasileiro, segunda língua das románicas a nível mundial.
Se a Directora se refere por «normativizada» ao Decreto de 17 de Novembro núm. 173/82
publicado no DOG em 20 de abril 1983, deve saber como Inspectora do Ensino que tal Decreto só é aplicável ao domínio do ensino e nom a nengum outro. Tal se deduz de umha
correcta hermenéutica jurídica do citado Decreto.
Nom som vás as palavras. Com efeito o Código Penal em vigor no artigo 358, diz taxativamente: «O funcionário público que, com conhecimento, dictar resoluçom injusta em assunto administrativo, incorrerá em pena de inabilitaçom específica.
Com a mesma pena será punido o funcionário público que dicte, por negligência ou
ignoráncia inexcusável, resoluçom manifestamente injusta em assunto administrativo».
A Lei de Enjuizamento Criminal no Título I, artigos 100 e 101 estabelece que de todo
delito ou falta·nasce acçom penal para punimento de culpável e pode nascer também acçom civil para a restituiçom da cousa, reparaçom do dano, indenizaçom dos prejuízos causados polo facto punível. E ainda o artigo 101 «A acçom penal é pública. Todos os cidadaos
espanhóis pOderám exercitá-Ia ... ».
Entendemos que esta QUEIXA CRIMINAL deve ser apresentada perante o Tribunal Superior de Justiça da Galiza, ao afectar a um Ministro-Conselheiro e a sua Directora Geral
de Cultura.
FUNDAMENTOS DE DIREITO:
I. Ar!. 100 e 101 da L.E. Criminal
II. Ar!. 109 do mesmo corpo legal.
III. Art. 358 do Código Penal em vigor.
IV. Decreto 173/1982 de 17 de Novembro a contrário sensu e nom aplicável mais que
ao domínio do ensino.
Em quanto a r.~sponsabilidade civil, como prejudicados, solicitamos em seu dia a indenizaçom de CINQUENTA E CINCO MILHONS DE PESETAS, sendo o resto por danos morais e que será distribuído por iguais partes a Centros de Asilo da Galiza e Casas da Misericórdia de Portugal.
Otrossim dizemos: Que a efeitos de notificaçom fixamos a residência do escritor Prof.
António Gil Hernández, por ser da Corunha, em Avda. Peruleiro, 18-7. o Esq. o

o

O O

II CERTAME CARVALHO CALERO
O Concelho de Ferrol acaba de publicar a convocatória do Segundo Certame literário-lingüístico «Ricardo Carvalho Calero» de acordo com as seguintes bases:
1. a Os trabalhos apresentados deverám estar escritos em língua galega.
2. a Os trabalhos que concorram ao prémio de Investigaçom deverám tratar temas de
língua ou literatura galega.
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3. a Os exemplares apresentados a cada um dos prémios, tanto de narraçom como de
investigaçom deverám ser inéditos. O autor garantirá esta circunstáncia no caso de resultar
ganhador.
4. a Ao concurso de Narraçom curta poderám concorrer umha narraçom ou um conjunto de contos por autor que nom ultrapassem os cem "folios» em conjunto, sem que se
prefixe extensom mínima.
Ao concurso de Investigaçom Lingüístico-Literária, os trabalhos apresentados ajustarám-se a um mínimo de setenta "fólios» e a um máximo de douscentos.
5. a Os originais deverám ser enviados à Comissom de Cultura - Concelho de Ferrol,
indicando no envelope "Para o Certame Carvalho Calero», antes do 1Ode Setembro de 1991.
Apresentarám-se por duplicado, sem remite identificador.
As obras concursantes deverám ostentar um lema, em envelope aparte, no qual figurarám os dados pessoais, curriculo vitae breve, endereço, telefone e D.N.I.
6. a A dotaçom dos prémios será de 300.000 pesetas líquidas, e put>licaçom, para cada umha das modalidades do concurso. Os trabalhos serám publicados polo Excmo. Concelho de Ferrol. Respeitará-se o original apresentado. A entidade convocante reserva-se
os direitos de autor na primeira ediçom; a partir da segunda as obras premiadas passam
a ser propriedade do seu autor, que em sucessivas ediçons deverá fazer constar a condiçom de "Prémio Carvalho Calero na modalidad de Narraçom Curta» ou no seu caso o de
"Investigaçom Lingüística ou Literária". Poderá haver a critério do Júri "accésits» na modalidade de narraçom curta, que consistirám na publicaçom dos trabalhos.
7. a O Júri estará composto por cinco membros designados pola comissom organizadora. A composiçom do Júri fará-se pública um mês antes do falho que será dado a conhecer o dia 30 de Outubro (data do nascimento do professor Carvalho Calero), no transcurso
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de um acto que terá lugar na Casa do Concelho, entregando-se os prémios o 7 de Janeiro,
dia de San Juliám, Patrom da Cidade.
8. a A interpretaçom das presentes bases corresponde unicamente ao Júri. Polo simples feito de participar neste concurso cada autor compromete-se a acatá-Ias, sem menoscabo do que prescrevam as leis vigentes.
Para envios e solicitar mais informaçom, dirigir-se a:
COMISSOM DE CULTURA - CONCELHO DE FERROL
RI Praça de Armas, s/n.
Telefone 35 54 38
FERROL

D D D

PARA ASSOCIAÇOM GALEGA DA LÍNGUA,
O INSTITUTO DA LÍNGUA GALEGA NOM TEM DEMONSTRADO
A SUA COMPETÊNCIA NA ELABORAÇOM DA LINGUAGEM
ADMINISTRATIVA
Perante a apariçom nos diferentes meios de comunicaçom de umha informaçom, em
virtude da qual o Conselheiro da Presidência e Administraçom Pública e o Director do Instituto da Língua Galega da Universidade de Santiago, assinavam um convénio de colaboraçom para que o «ILG» completasse e revisasse a colecçom de formulários de uso corrente
nas Administraçons Local e de Justiça, a Associaçom Galega da Língua no seu ánimo de
informar às autoridades e cidadaos deste País e no seu empenho diário para que o galego
seja a língua normal da Galiza, manifesta:
1. O Instituto da Língua Galega tem sido conhecido polos seus trabalhos de recolhida
de léxico na geografia galega e os seus contributos no ámbito da dialectologia e filolofia
galega. As suas publicaçons assi o provam.
2. O Instituto da Língua Galega, até o momento presente, nom se tem manifestado
como um instituto universitário com publicaçons no campo da sociolingüística galega.
3. O Instituto da Língua Galega, em virtude dos textos legais existentes até hoje, nom
constitui umha auctoritas e muito menos umha auctoritas única, para a elaboraçom dos diferentes vocabulários de carácter técnico, científico, administrativos, etc. Ainda mais, vistos os vocabulários, léxicos e dicionários em que colaborárom conhecidos membros desse
Instituto Universitario, mais bem tem demonstrado nom ser competente para tarefas destas
características.
4. Quando neste momento se está a trabalhar na Europa e nos seus organismos competentes no terreno da construçom do léxico, a selecçom desse vocabulário na Galiza nom
pode ficar à margem das tendências evidentes noutras línguas internacionais e de cultura.
Ficar à margem é seguir intensificando para o idioma galego os mecanismos que o estám
a converter numha língua híbrida e fortemente castelhanizada.
5. Para a Associaçom Galega da Língua todos os problemas na elaboraçom do léxico
da Administraçom Local e de Justiça já estám em certo modo solucionados desde há bastante tempo. Por isso, manifesta o seu protesto com o facto de utilizar os fundos públicos
para actividades carentes de qualquer justificaçom científica, técnica ou investigadora.
6. A Associaçom Galega da Língua acaba de dirigir-se ao Sr. Conselheiro para que
conte com outras associaçons e entidades mais capacitadas nesse ámbito, por motivo de
conseguir umha normalizaçom real do idioma.
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.. La Voz de Gal icia», 5 Junho 1991, p. 34

EI Imôtuto da Ungua
y la Xunta colaborarán

en la oonna6zación
IingüNicadeIas
acIrninNraci~

local
y de JtNicia

Santiago (Redacción). EI
conselleiro de la Presidencia y
Administración Pública, Dositeo Rodríguez, y el director
deI Instituto da Lingua Galega (ILGA), Antón Santamarína, firmaron esta maiíana
un convenio de colaboración,
que constituye una de las líneas de actuación de dicha
consellería de cara a conseguir los objetivos programados para el trienio 19~I-l~?3
... ~

"'~~ ...............
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.. EI Correo Gallego», 11 Junho 1991, p. 42

Según AGAL, O ILG non é
'autoritas' para normalizar
a administración autónoma
Ante a rececente sinatuara do
convenio de colaboraci6n entre o
Instituto la Lingua Galega da Universidade de Santiago e a Admi-

Para AGAL, a política lingüíslica desenvolvida nestes ámbitos
polos representantes da adm inistración galega, non coinc ide coas
orientacións que na actual idade

~~~t~a:~~_l~~~~t~n~~. ~:~~ ~ g~:~~~.

~~~~~~~-<:~o~~~~~~~~i:t,i,~[:sBr:~~:-

SANTIAGO. Redacción

.. La Voz de Galic ia», 11 Junho 1991, p. 37

AGAL dí que o ILG non é competente
para elaborar a Iinguaxe administrativa
Santiago (Redac<..:ión). A Associaçom Ga lega da Língua - ante o
convenio de colaboración para
que o Instituto da Língua Ga lega
complete e revise a colección de
formula rios de uso corrente nas
administracións Local e de Justi-

bularias de caracter técnico. cien -

títico. administrativo. etcétera.
Ainda mais. vistos os vocabulá rios. léx icos e dicionarios em que
colaborarom conhecidos membros desse instituto universitario .
mais bem tem demostrado nom

o O O
LEITORADO DE GALEGO NA SUBFACULDADE DE ESPANHOL
DA UNIVERSIDADE DE OXFORD OU UMHA MODALIDADE
DE FAZER TURISMO
A cidade e a Universidade de Oxford abriram-se, nos passados dias 25 a 27 de Abril,

à língua e cultura da Galiza com umha série de actos nos seus «colleges», nas suas ruas
e igrejas, que servem de quadro e marco para pôr em andamento um leitorado de galego
dentro da subfaculdade de Espanhol daquela Universidade.
As actividades começaram no dia 25 com visitas do Presidente da Junta de Galiza a
diversos centros culturais e industriais da cidade. A Faculdade de Línguas Medievais e Modernas deu um jantar em honra do Presidente, no Queen's College, a que assistiram, além
de autoridades docentes (togadas) e municipais de Oxford (entre elas o Vicechanceler adjunto e o Presidente da Cámara Municipal), funcionários do Estado Espanhol (Embaixador,
Cónsul, conselheiros da Embaixada e da Junta, professores da Universidade de Santiago)
e representantes do Centro Galego de Londres (que colaboraram desinteressadamente).
O Vicechanceler adjunto fez umha breve alocuçom (lembrando, porém, que o estado
democrático nom sobrevive sem umha forte oposiçom), a que respondeu o Professor Fraga
Iribarne (assim foi oficialmente tratado palas ingleses e, aliás, vestia toga e punhetes). Fraga Iribarne falou em acentuado inglês, confirmando que a Junta dotará um leitorado de galego na oxoniana subfaculdade de espanhol. Em certo momento, temeroso sem dúvida de
que a sua insistência na «auto-identificaçom» galega fosse mal entendida polo representante do Estado Espanhol ali presente, voltando-se para ele e parafraseando as palavras de
um seu ilustre predecessor, dixo: «Aqui está toda la lealtad de Espana».
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No dia seguinte, o Presidente inaugurou o 1. o Simpósio de Estudos Galegos na Universidade de Oxford, que se desenvolveu na Taylor Institution até o dia 27 inclusive. Neste
Simpósio participaram académicos ingleses e galegos, e membros do Comité de Cultura
Galega-Centro Galego de Londres (que facilitaram a interpretaçom simultánea inglês-galego
e viceversa, apresentaram a conferencistas, deram palestras, em galego e em inglês, e em
geral forneceram a infraestrutura organizativa sem a qual teria sido impossível a conferência).
O Simpósio transcorreu quase sem variaçom a respeito do programa publicado. Dissertaram, além do Presidente, cinco professores galegos (Castro Erroteta, Garcia González, Criado Soado, Tarrio Varela, Costa Rico) e quatro ingleses (Mackenzie, Flitter, Cardwell, Rutherford), apresentados por Michael, Carlos Durão, Earle, Freijo Marinho, Fernández Salgado, Russell, Wulff Alonso, além de alguns dos já mencionados.
Da variedade do temário cumpre extractar, e salientar, duas conferências de ingleses:
Richard Cardwell falou sobre «Curros Enríquez e o simbolismo europeu», asseverando que
Curros nom foi «poeta cívico», como a maioria dos críticos galegos tem afirmado, mas o
máximo representante galego do simbolismo europeu. O professor Cardwell expressou-se
em inglês, e agradeceu a oportunidade que lhe brindava aquela plataforma para apresentar as suas teses. A outra interessante conferência foi a de John Rutherford, sobre «As raigames galegas do pícaro», na qual desenvolveu a tese de que a palavra galega «pícaro»,
com o significado de cativo, neno, picarinho, vem do italiano «piccolo» e entrou nas terras
da antiga província de Mondonhedo nos beiços dos soldados retornados das campanhas
da Itália. O professor Rutherford falou em ricaz galego (ribadense).
Em bom galego (cambadense) expressou-se também o professor David Mazkenzie «<A
linguagem de Rosalia e o galego normativo»). O terceiro inglês que utilizou o galego, Derek
Flitter «<A imagem poética em Eduardo Pondal») falou mais bem em asséptico «comelocaldes« do Instituto de Língua Galega, cujo director, Constantino Garcia, também se exprimiu
no seu peculiar idiolecto «<Os estudos lingüísticos galegos nos últimos tempos»), com excursons ao espanhol e esmagadora pressom léxica e fonética desta língua (abertura de e,
o finais, n final castelhana, etc.).
Cabe observar que o professor Garcia, numha reuniom prévia ao Simpósio, e depois
de falar com um membro do Comité de Cultura Galega, do Centro Galego de Londres, advertiu a um dos seus acompanhantes: «Cuidado com esse, que é lusista». E na sua palestra
nom resistiu a tentaçom de atacar o «Iusismo», o que também fez o professor Mackenzie,
embora ambos tiveram dito que nom iam entrar em tal pomo de discórdia (e fora, ademais,
acordado polos organizadores). Como nom houvo debate, o público inglês (escasso) ficou
assim inteirado de que havia má consciência e conflito . (O conflito é óbvio para o estudante
que visite a magnífica biblioteca tayloriana onde, ao lado das publicaçons galegas con grafia castelhana e castrapismos, estám as de ortografia reintegrada).
À entrada do auditório havia umha exposiçom de pUblicaçons, cartazes e vídeos da
«Xunta». Concretamente umha «mostra de poetas da guerra e da postguerra» (intitulada «Longa noite de pedra», com a traduçom inglesa «Long stony night») que inclui umha porçom
de versificadores (como Ramón Lorenzo) e exclui poetas verdadeiros (como Guerra da Cal),
com um critério que nom se sabe se é ignorante, ou hipócrita, ou ambos. Talvez seja isto
o que se quer significar com a «auto-identificaçom» (traduzida «self-identificatiori») glosada
polo Presidente da Junta no seu discurso inaugural.
Encerrou o Simpósio o Director Geral de Política Lingüística, Manuel Regueiro, único
galegofalante de fonética autóctone mas com umha modalidade de língua híbrida e traços
morfológicos e léxicos caracterizadores do espanhol. Remataram as jornadas com danças
e gaiteiros do Centro Galego de Londres (e de Guilford e Woking) polas ruas e praças de
Oxford, um concerto do grupo galego-inglês «As pícaras de Ribadeu» e do grupo galês «O
zumbido» na igreja de St. Giles, e umha queimada.
Convém saber que o contingente do Centro Galego deu o seu tempo grátis (dias que
lhe som descontados no trabalho) e até tivo que dormir no chao em casas de amigos. O
contingente vindo de Santiago dormiu em bons hotéis, tivo dietas e viáticos, e o seu tempo
nom lhe é descontado do trabalho académico mas, polo contrário, conta-lhe para o seu curriculo, ao que contribuirá a publicaçom (custeada, claro pola Junta, isto é com os fundos
públicos de todos os galegos e também, obviamente, com os dos que eles denominam «Iu-
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sistas») dos seus relatórios. Para este contingente que percorre a geografia mundial, fazendo turismo com o galego, o facto de criar secçons de estudos de galego, sempre em centros turísticos da Europa ou da América (lembremos os cursos de galego em Nova Iorque,
Buenos Aires, Montevideu e agora Oxford, etc.), supom umha boa maneira de viajar grátis
com o dinheiro de todos os galegos.
Digamos ainda que esta foi umha ocasiom mais em que os Centros Galegos da Europa
patrocinaram ou colaboraram com universidades em jornadas culturais galegas: assim aconteceu há anos com o Lar Galego de Rotterdam e a Universidade de Groninga, Holanda,
e a Penha Galega de Munique com a Universidade Ludwig Maximilian.

o O O

o DIA

DE CASTELAO

O 5 de Abril, a Comissom Institucional do Parlamento galego aprovou a proposta da
Agrupación Gultural O Facho, da Corunha, de 30-10-90, apresentada polo deputado Camilo Nogueira Román (PSG-EG) o 23 de Janeiro último, de institucionalizar o Dia de Gastelao
(30 de Janeiro). Fora, polo contrário, rejeitada a primeiramente apresentada, em 13 de Dezembro de 1990, pola deputada M. a do Pilar Garcia Negro (BNG).
A significaçom profunda do facto é objectiva, com independência da utilizaçom que na
prática se lhe dê ao tema, esperando que esta seja tal e como o expressou a entidade promotora: data para reflexionar nos problemas do país, com Castelao como referente, aproveitando o ensejo para dar a conhecer em toda a sua dimensom a figura e a obra do patriota rianxeiro. Por outra parte, o Dia de Gastelao seria, de momento, a nossa primeira festa
cívica e, confiamos, que adiantada para outras celebraçons, tais o Dia da Galiza Mártir, ou
Dia das Letras e da Fala, etc., etc.

o O O
NOVA PUBLlCAÇOM DE BANDA DESENHADA:
«LÊNDIA PREA»
Viu a luz na Galiza o mês de Setembro o primeiro número de umha publicaçom de Banda
Desenhada integramente em galego. Leva o nome de «LÊNDIA PREA» e subintitulada
«A CRIA DO PIOLHO QUE É ASTUTA» .
Foi pensada, realizada e financiada por oito desenhadores de Ourense que, deixando de lado os subsídios oficiais, se lançam ao mercado com um produto
que quer ser umha publicaçom estável, fazendo incursom também no mundo da banda desenhada
portuguesa.
Som cinqüenta e duas páginas de histórias «duras e sanguinolentas» que raiam o humor mais «azedo». Tem sexo, violência, e mesmo umha ligaçom
geográfico-histórica do processo de colonizaçom lingüística e cultural do nosso País.
Desde a AGÁLlA o apoio mais decidido a todos os
projectos que fagam uso do nosso idioma.
Distribui: Grupo Reintegracionista «MEENDINHO». Aptdo. 678. Ourense.
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o "Diário da República» recolhe a
Resoluçom da Assembleia da República
n. o 26/91 pola qual aprova para ratificaçom, o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa a 16 de Dezembro de 1990, aprovada em 4 de Junho de 1991, que entrará em vigor em 1
de Janeiro de 1994, Sal ientar que dito
Acordo contou com a adesom da delegaçom de observadores da Galiza. Reproduzimos esta folha do Sumário polo seu
extraordinário interesse para a Galiza:
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A AGAL DENUNCIA DISCRIMINAÇOM E PERSEGUIÇOM
DE UM TRABALHADOR DO CENTRO DA TVE-GALlZA
POR RAZONS LlNGüíSTICAS
Perante a confusom que se tenta criar a respeito da situaçom laboral e competência
profissional do escritor e adjudante de realizaçom do Centro Territorial da Televisom Espanhola na Galiza, João Guisam Seixas, e com o animo de informar verazmente e salvaguardar a sua honorabilidade como trabalhador, a Associaçom Galega da Língua manifesta:
1, João Guisám Seixas é um conhecido escritor polas suas ideias lingüísticas, facto
que provocou que já desde o início do seu trabalho neste Centro Regional o director, fazendo abuso de autoridade tentasse obrigá-lo a desenvolver actividades laborais que atentavam contra as suas mais firmes crenças idiomáticas, Pera esta situaçom o director do Centro impuho-Ihe um horário arbitrário com o qual inculcou as ordenanças laborais e atentou
contra o respeito ao pluralismo lingüístico como princípio que deve inspirar a Rádio Televisom Espanhola na Galiza,
.
2, Este trato discriminatório e perseguiçom resultou mais manifesto desde o momento
em que o trabalhador apresentou um informe rigoroso em que demonstrava a existência
de graves erros lingüísticos em dito meio de informaçom, a razom de um erro cada trinta
segundos, apesar de existir na TVE-GALlZA um assessor/corrector lingüístico, o qual afinal
se constitui no máximo responsavel destes atentados contra o nosso idioma.
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Acusaciones

La Associaçom Galega da
Lingua (AGAL) ha denunciado
ai director dei centro de TVE en
Galicia, Domingo González,
por la discriminación y persecución de un trabajador dei centro
de Santiago, Joao Guisam Seixas, por cuestiones lingüísticas.
Guisam, que elaboró un informe sobre la situación lingüística
externa e interna en RTVE en

TVE eD GaHcia
. El director de TVE en Galicia,
Domingo González González,
aseguró ayer que no hubo ningún
motivo de carácter lingüístico en
la no renovación de contrato dei
ayudante derealización Guisam
Seixas. La dirección también rechaza que el trabajador hubiese
sido objeto de -abuso de au~ori
dado «O caso do traballador no

Galicia, que envió ai consejor
asesor de este organismo, ha
acusado ai máximo responsable
dei centro de TVE en Galicia de
abuso de autoridad y ofensas
verbales. Estas acusaciones las
justifica en un escrito enviado ai
directo'r general de RTVE.
De acuerdo con la citada asociación, la persecución de J oao
Guisam resultó más evidente
tras la elaboración por parte dei
citado trabajador de un infQrme sobre graves errores lingüís-

foi un despido, senón unha non
superación do período de proba»,
comentó el máximo responsable
de la TVE en Galicia.
DoriUngo González subraya
que ai tratarse de una télevisión
pública «temos que utilizar e empregar 9 galego oficial ~ normativo». De este modo, la dirección
descarta cuàlquier tipo de relación entre la no renovación y la
concepcÍón de la lengua gallega

ticos en el citado medio, que estimó en uno cada treinta segundos.Por estos motivos, AGAL
·entiende que el intento de despido dei trabajador no obedece a
razones de competencia o capacidad profesional, sino a razones lingüísticas.
Por su parte, el director de
TVE en Galicia mantuvo silencio sobre el conflicto. Ayer no
pudo ser localizado por este periódico para que ofreciese su
versión de los hechos.

de Guisam Seixas, esta vinculación fue e'ipresada por la Associaçion Galega da Líllgua. Por
otra parte, el BNG considera que
las razones aduciçias por la dirección no son justifical11es. El parti_O
do nacionalista solicitó ai Conseno Asesor de TVE la aperfura de
una comisión. investigadora: . La
propuesta fue rechazada por el
resto de las fuerzas políticas con
representación en el Consello.

3. Como o intento de despido do trabalhador nom obedece a razons de competência
ou capacidade profissional, mas a razons lingüísticas, a Associaçom Galega da Língua
solidariza-se com o trabalhador e manifesta o seu total rejeitamento de qualquer situaçom
que viole ou atente contra os direitos de pluralismo lingüístico, razons de língua, cláusula
de consciência, etc.
Em Compostela, a quatro de Setembro de 1991 .

o

O O

PARA A ASSOCIAÇOM GALEGA DA lÍNGUA,
ESQUERDA UNIDA DEVE INFOMAR-SE E NOM COLABORAR
COM A DIREITA GALEGA NO PROCESSO DE DINAMITAR
O GALEGO
Perante as informaçons aparecidas nos jornais, a AGAL elaborou este comunicado:
1. É lamentável que um partido político de esquerda que em princípio deveria ser crítico com a situaçom social e cultural da Galiza, após o seu fracasso eleitoral, seja neste caso
simples portavoz nom do povo galego, mas de um aparente estado de opiniom induzido
polos poderes autonómicos da direita galega tam so interessada por conseguir umha glotofagia do galego. Ao parecer Esquerda Unida bota mao de qualquer cousa para sair nos jornais e ousa jogar com a manifestaçom cultural mais importante do povo galego.

261

/DiariO 16 de Galicia

Miércoles, 18 de septiembre·91

Presentada no Parlamento europeo unha proposta para que sexa equiparado ó catalán

Esquenla Unida confía en que a lingua silVO para
que Galicia sexo recoiíecido como nación na a
Esquerda Unida presento.u diante
do. Parlamento. europeo. una solicitude para que o. giilego teíia os
mesmo.s. dereito.s Io.grados polo.
catalán, fai un ano., no. fo.ro co.mu-

nitario.. De apro.barse, as publicacións da CE deberán facerse
tamén na lingua de Galicia, que
poderia ter financiación europea
para o. proceso no.rmalizado.r da

Iingua. A XUlCIO de Anxel
Guerreiro.; o. galego. tamén pode
se-lo. vieiro para que Galicia se~
recoíiecida como. nación europea,
dentro. do. Estado. espaíio.l.

2. A primeira exigência de honestidade intelectual e social seria buscar informaçom
justamente entre os expertos europeus que elaboram esses mapas, antes de emitir comunicado ou construir iniciativas fora de lugar. O preconceito romántico naçom-soberana/língua está já fora do tempo histórico, pois a realidade lingüística e cultural nom pode ser traduzida automaticamente em termos políticos e a realidade da Galiza nom é umha realidade
isolada do mesmo jeito que tampouco o é o valenciano e o balear ao respeito do catalám.
Seria por isto paradógico e ridículo que coincidisse·a iniciativa de Esquerda Unida com
umha possível reivindicaçom da Direita Valenciana no sentido de reivindicar um estatuto
lingüístico independente do catalám.
3. O que haveria que solicitar justamente é algo que já está estabelecido em instáncias europeias e é que o Estado português se responsabilize perante o Parlamento Europeu e outras instáncias do grave problema de sobrevivência do galego-portug uês como comunidade lusófona situada dentro do Estado espanhol.
4. A AGAL recomenda a Esquerda Unida que se abstenha de colaborar com os poderes autonómicos, claramente de direita, que actuam justamente em contra da sobrevivência do nosso idioma e que antes de frivolizar se informe.
Em Compostela, a 18 de Setembro 1991.

o

O O

PUBLICIDADE EM GALEGO NA ILHA DE AROUSA
Desde há vários anos o "Clube Reintegracionista do Salnés» (C .R.E.S .) está a dinamizar muitas das actividades e trabalhos que visam normalizar o nosso idioma em todos os
ámbitos . Em números anteriores da Agália temos informado sobre diferentes cursos de gaIlt!fllol''''
""~/':'ii:;1 ;,~
lego, sobre a celebraçom de palestras e
1oJ"':-~
J]J,~
mesas-redondas em localidades como a
~611!
14
U
Ilha de Arousa, Vila-Garcia, Cambados e
,,<551054 i ~{/o~r~Ô 40
_
Ogrobe. Nesta ocasiom damos notícia da
publiCidade em galego que se pode ver
em lugares destinados para isto na Ilha.
Na fotografia é fácil observar junto com
textos em espanhol, textos em galegoportuguês "QUIOSQUE BR INQUEDOS»
"POMBAL» ILHA DE AROUSA. Desde estas páginas nom podemos mais que animar os membros dinámicos desse colectivo a continuar no seu duro trabalho.
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RECENSONS

MISCELÁNEA BIBLIOGRÁFICA
J. DEVESA
Luís SEOANE: UMHA OBRA DE PERMANENTE ACTUALIDADE
Poucos casos como o de Luís Seoane deve haver no nosso país de constante recordaçom de umha figura cultural. À sua permanente actualidade contribui , que dúvida cabe, de
jeito decisivo, a mancomunada acçom de duas pessoas: a sua viúva, Maru xa, e o seu amigo Isaac Díaz Pardo , que se tenhem movimentado de maneira eficazíssima para que a obra
de aquel galego e argentino universal nom ficasse livrada à sua sorte: nom seria o primeiro
caso de injusto olvido para um vulto de primeira linha na arte e na cultura da Galiza. Além
disso, convém nom esquecer que pola sua condiçom de portenho nativo, Luís Seoane desenvolveu grande parte do seu labor num ambiente óptimo para a sua valorizaçom, num
dos centros de suprema magnitude da cultura latina.
Traemos todo isto a colaçom pola recente exposiçom que, na Casa de Espana de Paris,se celebrou da obra de Seoane e pola conseguinte ediçom de um catálogo que vem
fazer a quinta publicaçom de ou sobre a obra gráfica do nosso artista das quais se figérom
no triénio 1989-1991 . Estas cinco grandes obras, dous álbumes, dous catálogos e um estudo extenso, som as que se relacionam a seguido, maiormente com o afám de que o leitor
tenha umha informaçom de conjunto para poder aceder a um facto criativo excepcional. ..
antes de se esgotarem aquelas.
1. Homenaje a /a Torre de Hércu/es. Re-ediçom. Do Castro/Moret, Sada, 1989.
É esta a ediçom fac-similar do álbum de 49 desenhos editado pola primeira volta em
Buenos Aires e em 1944 e que, como é bem sabido, fora seleccionado polo Instituto Americano de Artes Gráficas de Nova Iorque como um dos dez livros de arte melhor editados
no mundo na década 1935-1945. (Ver o nosso comentário A/gumhas prosas profanas sobre
Homenaje ... de Luís Seoane, em Luzes de Ga/iza, núm. 14/15, Maio de 1990).
2. Luís Seoane. Mostra anto/óxica. Governo Galego/Concelho da Corunha, Corunha,
1989.
Este catálogo de 208 páginas vem comemorar, como a anterior publicaçom, o decenário de Luís Seoane, compreendendo oito ensaios sobre o pintor, umha cronologia-bibliografia e selecçom de críticas e comentários sobre a sua obra, alem de umha antologia de
desenhos, gravuras e quase 70 óleos reproduzidos a cor (incluída no tomo, sem soluçom
de continuidade, entre as páginas 97 e 168, havendo outras muitas reproduçons ao longo
dos textos do livro, enriquecidos com multitude de fotografias do autor e mesmo capas de
livros).;A ediçom é bilíngüe galego-espanhola.
3. Luís Seoane. Figuraciós. Deputaçom da Corunha, Do Castro/Moret , Sada, 1990.
Esta outra ediçom, que é quase-re-ediçom, compreende 163 retratos de mulheres e
homens publicados entre 1971 e 1976 em La Voz de Ga/icia, desenhos que tenhem sido
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repetidamente utilizados depois, e é a primeira vez que saem reunidos em volume. Ediçom
galega.
4. Luís Seoane. Deputaçom da Corunha, A Corunha, 1991.
Da autoria de Carmen Otero Vázquez, este número 1 da colecçom Grandes pintores
inclua, ao longo de 246 páginas, um exaustivo estudo, em galego (com resumo final em
inglês, francês e alemám) em torno à Personalidade e labor artístico e às Constantes na
obra plástica de Luís Seoane, concluido com um apêndice compreensivo de bibliografia e
informaçom utilíssima sobre a obra gráfica do nosso criador, da qual o livro contém abundante e plural mostra a toda cor, sendo a mais completa em géneros como a gravura e o
muralismo, reproduzindo a cor quase sessenta óleos.
5. Luís Seoane (1910-1979). Ministério de Cultura, Museu de Belas Artes da Corunha,
Governo Galego, A Corunha, 1991.
Trata-se do catálogo da recente exposiçom celebrada na citada Casa de Espana do
4 de Junho ao 6 de Julho deste ano, também com abundantes ilustraçons (83 das 166 pág inas do volume e quase 200 óleos a toda cor), compreendendo a parte de texto quatro dos
oito ensaios do catálogo 89, prologados por outro do Director do Museu corunhês sobre
Ellegado de Luis Seoane a esta casa da arte realizado pola sua viúva. Ditos ensaios vam
todos na sua versam espanhola, resumidos à final do tomo em francês . Mais umha vez,
a riqueza de fotografias dá interesse superlativo à publicaçom, a mais completa na mostra
de óleos de Seoane, em que, por dizê-lo com umha palavra, um salientaria a rotundidade
da cor, a iluminar a brétema e as sombras que topicamente nos vinham definindo como povo.
A EMIGRAÇOM COMO TEMA
Quando em 1982 a Agrupaçom Cultural O Facho, da Corunha, com nu lo resultado, propunha às entidades galegas da emigraçom e a várias instituiçons de crédito na Terra a celebraçom de uns Prémios Castelao de ensaio sobre a emigraçom galega, em duas modalidades: ensaio sócio-económico e ensaio histórico-cultural, estava proclamando a dramática ausência de estudos sobre essa dramática realidade que também define o nosso país:
nessa altura apenas era resenhável, como se verá, um par de trabalhos sobre o tema; hoje
o panorama mudou substancialmente, e a resenhá-lo é que dedicamos as presentes linhas,
com o mesmo afám informativo que expressávamos na anterior recensom.
Alguns antecedentes recentes:
1. A emigración, por Xulio Pardellas, Escola Alberta, 1978. Breve volume, de evidente
interesse, por ser o primeiro, muito na linha divulgativa da breve série que tirou do prelo
dita editora.
2. Galegos no golfo de México, por Xosé Neira Vilas, Do Castro, 1980. Livro-reportagem
a compatriotas residentes no bairro havaneiro de Peixifio, 253 páginas mais 16 de fotografias.
3. La emigración gal/ega a través de la Historia, por Alfonso Gándara Feijoa, Limbo ,
1981, afonda algo mais na questom que nos ocupa, dentro da brevidade.
4. Los gal/egos en América (época colonial): algunas notas y un guión provisional para
escribír su historia, por Lino Gómez Canedo. Contido exclussivo de Líceo Franciscano, revista de estudo e investigaçom, ano XXXV -2. a época-, ZamoralCompostela, Janeiro/Dezembro de 1982, números 103-105. Re-editado depois pala Junta da Gal iza, compreende
5 capítulos ao longo de 174 páginas , seguidas de outras 78 com a Bio-bibliografia, por J.
L. Soto Pérez, deste erudito larachês falescido em 1990, cuja morte serviu-nos de pretexto
para redactar esta nota. Seguindo a ordem cronológica, citamos a seguido publicaçons produzidas no sexénio 1986-1991:
5. Los hijos cautivos de Breogán, por Victoria Armesto, Do CastrolMoret, 1986, número 24 de Documentos, 195 páginas. Leva por sub-título EI rastro de Castelao en América,
tratando diversos temas da emigraçom/exílio particularmente bonaerense.
6. Los gal/egos y el Nuevo Mundo en la época virreinal, polo Grupo Nono-Art, S. A. ,
sll (Zaragoza/Barcelona), 1987. Patrocinada palo Banco Pastor , com prólogo, em galego,
de V. F. Freixanes. Compreende 184 páginas belamente ilustradas, estruturando-se em 11
capítulos, sendo, em parte, devedora da pUblicaçom n. o 4.
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7. A emigración, por Carlos Sixirei Paredes, Biblioteca Básica da Cultura Galega, 1988.
Seguindo a tónica desta colecçom subsidiada polas quatro Deputaçons galegas, o volume
oferece, à final, a testemunha escrita de um emigrante das primeiras décadas da centúria
actual.
8. Asentamiento e integración de los gallegos en el Uruguay, por Cristina Samuelle
Lamela, Do CastrolMoret, 1988. Breve volume da série Liminar, devido a alguém que escreve desde a própria emigraçom, por residir naquela república sudamericana.
9. Espafíoles hacia América: la emigración en masa 1880-1930, Alianza Editorial, Madrid, 1988. Trata-se de 14 trabalhos compilados por Nicolás Sánchez-Albornoz, muitos deles de interesse galego.
10. A Galiza de alén-mar, por Bieito Cupeiro, Do CastrolMoret, 1989. Número 67 da
imprescindível série Documentos, estende-se ao longo de 245 páginas mais 16 de ilustraçons, e trata-se, esta vez, da testemunha de um velho emigrante sobre o movimento político-cultural na colectividade galega em Buenos Aires, desde as primeiras décadas do século até as últimas.
11. Actas das 1as. Jornadas Presencia de Espafía en América: aportación gallega, Deputaçom da Corunha, 1989. Atravês de 792 páginas desenvolvem-se as 50 comunicaçons
de outros tantos americanistas convocados polo Departamento de História de América da
Universidade Complutense, proferidas no Paço de Marinhám, Bergondo, entre o 28 de Setembro e o 3 de Outubro de 1987. Texto integramente espanhol, mesmo no prólogo do Presidente da Cámara Municipal de Sada -em que, passando revista a sadenses nas Américas, fai mençom ao nosso caro Ricardo Flores-, por serem quase todos os comunicantes
nom galegos, mesmo americanos de toda a parte, reveste, porém, excepcional interesse
por essa mesma pluralidade de procedências.
12. Revista da Comisión Galega do V Centenario, de que saírom sete números, desde
1989, sendo da responsabilidade primeiro da Direcçom, depois da Secretaria Geral de Relaçons com as Comunidades GalegaslConselharia da Presidência. Nestes sucessivos volu mes leva-se publicado um conjunto de 63 trabalhos (a maioria em espanhol, com um resumo em galego ao começo de cada um deles) de mérito muito variável, abrangendo cada
volume entre as 150 e as 300 páginas com temática preferente migracional.
13. V Xornadas de Historia de Galicia. Galicia y América: el papel de la emigración,
Deputaçom de Ourense, 1990. Compreende as 10 comunicaçons apresentadas em ditas
Jornadas, celebradas no anterior 1987, das quais só umha, a de Alejandro Vázquez González, vai em galego. 271 páginas.
14. A emigración galega en Catalunya, por Olegario Sotelo Blanco, Ed . Sotelo Blanco,
1991, 300 páginas. O autor já incursionara no tema nos dous tomos dos seus 88 gallegos.
15. A emigración galega, por Antonio Liz Vázquez, ed . do autor, Madrid, 1991, 54 páginas. Dá notícia bibliográfica da tese de licenciatura inédita, de Isidoro Padim Cortegoso,
A emigraçom galega na perspectiva da integraçom espanhola na CEE, 1986.
Como reflexom final digamos que nos doi a enorme maioria destes estudos, quando
devidos a galegos, ir redigida em espanhol: nom se pode aceitar nesta altura a coartada
de que vam dirigidos aos nacionais dos países de destino, que nem os catarám; e demostram umha insensibilidade tanto mais condenável, quanto se manifesta perante o fenómeno da emigraçom, em que o facto de os galegos falarem outra língua foi especialmente traumático na sua chegada a países geralmente de fala espanhola.
E A IMPRENSA GALEGA
Para terminar damos umha lista de publicaçons que tenhem o quarto poder como temática e que, afortunadamente, se vam prodigando cada dia mais. Com o antecedente de
Lengua, cultura y periodismo en Galicia, por Gustavo Luca de Tena (in Cuadernos para el
Diálogo, suplemento núm. 70, 1976), útil achegamento de urgência ao fenómeno da imprensa
galega, é nesta década que acaba de morrer, quando se dam os seguintes estudos:
1. Apuntes para la historia de la prensa deI siglo XIX en Galicia (con un índice general
de publicaciones editadas en Galicia entre los afíos 1800-1950), por Juan Carlos Fernández Pulpeiro, Do CastrolMoret, 1981, 336 páginas.
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2. Prensa e galeguismo: da prensa galega do XIX ao primeiro periódico nacionalista.
20 anos de A Nosa Terra (1916-36), por Margarita Ledo Andión, Do CastrolMoret, 1982,
190 páginas mais 16 de gravuras.
3. La revista Altar y la prensa literaria de su época (1920-1930), por César Antonio Molina, Edicios Nós, 1984, 397 páginas.
4. A prensa galega en Cuba, por Xosé Neira Vilas, Do Castro/Moret, 1985. Número
14 da colecçom Documentos, estende-se ao longo de 99 páginas e 68 de ilustraçons.
5. As revistas /iterarias en Ga/icia na " Repúb/ica, por Modesto Hermida García, Do
Castro/Moret, 1987, número 39 de Documentos, 119 mais 32 páginas.
6. /ndice da revista EI Eco de Ga/icia (Havana), por Xosé Neira Vilas, Do Castro/Moret,
1988, 210 pp. mais 10.
7. Memoria-Catá/ogo das publicacións galegas antifranquistas, por Bernardo Maiz Vázquez, Do Castro/Moret, 1989, núm. 56 da série Documentos, 229 páginas.
8. Prensa literaria en Ga/icia, por César Antonio Molina, tomo I (1809-1920), tomo II
(1920-1960), Ed. Xerais de Galicia, 1989,380 e 715 páginas. (Esclarecemos que está redigido em galego).
9. Historia de /a prensa gallega, 1800-1986, por Enrique Santos Gayoso, Do Castro/Moret, 1990. Núm . 52 dos Cuadernos do Seminario de Sargade/os. Monumental obra de 961
páginas a grande formato, com informaçom complementar sobre as efemérides galegas,
espanholas e mundiais.
É forçoso reparar, mais umha vez, no grande mérito deste tipo de trabalhos, onde nom
há hemerotecas dignas de tal nome, sendo de desejar se vaiam formando a raiz destes
e de outros estudos que lhes dariam um ajeitado suporte.
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FILOLOGIA, CRíTICA LITERÁRIA E DIDÁCTICA
DA LITERATURA
Aracéli HERRERO FIGUEROA
RAMON OTERO PEDRAVO e o Teatro ignorado. (1)
Todos aqueles que, bem por profissom, bem por afeiçom, nos dedicamos à crítica literária, nom podemos menos que pensar na finalidade que tem que nós propugnemos umha
determinada leitura.
E nom podemos menos que reflexionar sobre a funçom da crítica. Nós cremos no diálogo com o leitor do estudo, na confrontaçom de opinions, no espertar o próprio critério abrindo
e suscitando umha série de interrogantes e perguntas às que só com umha atenta leitura
da obra objecto de estudo, a obra à que se conduz, se vai poder responder.
E essa é a perspectiva na qual nos situamos hoje com um volume nas maos que abre
essa dialéctica, porque nom está serrilmente e dogmaticamente fechado no magister dixit,
na sobérbia e na "prepotência professoril» contrárias ao que deve ser a formaçom crítica,
a nossa profissom e ao que deve entender-se por formaçom realmente universi~~ria.
A professora Marco sabe-o bem. O livro, como demonstraremos, é realmente exemplar
ao oferecer, entre outros méritos, um estudo, umha leitura sugeridora de colóquio, debate
e confrontaçom de opinions com o leitor.
Estamos, assim, ante um salientável estudo de teatro, a crítica que, talvez polo destinatário, gostamos mais de conhecer, a crítica do texto dramático, como neste caso particular, a crítica prévia à do espectáculo e posta em cena, o que nalgumha ocasiom, seguindo
a De Marinis, denominamos como texto espectacular.
Mas nom só o director, actor ou cenógrafo agradecerá a leitura de estudos que vam
iluminar questons que bem podem logo, na encenaçom, ser salientados ou, polo contrário,
minorizados ou matizados, também o professor de Literatura, o professor de Didáctica da
Literatura, aquel que, desde umha base filológica sólida, deve explicar os alunos a metodologia do comentário de textos, exemplificando e discutindo as diferentes formas e técnicas
para umha correcta leitura e aprensom, esse professor, dizíamos, precisa de trabalhos críticos que o apoiem e aligeirem no seu labor, e ilustrem as suas explicaçons.
Agora bem, nom todo serve: há estudos de teatro deploráveis e há estudos que, como
este que temos nas maos, revelam a formaçom literária e filológica precisa no estudioso.

D D D
Com certeza, esta ediçom da professora Marco vem ser importantíssimo contributo ao
estudo do teatro galego e complementarizaçom do corpus teatral, assim como correcçom
da história da dramatúrgia galega, tam necessitada de peças, de autores e de verdadeiros
críticos.
Mas voltemos ao Teatro ignorado. À vista do corpus dramático de Otero, arrequentado
com esta recopilaçom, umha nom pode menos de surprender-se de como na história da
dramatúrgia galega se tem escatimado tanto a encenaçom das obras do trasalvês, encenaçons das quais, precisamente este volume dá a mais pontual e exacta informaçom.
Assim, o limiar ao volume que comentamos nom se limita a apresentar os materiais,
os textos que, dispersos em diferentes publicaçons, devem à estudiosa a sua recopilaçom,
supom um importante e minucioso estudo introdutório.

(1) Ramón Otero Pedrayo, Teatro ignorado, Edizón e estudo de Aurora Marco, Edicións Laiovento, Santiago
de Compostela, 1991.
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Começa o estudo com a contextualizaçom do teatro oteriano, contextualizaçom que
é fundamental no «género» dramático pois se algum texto precisa da delimitaçom das coordenadas de criaçom, e de recepçom, é sobretodo o texto dramático, propriamente o mais
«social» dos textos literários, aquel que, mesmo podemos assegurar, já leva implícito o seu
destinatário, o texto que conecta directamente a personagem e o receptor ou espectador
sem deixar espaço para o autor.
As pessoas afeiçoadas ao teatro sabíamos da publicaçom em 1928 de A Lagarada. Mercê
à publicaçom do volume Teatro Nós (2) chegou a peça ao grande público. Muitos de nós
tínhamos também a magnífica ediçom do Teatro de máscaras, com textos de 1934, volume
que viu recentemente nova ediçom (3). a que desconhecíamos era que, entre ambas as
datas, existiam textos que provavam que atero nunca arrumbou à escrita e publicaçom de
textos dramáticos.
Verdadeiramente, A Lagarada é umha das tragédias galegas mais cu idadosamente articulada, umha tragédia no sentido mais clássico do termo, como dizia sempre o professor
Carvalho, e um ambicioso texto dramático que, sem dúvida achará no cinema, no cinema
galego que está iniciando muito dignamente a andadura, umha interessante e espectacular
encenaçom, realizaçom. Compreendemos a dificuldade de cenificar A Lagarada, as dificuldades que se bem no momento da composiçom poderiam existir, nom é o caso de hoje,
em que os meios técnicos ao serviço da cena ajudam a salvar qualquer dificuldade que
a mise en scene poda pôr.
Agora bem, de nom desejar meter-se em complicadas representaçons, o corpus oteriano, que por fim foi complementado mercê este volume, está já oferecendo outras alternativas, nom necessariamente mais limitadas quanto à espectacularidade teatral.

o

O O

Volvendo, assim, a este corpus dramático oteriano que se nos brinda no volume da
doutora Marco, entremos já no comentário e análise e vejamos no limiar umha mera questom terminológica que cremos merece levar-se às aulas para estimular o debate.
«Esbozos, esquemas e projectos», di-se-nos num momento dado. a de «esbozos» poda que vaia bem para classificar textos pUblicados em Teatro de máscaras mas aqui sentimo-lo mais discutível. Vejamo-lo.
Como estes textos do Teatro ignorado som textos éditos, som, portanto, textos definitivos, no sentido de que suponhem a vontade de publicaçom do autor, e eram definitivos
polo menos no momento do envio ao jornal, ainda que logo, como muitas veces acontece,
talvez de boa ganha rectificaria-os o autor, convertendo-os, pois, em variantes redaccionais.
Decerto, movemo-nos em meras questons terminológicas. Se o sentido que se lhe dá
a esbozo é o de avant-textes ou ante-textos (autógrafos, borradores, cópias anteriores, primeiras redacçons ... ) é discutível o termo. Nom o é se se aplica a outras conotaçons, e máxime em certos casos particulares, como veremos.
Toda disensom exige alternativa, exige umha soluçom. Qual seria a alternativa à nossa
sugerência de modificaçom? Já na p. 53 se nos aporta: a professora Marco fala de «proposta escénica». Essa é a definiçom que melhor nos acai manejar de forma global.
De estarmos na aula, talvez aproveitaríamos a ocasiom para falar e explicar, segundo
cada caso particular, o esquema ilustrado (o Modelbuch brechtinao), o texto de posta em
cena, libreto de director, sketch ... ou, mesmo, falar de boceto, script ou canovaccio (isto
muito oportuno para o Teatro de máscaras, considerando o «texto» das representaçons de
Commedia dell'Arte) ou postular outra terminologia.

(2) R. Carvalho Calera, Teatro Nós, Clásicos do estudante, Folias Novas, Santiago de Compostela, 1979.
(3) Obras de Otero Pedraio. I. Teatro de máscaras, Ediçom. introduçom e notas de Ana Isabel Boullón Agrelo.
Fernando. R. Tato Plaza. Galaxia. Vigo. 1989.
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Concluiríamos confrontando a acepçom de «esbozo» como termo indicativo de imperfeiçom, texto sem luir, sem finalizar com a sugerência de célula primigénia, texto a desenvolver: a consideraçom de boceto, em suma.
Desde logo, é certo que Otero, dramaturgo, deixa um oco a cobrir por um dramaturgista, indica-o já a professora Marco, mas isso nom revela nem deve supor ante-texto, senom
maior autonomia, maior liberdade para um director, assim como presupom aboliçom da tirania do autor, maior criatividade na posta em cena, menor confrontaçom autor-director/actor ... e, como dixemos, apariçom, ou melhor exigência, da dualidade Oramaturg--Oramatiker.
A re-escrita de que já fala a professora Marco na página citada. A re-escrita que, praticada na aula vai dar pé à consideraçom da estrutura do drama, ao estudo da construçom
e desenvolvimento tanto do texto espectacular como de um projecto de cenificaçom.
Como já nalgumha outra ocasiom destacamos, o discurso teatral é, dentro do discurso
Iiterano, o que aporta maiores possibilidades de leitura/s, maior liberdade na realizaçom,
realizaçom para a qual nom só implica o leitor, senom toda umha gama de condicionamentos e «participantes» que, com as suas particulares leituras, vam colaborar à multiplicidade
de significaçons.
A que entom fechar-se no texto dramático como se fosse definitiva e única possibilidade de realizaçom? Perguntamo-nos, talvez com Otero. E, é muito supor, mas em certos casos concretos, quiçá este era um propósito de Otero: a «Iabilidade» do texto dramático quando
se realiza como texto espectacular.
Como professora, diremos que esse é outro aspecto positivo do livro: a sugerência de
localizar e classificar os textos que melhor nos permitam nas nossas aulas de Didáctica
da Literatura um trabalho de transmodalizaçom. Um trabalho ao que nos está, em certo
modo, convidando algum deles. Umha transmodalizaçom intramodal que nos daria pé à
consideraçom do carácter hipertextual de umha boa parte de peças dramáticas tanto galegas (pensamos, por exemplo, em Carvalho ou Cotarelo) como espanholas ou estrangeiras.

D D D
Passemos agora a outra sugerência de trabalho do volume na aula. Outra questom sobre a que chamamos a atençom é a da definiçom dos textos dramáticos: texto espectacular
e texto literário, para nós som termos nom excluintes, senom, mesmo, complementares.
Realmente, literário e espectacular nom deixam de ser dous aspectos ou facetas de um
mesmo texto. Mera questom terminológica que, todo o mais vai remeter-nos aos teóricos
do dramático que, por certo, nom estám nem cremos estarám nunca de acordo.
A este respeito remetemos à professora Soves Naves (4). Aconselhamos um debate
na aula sobre o particular. Nós, já o adiantamos, seguimos a De Marinis, mas nem por isso
resolvemos a questom de forma que poda sentir-se como definitiva. Mera opçom pessoal,
portanto, utilizar umha ou outra terminologia, mas que nos conduz a atender o discurso teatral como discurso literário e pôr-nos entom outra questom que a professora Marco expom
no estudo quando, com a humildade que dá o conhecimento da matéria que se aborda,
e no fundo a seguridade que dá o seu domínio, fai modificaçom de umha inclusom interior.
Na página 25, a pé de página di-se do texto número II, incluído em Prosa miúda (5):
Este texto, que incluímos entre os "para/iterários», está concebido teatralmente, p%
que, cremos, deve figurar entre os textos teatrais de Otero, e non entre os artigos.
E o mesmo opina dos textos VI, VII e XV. Logo, dá por finalizada a questom remetendo
a outro especialista na matéria, o também professor Fernández Roca, que já temos citado.
De novo, nós, leitoras, como diante o salientável trabalho do professor Roca, pomo-nos a questom, e de novo vemos difícil soluçom, por muito que nos lembremos dos diálogos platónicos, ou de diferentes diálogos, ou debates: heurísticos/erísticos, didácticos ou
apologéticos ...

(4) M. dei Carmen Soves Naves, Semiología de la ol)ra dramática, Taurus, Madrid, 1987.
(5) A. Marco, Prosa miúda, Ed. O Castro, Sada, A Corunha, 1988, pp. 44-45.

269

Lemos o texto II. A primeira soluçom da professora Marco, a incorporaçom à Prosa miúda,
nom ia tam descaminhada. E lembramos umha cita, talvez também da professora Soves,
que declara que os melhores diálogos dramáticos estám em obras narrativas, contra '0 que
poderia esperar-se.
E lembramos, neste aspecto, um magnífico texto oteriano que o professor Carvalho Calero seleccionou para o volume Prosa Galega, I, (6), intitulando-o "Epitalamio,,: realmente
um dos mais magníficos parlamentos de amor, contraponto desses parrafeos que "deleitavam" o público cidadao que assistia ao teatro a rir a cachom, com o espírito de superioridade do homem urbano ante a cena naturalista que ali se representava por aqueles tempos
nom muito afastados a estes da criaçom oteriana.
Pois bem, e volvendo a esse texto magnífico, "Epitalamio", se algum dia se fai umha
escol ma dos mais logrados textos dialogados em galego, este "duetto", esta cena de amor
deverá ocupar, com outros deste volume que comentamos, um. notável lugar. Otero era um
magnífico criador de diálogo dramático.
Mas, fixemo-nos só agora nesses textos dialogados do volume de Teatro ignorado.
Perguntamo-nos: estamos diante discurso teatral ou narrativo? Difícil, certamente, de delimitar a questom, e mais de considerarmos que o diálogo nom é critério válido, no sentido
de excluinte: e Paradox, Rey, de Saroja, e Realidad de Galdós, nom som acaso forma narrativa em diálogo puro?
Desde logo, ante a citada observaçom da estudiosa, umha nom pode menos que duvidar de se a primeira opçom, a da inclusom de "Latricadas" em Prosa miúda nom seria tanto
ou mais válida que a segunda. Agora bem, também esta segunda opçom oferece muita base. Vejamo-lo. O texto apresenta um intercámbio discursivo, umha alternáncia nos sujeitos
da enunciaçom, e aparece o presente da enunciaçom dramática e desaparece esse sentir
o diálogo como referido, em ulterioridade, próprio do narrativo. Estamos ante umha cena.
A mímese, a imitaçom dos acontecimentos diégitos. E estamos ante a ocultaçom do narrador: o narrador desapareceu, e só assoma para, com maiúsculas, delimitando o alternante
locutor, anunciar, dar entrada aos parlamentos das personagens. E o autor esvaiu-se, pois, e a sua palavra fica restringida à única acotaçom:
Rindo
Ficamos sós, e ante nós vam dialogar as personagens. Nós sentimo-nos como indiscretos ouvintes da sua conversa, do seu parloteo, da "Iatricada». As personagens, Don Xohán/O Andrés, alternam os discursos, os parlamentos, e alternam o rol de destinador e destinatário da enunciaçom. Propriamente presenciamos umha conversa que revela
umha linguage de pretendida oralidade, na qual, decerto, suspeitamos ostentaçom (nom
seria esse um dos propósitos do autor?).
Tomemos agora os outros textos aos que a doutora Marco dá a mesma consideraçom,
e em concreto o VI e XV.
Com certeza, estamos ante a oposiçom diégese/mímese. O narrador abdica do seu papei de mediador. A técnica do showing (perdom, polo anglicismo que, por funcionalidade,
decidimos introduzir!) reduzir a distáncia entre o sujeito da enunciaçom e a fábula, melhor
diríamos, a anedota, que vai aparecer dramatizada. Achega-se ao leitor o texto. Convida-se-nos a participar no colóqUiO, no debate, e quase a tomar posiçom .
Vejamos agora o VII, a questom muda: até certo ponto o telling está presente no texto
secundário, nom carente de literaturidade, nom mera indicaçom ou orde dirigida ao director, c~nógrafo ou actor. Realmente, nesse texto secundário está a intromissom do narrador. E evidente, pois, a labilidade "genérica". Ademais, e no caso de Otero cumpre nom
esquecê-lo, se algumha característica sobressai ao Romantismo, nesta questom dos "géneros", é a grande fluidez e eclecticismo. ("As leituras", p. 20, e "A estética teatral dá' Otero", pp. 21 ss., som dous apartados de importante consideraçom para abordar e comentar

(6) De O sefiorito da Reboraina, Galax ia, 1960, pp. 15-17. ln Prosa Galega, I, Cátedra de Lingü istica e literatura Galega, Universidade de Sant iago, Edil. Galaxia, Vigo, 1976, pp. 384-386.
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este aspecto particular do romantismo em Otero). E isso se nom queremos remeter-nos à
narrativa actual e ao diluir-se as fronteiras do discurso narrativo com o discurso dramático,
do qual, desde logo, Otero e outros escritores, como por exemplo Cunqueiro, é magnífico
exponente. Sem dúvida Otero secundaria as palavras de A. Ubersfeld:
Le théâtre n 'est pas un genre littéraire. /I est une pratique scénique.
Palavras que em muitos destes textos parecem ecoar.
Soluçom, pois, que daríamos a este caso particular de «Latricadas,,? Pois, que está
bem o texto nos dous volumes.
E, desde logo, é produtivo quanto a que possibilita o confronto dos discursos narrativo
e teatral: o discurso em ulterioridade e referido face ao discurso citado, directo e in praec
sentia do texto teatral. Confrontaçom que potencia a dialéctica de que vimos falando e que
deve estimular-se na preparaçom do aluno, preparaçom em que tememos que, com mais
freqüência do que se pensa, se esquece o espertar e formar espírito crítico, um espírito crítico que aporte alternativas ao comentário pessoal.

o

O O

CONCLUSOM
Finalizamos felicitando a professora doutora Marco López por esta cuidada ediçom e
o muito importante estudo limiar, que vem corrigir afirmaçons e datas até de agora confusas, entre outras, quanto a Otero Pedraio como autor dramático e quanto à relaçom com
Castelao, da qual muitos falam e poucos explicam que, como agora podemos saber, mercê
esta publicaçom, se bem animou o trasalvês de cara ao Teatro, já o fazia com um autor
que cultivava (por certo, magnificamente) o diálogo dramático, e nom só escrevendo a sua
famosa tragédia, senom, e já aparte a sua obra narrativa, dando à estampa estas interessantes cenas que o revelam como magistral criador de figuras, sujeitos da enunciaçom, e
como minucioso notário que plasmou umha linguage dramática de grande viveza, enxebreza e vitalidade.
Com certeza, nom podemos menos que considerar este trabalho crítico de introduçom
como um muito interessante estudo que abre no leitor umha série de perguntas-respostas,
umha dialéctica, um debate que revela o carácter universitário, o carácter de crítico aberto
às sugerências, e que, longe de dogmatismos, escassea no panorama das Letras Galegas,
panorama no qual o magister dixit, aplicado mesmo a si próprio, egolatricamente esterilizante, somado a outros factores nos quais hoje nom vamos entrar, prejudica tanto o trabalho de investigaçom como a prática profissional.
.
Um estudo aberto, um limiar que estimula à confrontaçom de opinions, a minuciosa
análise, e conduz finalmente a umha cuidada leitura dos textos ... a esse ensinar a «ler» do
que carecemos, mesmo, os profissionais do ensino.
E umha acaba pensando que a crítica literária merece a pena. E acreditamos que livros
como o que temos nas maos som de grandíssimo rendimento nas aulas .. . sobretodo como
exemplo de trabalho, sério e rigoroso, e como exemplo da preparaçom filológica, essa preparaçom filológica que exige o trabalho de investigaçom e é fundamento imprescindível ,
preparaçom básica, prévia para desempenhar, com acerto, a Didáctica da Literatura.
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PUBLlCAÇONS RECEBIDAS E DE INTERESSE
Xosé Manuel Beiras, Prosas de combate e maldicer, Ed. Laiovento, Compostela/Noia, 1991,
460 páginas. Título com o qual se inaugura esta editorial, compreende numerosos textos distribuídos em onze capítulos, entre os quais discursos parlamentares .
CarmenBlanco, Ricardo Carballo Calero: política e cultura, Do Castro/Moret, Sada, 1991,
101 pp. Inclui testemunhas orais do Mestre distribuídas em dous cap'ítulos: Memoria
galeguista e Esquerda e vangardismo, com um apêndice A crítica literária de Carballo.
Manuel Ferreiro, Pondal: do dandysmo á locura, E€!. Laiovento, Compostela/Noia, 1991,313
pp. compreendendo 60 de biografia, 180 de correspondência (activa e"passiva) e o resto
de apêndices. Dada a rareza de estudos sobre o bardo bergantinhám, reveste especialíssimo interesse.
M. a Pilar Garcia Negro, O galego e as leis, Do Cu mio, Vila-Boa/Madrid, 1991,481 pp. Com
o sub-título de Aproximación sociolingüística, recolhe, com o correspondente apêndice de disposiçons legais, a tese de doutoramento a que Agália já se referiu.
Teresa López, Névoas de antano, Ed. Laiovento, Compostela/Noia, 1991, 120 pp. Sob o
sub-título Ecos dos cancioneiros galego-portugueses no século XIX podemos ler este
I Prémio Carvalho Calero de investigaçom lingüístico-literária Concelho de Ferrol.
Aurora Marco, Ramón Otero Pedrayo. Teatro ignorado; Ed. Laiovento, Compostela/Noia,
1991, 146 pp. Exuma 41 obras de teatro brevíssimo, quase guions teatrais, recolectadas em jornais, umha delas inédita, datados entre 1929 e 1949. Neste número aparece umha recensom sobre esta obra.
Xoán Xosé Marilio, O escultor Ferreiro, ed. do autor, Noia, 1991, 183 pp. gram-formato, 306
fotografias, 20 delas a cor. Exaustivo estudo sobre a vida e a obra do escultor noiês,
o de maior obra dos galegos, do qual em 1988 se cumprírom os 250 anos do seu
nascimento.
Manuel Portas, Língua e sociedade na Galiza, Ed. Bahia, A Corunha/Salamanca, 1991, 225
pp. Volume inaugural desta editora é, segundo di o autor, o primeiro livro de sócio-lingüística para alunos de Ensino Secundário, estando estruturado em sete temas.
M. a Xosé Queizán, Metáfora da metáfora, Colección Espiral Maior de poesia, A Corunha/Noia,
1991,109 pp. Entrega poética que constitui o primeiro volume desta nova colecçom.
Ricardo Carvalho Calero, A Nosa Terra, extra número 13 de A nosa cultura, Vigo, 1991.
Está integrado, esta volta, por dous elementos: 1) a habitual revista, subintitulada A
Razón da esperanza, 88 pp., com 15 trabalhos, 6 deles na normativa da AGAL; 2) umha cassette de vídeo com o título A posibilidade de rectificar a história.
Francisco Salinas Portugal, Voz e siléncio. Entrevista con Ricardo Carvalho Calero, Do Cumio, Vigo, 1991, 107 pp. Precedida de um prólogo intitulado R. Carvalho Calero, o ma-.
xistério da palavra, trata-se da entrevista realizada polo autor no inverno de 1989, servindo de suporte à cassette de vídeo citada.
Elvira Souto Presedo, Viagens na literatura, Ed. Laiovento, Compostela/Noia, 1991, 245 pp.
Compreende seis calas em seis obras de Manuel-António, Carvalho Calero, Méndez
Ferrin, Cunqueiro, Bessa Luís e Saramago. Redigido na normativa da AGAL.
Luís Tobio Fernández, Catro ensaios sobre o Conde de Gondomar, Patronato Otero Pedrayo, Trasalva/Vigo, 1991, 131 pp. Interessante volume em torno áquela sobranceira figura, examinada baixo os aspectos de embaixador, de erasmista, da sua amizade com
Bacon e como defensor da língua galega.
Ramón Villar Ponte. Obra política, estudo liminar de Xusto G. Beramendi, Do Castro/Moret,
1991, 168 pp. Mais 36 .de ilustraçons. Reeditam-se neste volume as duas obras doutrinárias capitais deste fundador das Irmandades da Fala: Doctrina nazionalista e Breviário da autonomia.
Manuel Zebral, De Viet Nam a Galiza ... com amor, ed. do autor, A Corunha, 1990, 174 pp.
Fai a história política contemporânea deste estado assiático e está redigido na normativa da AGAL.
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Publicaçons da Associaçom Galega da Língua

• Colecçom «Universália»
Lôpez-Suevos Fernández, Ramom: Dialéctica do Desenvolvimento. Naçom,
Língua, Classes Sociais, 1983. (Esgotado).
Comissom Lingüística da AGAL: Estudo Critico das Normas Ortográficas e
Morfolóxicas do Idioma Galego, 1983. 169 págs. (Esgotado).
2. a Ed. corrigida e acrescentada, 1989, 302 págs .
Carvalho Calero, Ricardo: Letras Galegas, 1984. 349 págs .
Comissom Lingüística da AGAL: Prontuário ortográfico galego, 1985.3 J8 págs.

Actas do I Congresso Internacional da Lingua Galego-Portuguesa na. Galiza, 1986.
820 págs .
Lôpez-Suevos, Ramom: Portugal no quadro peninsular. Subsidias para a análise
histórica-estrutural, 1987, 224 págs.
Souto, Elvira: Contribuiçom ao estudo do romance iniciático galego. 1987,95 págs.
Haller, Michel, Tratado de contraponto e de composiçom contrapontistiea. Traduçom e adaptaçom de Joám Trilho, 1987,212 págs.
Comissom Lingüística da AGAL: Guia prático de verbos galegos conjugados. 1988.
128 págs .

Actas do II Congresso Internacional da Lingua Galego-Portuguesa na Galiza. 1989.
928 págs.
Monterroso Devesa, J. M .: Apelidos galegos. 1989. 32 págs.
Morám Fraga, César-Carlos: O mundo narrativo de Aharo Cunqueiro, 1990,
176 págs.

• Coleeçom «Clássicos»
Cotarelo Valhedor, Armando: Trebón, Ediçom, estudo e adaptaçom ao Galego
Actual de Ramom Reimunde, 1984. 221 págs.
Rosalia de Castro: Folhas Novas, Ediçom e notas de E. Souto Presedo; prólogo
de F . Salinas Portugal, 1985. 266 págs.

• Colecçom «Criaçom»
Manuel Maria: A luz Ressuscitada, Carta-prefácio de António Gil Hernández,
1984. 138 págs. (Esgotado).
Carvalho Calero, Ricardo: Cantigas de amigo e outros poemas (1980-1985), 1986.
192 págs.
Marinhas deI Valle, Jenaro: A vida escura, 1987, 170 págs.
Béjar, Julio et alii: Fogo cruzado (relatos), 1989,96 págs.
Guisan Seixas, João: Origem certa do farol de Alexandria (re-ediçom), 1989,
88 págs.
Gómez, Joel R.: Quando o sol arde na noite, 1990. 115 págs.
• Revista AGALlA. Publicaçom trimestral desde o ano 1985. 128 págs.
Revista AGALIA. Monográfico n. o I, Problemática do sector lácteo, dirigido e
coordenado por Cláudio López Garrido, 1987, 160 págs.
Monográfico n. o 2, Estudos sobre a História da Economia de
Galiza, dirigido e coordenado por Joám Carmona, 1989,96 págs.
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