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Editorial

Issue A ‘09

The field of Galician Studies has undergone significant 
transformations since the beginning of the 21st Century. 
Firstly, it has developed into an autonomous field of 
study within Iberian and Hispanic Studies, and is 
now regularly well-represented in Hispanic Studies 
conferences and the principal academic journals of 
Hispanic and Modern Language Studies. Internally, the 
field has also seen significant and qualitative advances. 
International conferences such as ‘A Galaxia explicada: 

Cultura galega en diálogo/The Galaxy Explained: Galician Culture in 
Dialogue’  (Stirling, June 2007), ‘Coming out of the Nation: Beyond the 
National in Galician Cultural Production’ (Liverpool/Bangor, March 2008) 
and ‘Sobre o tempo e as palabras: A cultura galega contemporánea a exame’ 
(Cork, June 2008) succeeded in fostering dialogue upon specific themes 
in the field, therefore complementing, but also moving beyond, the more 
generic scope of the International Association of Galician Studies’ tri-annual 
conferences. Equally important is the role played by the expanding network 
of Centres for Galician Studies funded by the Xunta de Galicia, whose efforts 
to grant increasing visibility to the Galician language and culture on an 
international scale, as well as to the field of Galician Studies itself, cannot be 
overemphasised.
  The creation of Galicia 21: Journal of Contemporary Galician Studies, the 
first fully refereed and bilingual, academic journal in electronic format 
devoted solely to this discipline, also attests to the perceived sense of 
momentum in the field. Amongst the chief objectives of the journal is 
the wish to create a dedicated and original forum that coheres with the 
scholarly interests and socio-political concerns of a new millenium, and 
which gives visibility to a new generation of critics who approach the field 
from a variety of critical perspectives (feminist theory and gender studies, 
postcolonial and postnational theories, globalization studies, etc) that have 
not been previously utilised and which stand in contrast with the marked 
structuralist and socio-historic approach of traditional philological studies in 
Galicia.  We  also hope that the journal will chart new ground in those areas 
of enquiry that are decidely of relevance for contemporary Galician Studies, 
but which have perhaps been overshadowed by the field’s focus on literary 
and linguistic issues. It is in this sense that we would like to encourage 
submissions from researchers working on cultural studies, translation 
studies, film and media studies or the creative industries. Ultimately, Galicia 
21 seeks to work alongside researchers and institutions that promote the 
multidisciplinary analysis of Galician culture to an international  degree of 
visibility. 
  As the founding editors of Galicia 21, we decided from the outset 
that the journal should be fully accessible through current and developing 
technology to any reader from around the world who wished to access its 
contents. Its freely-accessible electronic format intends to contribute to the 
widening of positions and perspectives across the areas of the Humanities, 
Science and Information Technology in Galician Studies, and to foster 
connections with neighbouring frameworks and approaches. This is, as 
we see it, one of the crucial challenges for Galician culture in the twenty-
first century as it seeks to move beyond linguistic, cultural and political 
normalisation and consolidate both its particularity and its relevance for 
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02 wider academic debates developing worldwide. Galicia 21 therefore aims 
to expand and redefine the conceptual parameters of Galician Studies in 
the twenty-first century, in order to critique and examine the foundational 
paradigms of Galician culture and society itself, so that these may engage 
with other cultural expressions on a global level as part of the quest to 
rationalise processes, identify common concerns and co-operate on projects 
of mutual benefit. 
  This first issue is a token of the aims and concerns explained 
above. The contributions include five academic articles from a diversity of 
perspectives and reflective practices, both theoretical and applied, empirical 
and personal, speculative and questioning. All contributions to this first 
issue of Galicia 21, by Burghard Baltrusch (University of Vigo), María do 
Cebreiro Rábade Villar (University of Santiago de Compostela), Roberto 
Pascual (Escola Superior de Arte Dramático), María Reimóndez (University of 
Vigo) and Anxo Lorenzo (University of Vigo) emerge from a shared desire to 
think (and articulate) things anew. To them, and to the selection of academic 
books’ reviews, we have added Xabier Cid’s interview with Domingo Villar 
at the Edinburgh Book Festival in the summer of 2008 and Miguel Anxo 
Murado’s reflections on Galicia as a ‘physiological’ entity. The personal and 
the creative therefore merge with the more consciously academic (usually in 
one and the same piece). In so doing, the contributions that give shape to the 
first issue of Galicia 21 are themselves an example of the new shapes (and also 
persistent shapelessness) of our thought and academic practices. 

Helena Miguélez Carballeira
Craig Patterson
Editors
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Galiza e a 
Lusofonía– unha 
tradución entre a 
miraxe e a utopía

Lusofonía
Galiza
Mitos civilizacionais
Multi-identificación
Tradución da identidade

Abstract

Burghard Baltrusch
Universidade de Vigo

A cuestión de se Galiza debe ou non formar parte da Lusofonía vén sendo 
hipotecada por polémicas e secuestrada por diversos tipos de discursos 
ideolóxicos, que aínda dificultan unha aproximación pragmática e futuri-
ble. Neste estudo pretendo esbozar un inventario comparativo dos diferen-
tes discursos ideolóxicos sobre o tema, incluíndo perspectivas críticas sobre 
a propia Lusofonía. Procuro desenvolver unha argumentación pragmática 
en relación ás conveniencias e inconveniencias estratéxicas dunha posible 
asociación do galego ao mundo lusófono, primordialmente desde os puntos 
de vista das críticas ideolóxica e poscolonial e da tradución cultural. 

Article

Whether Galicia should or should not form part of the Lusophone 
world is a polemical issue of which different ideological discourses have 
appropriated themselves and whose still difficult resolution is impeding 
more pragmatic and forward-looking approaches. In this article I would 
like to outline a range of different ideological discourses on the topic, 
including some critical perspectives on the Lusophone world itself. I will 
develop a pragmatic argument in relation to the strategic benefits and 
disadvantages prompted by the potential inclusion of Galician within 
the Lusophone world. This argument will be mainly articulated from the 
perspective offered by ideological and postcolonial criticism as well as by 
cultural translation.

Palabras 
clave

Keywords
Lusophony
Galicia
Civilizational myths
Multi-identification
Traslation of identity

Resumo
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05 Houbo quen xa declarara a morte da Lusofonía (cf. 
Bagno 1999; Margarido 2000). Mais unha Lusofonía 
como proxecto cultural –como utopía saudable que 
evita deleitarse coas miraxes– aínda ten futuro. Con 
todo, para vertebrala como parte da nosa globalización 
multiculturalista (Martins 2006) sería preciso reducir 
o alcance do seu significado ao máis pequeno denomi-
nador común. Segundo Eduardo Lourenço, este pode 
‘consistir apenas em não perder de vista aquilo que já 
existe, e em não nos perdermos de vista face àquilo que 

já existe’ (1999: 182). Parece pouca cousa, mais non é unha tarefa fácil para 
as traducións culturais e identitarias, xa que as identificacións lingüísti-
cas, nacionais e culturais se están a diversificar sen cesar. Tamén en tem-
pos con cada vez menos fronteiras, con cada vez máis mundos heteroxéneos 
na mesma realidade (a pesar de interdependentes), a Galiza como orga-
nismo social continuará a estar ancorada primordialmente en dúas esfe-
ras culturais diferentes: a lusófona e a hispanófona. E ambos forman parte 
dunha vaga e maleable superestrutura ou dun metasistema mítico cha-
mado Latinidade (en plena competición cunha Anglofonía eficientemente 
predadora).
  Eu propóñome aquí levar a cabo unha breve revisión dalgúns dos 
aspectos máis incómodos e conflitivos en relación á necesidade de norma-
lizar as relacións culturais de Galiza coa Lusofonía (Villares 2007). A partir 
dunha perspectiva poscolonial e tradutolóxica, centrareime tanto na futu-
ribilidade do propio concepto como tamén na cuestión do lugar que debe-
ría ocupar Galiza dentro do espazo lusófono. Comezarei con dúas citacións, 
unha do eido da teoría cultural ou civilizacional e outra do eido poscolonial:
  
  1/ A principios do século XX, Fernando Pessoa desenvolvía nos seus 
fragmentos de utopía política a idea dunha hipotética ‘anexión da Galiza’ 
por parte de Portugal, visando unha ‘Confederación Ibérica’. Segundo o 
poeta-filósofo, para esta confederación sería esencial ‘diferenciar para que a 
unidade produzida seja uma unidade complexa, e portanto fecunda. [...] um 
organismo é tanto superior, quanto são heterogéneas as suas partes compo-
nentes, quanto a sua unidade é heterogénea e interdependente [...].’(Pessoa 
1986: 97). Estas idealizadas condicións para un conxunto cultural e político, 
se as aplicamos aos estados da Comunidade de Países de Lingua Portuguesa 
(CPLP), só as reuniría hoxe en día o Brasil que funciona case como un 
espazo lusófono sen exterior, tal como xa o indicara Eduardo Lourenço 
(1999). 
  2/ A finais do século XX, Homi K. Bhabha alertou de que ‘revisar o 
problema do espazo global desde a perspectiva poscolonial significa dislo-
car a diferenza cultural do espazo da pluralidade demográfica para as nego-
ciacións limítrofes da tradución cultural’ (1994: 223, a tradución é miña). 
Esta idea de identidades limítrofes, ou sexa transversais e avaliadas a partir 
da súa condición migratoria, son características básicas de moitas culturas 
lusófonas –pensemos só nos casos das históricas emigracións galega e portu-
guesa, nos ‘retornados’ da guerra colonial en África ou na actual emigración 
brasileira cara á Unión Europea.

  Nunha conferencia en xullo do 2006 na Universidade de Vigo, o 
sociolingüista brasileiro Marcos Bagno fixo eco dun sentimento cada vez 
máis estendido dentro do maior país da CPLP ao afirmar que ‘a Lusofonía 
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06 está morta’ (Bagno: 2006). Isto evidenciaría tamén o feito de que as gramá-
ticas das variantes brasileira e europea do portugués xa están diferencia-
das de xeito considerable. Só a grande discrepancia entre a fala e a norma 
ensinada no sistema escolar brasileiro estaría aínda a garantir unha relativa 
destreza comunicativa entre as dúas variantes do portugués, un feito que 
tamén estaría a sustentar a ilusión de falarmos aínda a mesma lingua. Un 
acordo ortográfico co padrão portugués só estaría motivado por un prexuízo 
lingüístico e carecería de sentido para unha escrita brasileira que se pre-
tenda aproximar á fala (Bagno 1999).
  Non só no eido lingüístico impóñense, máis ca nunca, as seguintes 
preguntas: é a Lusofonía un proxecto cultural con futuro? Que interese 
podería ter Galiza en formar parte deste proxecto? Cal sería o seu lugar 
nesta hipotética constelación multicultural? Para poder esbozar respos-
tas posibles, o meu punto de partida será, por unha banda, a proliferación 
de críticas da idea dunha Lusofonía en diferentes discursos académicos 
e mediáticos no Brasil, nos Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOPs) así 
como tamén en Portugal. En Galiza estamos verificando nestes intres unha 
tendencia fráxil de aceptar o concepto da Lusofonía con máis naturali-
dade, como se estivésemos a aproximarnos a un acordo tácito. Continúa 
habendo moita resistencia, mais tamén podemos constatar un certo dina-
mismo, de pensarmos por exemplo en iniciativas como o Canal Lusofonía 
de Vieiros (http://www.vieiros.com/gterra/), o Observatorio Galego 
da Lusofonía dentro do Instituto Galego de Documentación e Análise 
Internacional (http://www.igadi.org), as posibilidades crecentes de integrar 
a lingua portuguesa como materia optativa no ensino secundario galego, a 
creación dun curso multimedia de portugués para galegas/os por parte da 
Vicepresidencia da Xunta de Galicia (http://www.portuguesparanos.com/), 
o debate sobre a retransmisión do sinal de radio e televisión portugue-
sas en Galiza para dar cumprimento ao Artigo 11.b da Carta Europea das 
Linguas Rexionais ou Minoritarias, ou as iniciativas recentes de crear unha 
Academia da Língua Portuguesa e unha asociación de Docentes de Português 
en Galiza. Pola outra banda está a cuestión de en que medida este concepto 
podería chegar a ser útil e futurible para unha política cultural (galega) en 
tempos de globalización. Para iso, sintetizarei tres liñas de argumentación 
actuais sobre a Lusofonía e irei confrontándoas con aspectos poscoloniais 
en perspectiva tradutolóxica:

  1/ En primeiro lugar pódese constatar unha certa necesidade prag-
mático-política de convivencia de linguas, dialectos e crioulos debaixo dun 
paraugas lingüístico-ideolóxico chamado ‘Lusofonía’. Este denominador 
común podería ser quen de  equilibrar as lexítimas reivindicacións dos seus 
campos culturais lusófonos, sempre que non se transforme nun paraugas 
totalizador (Radhakrishnan 1992) e sempre que se constitúa como unha 
‘unidade heterogénea e interdependente’ (Pessoa 1986). Resulta evidente 
que a convivencia práctica e a concepción utópica conviven co dilema 
ético procedente da historia colonial. Os debates e as manifestacións na 
altura das conmemoracións dos 500 anos do ‘descubrimento’ do Brasil xa 
nos ilustraran que este legado aínda non chegou a ser nin ideoloxicamente 
deconstruído dunha forma satisfactoria, nin superado en termos psicolóxi-
cos e de memoria cultural. 
  2/ En segundo lugar, é preciso constatarmos o feito de que a 
Lusofonía funcione aínda a principios do século XXI como nome de gue-
rra da defensa dos intereses económicos e políticos dunha CPLP  encarada 
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07 primordialmente como lobby. Polo de agora a CPLP1 non dispón dun 
proxecto cultural concreto, para non falar dunha utopía ou dunha argu-
mentación ética actualizadas que resulten válidas desde unha perspectiva 
poscolonial e que poderían contribuír a crear unha hipotética ‘identidade 
lusófona’.2  
  3/ E finalmente temos a cuestión do lugar que lle correspondería a 
Galiza –berce marxinalizado da Lusofonía que foi reconstruíndo un sis-
tema cultural e literario propio nas últimas décadas– nesta constelación 
complexa. A pesar da precariedade fundacional da Lusofonía é preciso 
desenvolver unha argumentación pragmática en relación ás conveniencias 
e inconveniencias estratéxicas dunha posible integración, ou mellor dito 
asociación da lingua galega actual ao mundo lusófono. Esbozareina aquí de 
xeito provisorio desde as perspectivas do poscolonialismo, da tradutoloxía 
e da política cultural.3 

  Nas décadas posteriores á morte de Franco, a cuestión da relación 
entre as linguas galega e portuguesa viña sendo hipotecada por polémicas 
e secuestrada por diversos tipos de discursos político-ideolóxicos, maiori-
tariamente travestidos de lingüísticos, que continúan a impedir a constru-
ción dun proxecto cultural e dunha práctica política racional e pragmática. 
Porén, o problema da relación Galiza-Portugal ou Galiza-Mundo Lusófono 
non é só o tradicional problema lingüístico, mais primordialmente unha 
cuestión de identificación histórico-cultural e civilizacional. Tanto a cul-
tura galega, como por extensión a Lusofonía, debátense historicamente 
aínda cos remanentes da utopía decimonónica do Iberismo. Nunha argu-
mentación moi cautelosa dun ‘estado natural galaico-portugués’, Fernando 
Pessoa esforzárase en diferenciar un vago e incerto valor civilizacional da 
identidade étnico-cultural:

Já o problema da Galiza se não assemelha ao problema catalão. O 
incerto separatismo galego também não pode visar a independência 
da região, mas já pode visar, sem crime de lesa-Ibéria, a integração 
no estado português. Há tantas razões para a Galiza ser região 
espanhola, como para ser parte de Portugal (não digo “região por-
tuguesa”, porque Portugal é uno). Integrada na Espanha, a Galiza 
segue uma continuidade histórica e não perde pé no valor civiliza-
cional. Integrada em Portugal, fica parte do estado a que por natu-
reza e raça pertence, e também não perde pé no valor civilizacional, 
porque passa a ser parte de outra nação europeia definida civiliza-
cionalmente. (Pessoa 1986: 97)

  Feita unha debida relativización do argumento étnico, podiamos 
preguntarnos: por que entón privilexiar a relación de Galiza coa Lusofonía 
por riba dun fortalecemento con outras culturas europeas e coa inten-
ción de acadar unha normalización cultural en tempos de globalización 
multicultural? Porque alén dos intereses pragmáticos do campo econó-
mico Galiza-norte de Portugal (fomentados pola política da ‘Europa das 
Rexións’) están o interese xeopolítico de diversificar as relacións extraeuro-
peas e o interese psicolóxico-cultural dunha Galiza como punto de partida 
histórico da expansión lusófona.
  Con todo, tampouco o reinicio da autonomía galega nos anos oitenta 
do século XX conseguiu que se emprendesen políticas culturais ‘lusófo-
nas’ (sobre todo cara a Portugal) que tivesen algunha persistencia.4  Tanto a 

 Tamén unha denominación 
ideoloxicamente precaria se pen-
samos nos contextos multilin-
gües e multiculturais en Angola e 
Mozambique, por exemplo.

1

 Ata o momento, a CPLP nin 
sequera conseguiu resolver a inac-
tividade do Instituto Internacional 
da Língua Portuguesa, que se ato-
pa lonxe de ser a pedra basilar da 
organización.

2

 A carencia de política cultu-
ral revelouse unha vez máis can-
do Galiza non chegou a participar 
na reunión da CPLP celebrada en 
2006 e nin sequera manifestou in-
terese en facelo. Porén, comeza 
a haber indicios de mudanza coa 
presenza de contidos lusófonos 
na Radio Galega e na Televisión 
de Galicia, que aumentaron lixei-
ramente entre 2006 e 2007, en 
paralelo coas actividades de con-
tidos transversais iniciados pola 
Consellería de Cultura da Xunta. 
Con todo, estas mudanzas presén-
tanse aínda dun xeito relativamen-
te tímido. 

3

 Un exemplo sería que dos tres 
lectorados do Instituto Camões, 
que existían aínda a principios dos 
anos noventa nas tres universidades 
galegas, soamente un sobrevive na 
actualidade.

4
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08 clase política galega como a súa correspondente portuguesa non souberon 
aproveitar ao longo dun cuarto de século as oportunidades de aproxima-
ción facilitadas pola converxencia económica europea. Hipotecáronse as 
posibilidades do país ao non fomentar, por exemplo, a transferencia de bens 
e industrias culturais e, no caso galego, ao non investir o suficiente na súa 
exportación cara ao espazo lusófono.5  Isto formaría parte dunha normali-
zación cultural que oficialmente se ten encarado, de xeito predominante, 
como lingüística (o que resultou sendo fatalmente reducionista). Por moito 
amor que nos inspire, a lingua non contén o agens da evolución cultural 
nin é imprescindible para a conservación dunha identidade cultural, tendo 
en conta que esta sempre estará suxeita a un constante proceso de disemi-
nacións e reescrituras. O debate ortográfico galego das últimas tres déca-
das fora tan intenso e complexo como politicamente cego e non realista 
en moitas ocasións.6  O proceso de normativización ortográfica, coa nova 
e recén aprobada ‘norma da concordia’, buscou unha pacificación interna 
mais tampouco solucionará os problemas derivados da dependencia políti-
co-económica de Madrid, xunto coa imparable colonización cultural dos 
sectores urbanos da sociedade galega. 
  Fóra da cuestión ortográfica, as ideoloxías reintegracionista e auto-
nomista/oficialista, en histórica tensión dentro do campo cultural galego, 
sempre foron relativamente transversais en relación ao desexo de aproxi-
mar Galiza ao mundo lusófono. José Luís Rodríguez sintetiza algunhas das 
perspectivas máis convincentes ao respecto e que parten do feito de que: 

[...] o português se estar a organizar, como outros idiomas universais 
como o inglês, o espanhol ou o francês, e em maior grau que muitos 
deles, como um idioma policêntrico, ou literalmente pluricêntrico 
(vid. Clyne 1992), pois para além do binómio lusitano e brasileiro, 
contempla outras variedades por enquanto ainda emergentes (afri-
cana ou africanas e, se calhar, timorense). A vertente galega, nesta 
concepçom universalizante do idioma, só aspira a ser mais um cen-
tro irradiador dentro da Lusofonia, com autonomia na codificaçom, 
umha codificaçom sempre atenta, porém, solidariamente, às restan-
tes vertentes (padrons, normas, ou como se quiger chamar às suas 
modalidades modelares). (Rodríguez 2003: 301)

 
  Aínda que o reintegracionismo se atope en minoría, na socie-
dade galega logrou constituírse ao longo das últimas décadas como unha 
tal ‘modalidade modelar’, practicada nunha realidade galega que en si 
mesma xa é de feito ‘pluricéntrica’. Porén, esta mesma realidade xa se tor-
nou tamén plurisemiótica, é dicir, ofrece diferentes accesos hermenéuti-
cos á realidade a partir do mesmo sistema lingüístico –tal como se espera 
dunha sociedade confrontada coas esixencias da globalización multicultu-
ral. Entrevese, en consecuencia, a necesidade de ampliar o modelo pluri-
céntrico de culturas pertencentes á mesma familia lingüística. Cada unha 
representa un polisistema cultural no que conviven e interactúan variantes 
que poden chegar a ser plurisemióticas, fornecendo posibilidades de iden-
tificación diversas ou até múltiplos. Neste sentido, a vella e polémica tese 
da relatividade lingüística de Sapir/Whorf precisaría de ser desvinculada da 
gramática da lingua para ser aplicada a unha gramática dos idiolectos, dos 
sociolectos e das normas, ou sexa, das estruturas profundas que as ferra-
mentas ‘lingua’ e ‘ortografía’ transportan. Son estas ‘modalidades modela-
res’ que chegan a gobernar as consciencias dos suxeitos, até en formas de 

 Desde o 2007, sobre todo coa 
presenza de Galiza como convida-
da especial na Feria do Libro en La 
Habana en 2007, comezan a ser vi-
sibles os indicios dun proxecto de 
política exterior, o primeiro a ser 
impulsado por unha Consellería de 
Cultura da Xunta de Galicia. 

5

 Cando se iniciou o proceso 
de normativización do galego nos 
anos oitenta do século XX existían 
fundamentalmente dúas posturas 
contrarias que desembocaron nun-
ha por veces durísima contenda 
política entre as elites galeguistas/
nacionalistas. Por unha banda argu-
mentábase desde unha perspectiva 
lingüístico-histórica que o galego 
e o portugués falado na actuali-
dade representan practicamente 
unha única lingua Abstand (admi-
tido tamén polo sector oficialista, 
Fernández Rei 1993). O sector rein-
tegracionista vinculou este argu-
mento co interese político-cultural 
dunha homologación do galego no 
espazo lusófono e veu defendendo 
unha codificación do galego próxi-
ma ao portugués actual. Na outra 
banda, maioritaria e detentora do 
poder nas institucións oficiais do 
Instituto da Lingua Galega e da 
Real Academia Galega, partiuse do 
pragmatismo dunha codificación 
máis próxima á ortografía castelá, 
co argumento principal de así fa-
cilitar a aprendizaxe do galego por 
parte do sector castelanfalante en 
Galiza e, por conseguinte, a rear-
ticulación interna da comunidade 
galega (Monteagudo 1995). O re-
sultado foi a institucionalización do 
galego como lingua Ausbau. 

6
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09 memes (Dawkins 1976; Baltrusch 2007), sendo empregadas para traduci-
ren un cotián constituído por realidades pluricéntricas. Nunha perspectiva 
lusófona global, estas modalidades están a proporcionar identidades nomá-
dicas 7 que parten dun acto intrinsecamente tradutor, froito dun poliglo-
tismo colectivo que rexeita imposicións hexemónicas. Toda a hexemonía 
ideolóxica dos canons culturais aliméntase da existencia de dis-sensos, que 
paulatinamente van sendo asimilados e distorsionados. Desta forma, a pro-
pia periferia pode chegar a metamorfosearse en centro, tal e como xa acon-
teceu co Brasil en relación á Lusofonía.
  No caso galego, isto exemplifícase coa crecente desgaleguización das 
sociedades urbanas, como tamén a partir das diversificadas identificacións 
culturais, orixinadas pola longa dependencia da cultura castelá. Porén, as 
diferentes enquisas que xurdiron nos últimos anos dan conta dunha grande 
pluralidade de identificacións no campo cultural galego. Indican a existen-
cia tanto de persoas que se senten exclusivamente galegas e que sempre 
falan a súa lingua, pasando por persoas que consideran ter as dúas identi-
dades e que empregan ambas as linguas, ou persoas que se senten galegas 
falando sempre o castelán como até aquelas que se senten exclusivamente 
españolas e só usan o castelán. A realidade cultural galega da actualidade 
é xa plurisemiótica, tal como acontece en moitas sociedades occidentais, e 
está a ser gobernada por idiolectos en competencia continua, sexan estes 
resultados de ideoloxías instituídas (de forma heterónoma) ou instituín-
tes (de forma autónoma e alternativa a partir das marxes do campo cultu-
ral). Así, a condición hipotética dunha Galiza integrada no conglomerado 
pluricéntrico da Lusofonía precisaría ser xestionada, de forma pragmática, 
a partir da súa condición actual como parte político-económica dunha 
España igualmente pluricéntrica e, por extensión, dun mundo hispanófono 
(por certo, repleto de centros culturais mantidos pola emigración galega).8 
Aínda que incomensurables nas súas especificidades idearias e colo-
niais, conxuntos como a Commonwealth, a Francofonía, o Panarabismo, a 
Hispanidade e a Lusofonía ilustran unha rivalidade pola ordenación simbó-
lica do mundo (cf. Martins 2006: 91). E é nesta constelación plural e pluri-
semiótica que a actualidade cultural galega e a cuestión identitaria han de 
ser analizadas e equilibradas. 
  Nisto, Galiza non se distingue demasiado do mundo lusófono que 
se caracteriza por unha forza centrífuga aínda maior. Hoxe en día xa 
non importa tanto pertencermos ao mesmo tronco lingüístico. A fin e ao 
cabo, a lingua redúcese a un significante mentres que están a primar fei-
tos ideolóxicos e culturais que producen identificacións diversificadas que 
facilmente poden chegar a ser incomensurables (cf. a constelación lingüís-
tico-cultural Alemaña-Holanda-Suíza). Froito deste tipo de condicións 
culturais e históricas, as diferenzas gramaticais entre o portugués e o brasi-
leiro, por exemplo, xa non son reversibles por ningún acordo ortográfico –a 
pesar de que a CPLP aínda soñe coa súa entrada en vigor. As dúas linguas 
irán distanciándose cada vez máis, sen que isto impida aproximacións cul-
turais anovadoras.  
  Tamén nos PALOPs temos polisistemas culturais moi complexos, 
cunha enorme variedade de linguas, dialectos e crioulos que aínda non dis-
poñen de convivencias reguladas. Porén, nestes chamados sistemas emer-
xentes non existe un libre acceso ás institucións e aos servizos oficiais, 
persistindo aínda unha exclusión dunha grande parte da poboación das 
institucións culturais. A forza colonizadora do portugués persiste nos sis-
temas emerxentes, aínda que a súa hexemonía estea tamén ameazada polo 

 Adaptación do concepto ‘suxei-
to nomádico’ de Braidotti (1994).

7

 Se quixésemos recuperar o ve-
llo significado de Hespaña/España 
denominando toda a Península 
Ibérica, o mundo hispanófono (ao 
contrario da ‘Hispanidade’) inclui-
ría incluso a Lusofonía.

8
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10 inglés. Queda a pregunta de como, desde un punto de vista ético e poscolo-
nial, se pode relacionar a Lusofonía cos dereitos e reivindicacións lexítimos 
dos múltiples campos culturais que caracterizan países multilingües como 
a Angola ou o Mozambique, moito máis policéntricos e polisemióticos ca 
Galiza?
  Xa o propio termo Lusofonía resulta problemático. Por unha banda, 
o concepto pretende que nos imaxinemos unha comunidade en función 
das formas gramaticais que desexa impor a través de normas e prexuízos 
á fala e á escrita. Pola outra, a Lusofonía impón como orixe finxida desta 
comunidade unha lingua portuguesa moderna cun proceso de asentamento 
tardío que chegou con posterioridade ao inicio do período colonizador. 
Persiste aínda o hábito de ignorar a orixe galega do portugués moderno (cf. 
a denominación anacrónica do ‘galego-portugués’ medieval), como tamén 
se ignoran as fortes interferencias africanas ou amerindias nas variantes do 
portugués falado na actualidade. Finalmente, esta Lusofonía torpemente 
institucionalizada finxe posuír unha harmonía lingüístico-cultural que 
non se presenta na realidade cultural dos países de expresión portuguesa. 
É certo que incluso xa existe unha industria cultural e mediática lusófona 
que permite a un pequeno grupo de empresas e creadoras/es vivir da súa 
produción. Porén, estas relacións fundamentalmente económicas (e moi-
tas veces tamén subvencionadas) esconden grandes desencontros políti-
cos, sociais e culturais. A maiores, ocultan unha falta de traballo crítico da 
memoria do pasado colonial e, sobre todo, unha enorme falta de interese en 
verdadeiras traducións e adaptacións culturais e de valores, como tamén da 
súa crítica correspondente. 
  Nesta liña, Alfredo Margarido desautoriza a visión eurocéntrica e 
neocolonial que a Lusofonía ‘oficial’ mantén sobre o pasado, argumen-
tando que ‘o Outro’ só comeza a existir despois do encontro cun navega-
dor portugués (2000). É xa un hábito cognitivo esquecerse da outra cara da 
medalla dos chamados descubrimentos: a invasión, a subxugación e a acul-
turación. Desde a perspectiva portuguesa, o trauma da independencia do 
Brasil prolóngase hoxe en día a través da visión paternalista do Brasil como 
un estado-fillo ou estado-irmán máis novo que precisa ser tutelado. Así, a 
reivindicación dunha lingua ou cultura común dexenera facilmente nunha 
infantilización da ex-colonia ou ex-periferia, un perigo que correría tamén 
Galiza, en caso de que a política cultural portuguesa decidise incluíla na súa 
concepción lusófona ou se a política galega aspirase a unha inclusión tal.9

  Moito do que á maioría da xente lle gusta incluír como ‘lusófono’ 
na súa cultura, en realidade non lles é intelixible, sexa por diverxencias 
lingüísticas sexa por diferenzas culturais. Cantas expresións culturais deste 
aglomerado chamado Lusofonía non precisarían ser traducidas, explicadas 
e contextualizadas, ou sexa, paratraducidas? Os condicionamentos globais 
do campo cultural lusófono non van ser distintos dos campos culturais 
francófono e anglófono. Tamén a Lusofonía carrexa, sobre todo desde a 
posición portuguesa, demasiados elementos mítico-ideolóxicos. Deste 
xeito, corre o perigo de ser un proxecto de civilización que simplemente 
traduce as antigas concepcións imperiais para unha utópica e clandestina 
noción de ‘imperio da lingua portuguesa’. Desafortunadamente, isto 
continúa a ser válido para boa parte do campo intelectual portugués. 
En Portugal instalouse ao longo das pasadas décadas unha tradución ou 
adaptación ideolóxica que partiu do discurso medieval que explicaba a 
expansión imperial e económica coa cruzada e a evanxelización e que 
agora pretende revalidalo coa suposición dunha esencia cultural contida 

 Porén, non se debe ceder á ten-
tación de combater a Lusofonía 
soamente pola simple intención de 
conferir á cultura propia un estatus 
poscolonial –unha crítica que tal-
vez se poida aplicar a Margarido.

9
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11 nesta lingua. Este neofundacionalismo xustificaría un utópico condominio 
‘luso’ como substituto de valores esenciais cuestionados ou perdidos 
nos cataclismos paradigmáticos da contemporaneidade poscolonial, 
posmoderna e globalizada.
  Mais unha cousa é dispor dunha estrutura lingüística común e outra 
é crear valores fundacionais que poidan chegar a ser transversais nas cul-
turas pluricéntricas e plurisemióticas da CPLP. Lourenço, que inclúe a 
‘materna’ cultura galega no campo cultural dunha Lusofonía descentrada, 
resúmeo deste xeito:

Como se vê, afinal, o inocente tema da Lusofonia é uma selva obs-
cura ou voluntariamente obscurecida pela interferência ou coexis-
tência nele de leituras, de intenções inconfessadas ou inconfessáveis, 
outras vezes bem explícitas, mas todas elas expressão de contextos, 
situações, mitologias culturais, de todo em todo não homólogas e, só 
no melhor dos casos, análogas. Esta é a realidade e como tal a deve-
mos assumir. (Lourenço 1999: 179)

  Isto non é só unha forma de asumir unha realidade incómoda e com-
plexa que contraría o secular lirismo portugués que soñou con ser o centro 
dunha comunidade á que os supostos membros nunca se sentían vincu-
lados dun xeito moi profundo (Baptista 2000 a partir de Lourenço 1999). 
Mais a crítica de Lourenço tamén posibilita unha proposta estratéxica dife-
rente para poder salvar a utopía de culturas heteroxéneas en interdepen-
dencia. O decimonónico soño iberista, por exemplo, foi transfigurado por 
Fernando Pessoa en soño de grandeza cultural, mentres que José Saramago 
lle reduciu a envergadura ao transfiguralo en instrumento euroescéptico e 
poscolonial (Baltrusch 2004). Son utopías antigas, traballadas, constante-
mente reescritas, resultados dun longo e doloroso proceso de traducións 
da mitoloxía onírica dos descubrimentos, daquela eurocéntrica e nefasta 
liña camoniana na memoria cultural portuguesa que Pessoa tentou subli-
mar e que Lourenço deconstruíra poderosamente en O Labirinto da Saudade 
(1978).
  Porén, na obra ensaística de Lourenço persiste aínda un idealismo 
lingüístico que o autor procura manter intacto, mesmo na máis lúcida des-
montaxe da mitoloxía lusófona en ‘Imagem e Miragem da Lusofonia’: ‘[Uma 
língua] É um ser espiritual vivo, intrinsecamente mortal, no meio de outras 
línguas, expressão de histórias vontades de poderio, de sedução, de afir-
mações identitárias em estado de guerra cultural’ (Lourenço 1999: 180). 
Nin a filosofía posmoderna nin a neurociencia actual amparan esta noción 
de transcendencia –e tamén a noción bélica dun ‘clash of civilizations’ 
(Huntington 1996) carece de credibilidade cando tratamos con dinámi-
cas tradutivas. A lingua é soamente a casca que envolve e que se asemella 
á dinámica tradutiva á que están suxeitos os mitos, as ideoloxías ou outros 
valores culturais. Unha cultura nunca depende só dunha lingua en concreto 
–e moito menos en tempos de mundialización. Quen pensa que a ‘patria’ 
é a nosa lingua, ‘também teria outra pátria se noutra língua se exprimisse’, 
como advirte o propio Lourenço (1999: 183) ao esclarecer o verdadeiro sig-
nificado da célebre frase de Pessoa, tantas veces instrumentalizada de xeito 
interesado. Unha lingua instrumentalizada como portadora ontolóxica da 
identidade dun pobo sempre se revelará como unha sacralización sen fun-
damento, por moito que a transformemos en ‘matria’ ou ‘fratria’, como o 
propuxera Caetano Veloso na súa canción ‘Língua’ (Velô, 1984).
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12   Margarido incluso defende que a lingua portuguesa, sistematica-
mente ignorada polo tardío colonialismo portugués, prolonga hoxe a her-
danza colonialista e mantén que ‘a exacerbação da “Lusofonia” [que] 
assenta nesse estrume teórico’ (Margarido 2000: 57) parte da relixión e do 
etnicismo. Se a lingua é creada por relacións socio-ideolóxicas que lle con-
firen significados en contextos históricos en constante mudanza, non pode 
representar esencialismos de patria, matria ou fratria. A utopía dunha patria 
lingüística recrea, alén do patriarcalismo implícito, a xerarquía de valores 
do colonialismo imperial (Margarido 2000). Neste sentido, é interesante 
ver como Lourenço –o máis profundo e ao mesmo tempo o máis mediático 
dos críticos das mitoloxías lusófona, dos descubrimentos, da Europa e do 
Occidente– non leva as posibilidades de deconstrución ideolóxica ata as 
últimas consecuencias. Sobre todo, porque lles presta demasiada atención 
aos fundamentos psicolóxicos e filosóficos dos mitos e menos ás súas com-
poñentes ideolóxicas. Así, a imaxe que o filósofo portugués traza do Brasil 
–como un espazo lusófono propio e cunha lingua ‘sem exterior’, ‘onde nin-
guém a ameaça nem ela ameaça ninguém’ (ibíd.)– resulta bastante preca-
ria, xa que se obvia por exemplo a situación das culturas amerindias. Coa 
súa longa e cruel historia de colonización cultural, eufemisticamente cha-
mada aculturación, o Brasil representa só un exemplo entre moitos de que 
un proceso colonizador nunca se detén. Endexamais existirá unha situa-
ción poscolonial xenuína, posto que ‘toda a cultura é tamén un documento 
de barbarie’ (Benjamin 1991: 696). Por iso, a Lusofonía –na súa calidade de 
utopía e ideoloxía– nunca se librará do estigma de ter roubado a voz do(s) 
Outro(s), de se ter inscrito á forza e de maneira sanguenta no imaxinario 
colectivo doutras culturas, feito que representa a outra cara da ‘dádiva’ 
camoniana e portuguesa.
  Unha Lusofonía como ética, que en certo sentido sería compara-
ble á esixencia dunha ‘Europa como ética’ que reclamara Saramago no 
seu discurso nobelístico (1998), sería unha utopía que presupón a morte 
doutros mitos: da Europa, do Occidente e sobre todo do mito de Colón, 
é dicir do culto cristián do paraíso. Segundo Lourenço a América Latina 
estaría xa a desfacerse destes mitos europeos: ‘São os filhos de Colombo 
tornados “outros” que precisam da sua morte para poderem crer que o 
paraíso é mesmo nessa América onde aportou para fugir do Velho Mundo’ 
(Lourenço 2005: 27). Mais a Lusofonía como utopía e paraíso dunha 
suposta patria lingüística continúa a ser evocada, tanto en Portugal como 
en Galiza, aínda que sexa por motivos diferentes (en ocasións incluso para 
encubrir intereses político-ideolóxicos).
  É preciso que as defensoras e os defensores da Lusofonía tomen 
consciencia da profunda contradición xeopolítica e xeocultural que esta 
conleva hoxe en día: o proxecto lusófono permanece irremediablemente 
atrapado entre unha europeización que procura desfigurar as identidades 
nacionais (o que só é positivo en relación ao estado-nación), que fecha as 
súas fronteiras á inmigración, e unha globalización cultural que as desexa 
abrir, acompañada polas máis diversas e complexas reivindicacións pos-
coloniais. A superación do pasado colonial e dos mecanismos do colonia-
lismo europeo –que é unha utopía de índole moi diversa se se trata do caso 
portugués ou do caso das súas ex-colonias– só adquirirá sentido cando as 
ex-periferias se tornen centros tamén e sobre todo cando os seus siste-
mas emerxentes consigan colocar interferencias culturais, sociais e econó-
micas no antigo centro irradiador. En Portugal, na súa relación co Brasil 
por exemplo, isto xa está a acontecer, aínda que sexa dunha forma máis 
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13 lenta do que se podía esperar. No caso de Galiza temos incluso unha situa-
ción poscolonial extra-sistémica en relación á Lusofonía (posto que aínda 
depende fortemente do sistema cultural español), feito que contribuiu para 
a idealización do portugués por unha parte da intelligentzia nacionalista e/ou 
reintegracionista. 
  Hai moitas voces, como a de Fernando dos Santos Neves, que veñen 
defendendo a idea dun ‘espaço lusófono realista’ como ‘o grande e especí-
fico peso de Portugal na balança da Europa e do Mundo’ e como a ‘única 
via de afirmação no concerto e desconcerto das Nações dos Países e Povos 
de língua portuguesa’ (Santos Neves 2001). Esta postura coincide practi-
camente coa política lusófona oficial en Portugal, nun espectro político 
que vai desde o Partido Socialista até ao Partido Popular (antes CDS). 
Empregando as palabras de Lourenço, esta política é ‘ingenuamente euro-
cêntrica’ por confundir a ‘descentração europeia’ (Lourenço 1999: 188) 
cunha suposta ‘doença infantil do Europeismo apátrida’, que son as pala-
bras coas que Fernando dos Santos Neves critica o feito de que o esta-
do-nación se encontre en vías de extinción na Europa (2001). Mais esta 
mudanza paradigmática, que supón a paulatina abolición da vixencia do 
estado-nación 10  nos debates sobre o asentamento de estruturas político-
culturais internacionais, é imprescindible para unha concepción poscolo-
nial da Lusofonía. De non conseguirmos pensar unha Lusofonía sen patrias 
nin nacións 11  o concepto ficará sempre ancorado no século XIX e invia-
ble para responder a unha globalización multicultural que non debe neu-
tralizar a importancia das aldeas-‘nación’ dentro da grande aldea global. 
Perante a presión globalizadora, e ao contrario da política centralizadora 
e colonialista dos estados-nación, un nacionalismo periférico como o de 
Galiza, ou dunha nación emerxente na África lusófona, está practicamente 
obrigado a adoptar a idea da unidade ‘heterogénea e interdependente’ 
(Pessoa 1986: 97).
  Así mesmo, aínda nos encontramos lonxe dun funcionamento ideal: 
nestes intres, a Lusofonía responde basicamente a intereses económico-po-
líticos, obstaculizados polo feito de que a CPLP pertence a catro bloques 
xeoestratéxicos diferentes e con intereses rexionais moi heteroxéneos. Hai 
unha certa consciencia de que ninguén dispón dun proxecto cultural con-
creto, para non falar dunha utopía, dalgún valor que poida suscitar a fasci-
nación necesaria para congregar todas as culturas lusófonas. Mais prevalece 
tamén a miraxe dunha idílica historia común ou, nas palabras de Lourenço, 
dun ‘refúgio imaginário’ (1999: 182) que é, desde unha perspectiva psico-
lóxica, un auténtico comportamento evasivo.
  Unha Lusofonía como un proxecto de política cultural que se pre-
senta antes como un transmisor de valores que como un gremio nostálxico, 
económico ou lingüístico, unha Lusofonía como proxecto poscolonial serio 
e coherente, presuporía por parte de Portugal unha revisión crítica xunto 
cun traballo de memoria ética do propio pasado. Para chegar a ser unha 
rede cultural activa, a Lusofonía nin sequera precisaría transformarse nun 
conxunto de estados-nación reducidos a ‘lugares de memória’ (Pierre Nora 
1984/86). Mais unha tal política cultural xa é imposibilitada desde o ini-
cio polo feito de que Europa se tente fechar ao fluxo inmigratorio que, no 
caso de Portugal, é absolutamente vital para a sociedade e que, no caso 
de Galiza, sería unha oportunidade de participación social na Lusofonía. 
Desafortunadamente, isto fica relegado ao discurso utópico mentres que 
as políticas de control da inmigración na UE permanezan tan restrinxidas 
e non se desenvolvan políticas culturais compartidas. No caso de Portugal 

 Curiosamente, esta abolición xa 
fora proposta por un político con-
servador, o ex-chanceler alemán 
Helmut Kohl nos anos oitenta do 
século XX, feito que representara 
unha das visións de política xeocul-
tural máis progresistas da dereita 
política na Europa, malia que a ini-
ciativa non tivera un impacto in-
mediato no proceso de construción 
da Unión Europea.

10

 No sentido da idea do estado-
nación. Non me estou a referir 
ao concepto do posnacionalismo 
que considero inválido para unha 
aplicación xeneralizada, xa que os 
nacionalismos continúan a ter im-
portancia e transportan valores ben 
diferentes en cada contexto histó-
rico-cultural. Un exemplo é o caso 
de Galiza, onde o nacionalismo se-
gue xogando un papel importante 
para a estabilización dun sistema 
cultural propio que se precisa rei-
vindicar fronte a un certo integra-
lismo hexemónico castelán. 

11
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14 a inmigración chega do leste de Europa en vez do Brasil ou dos PALOPs, 
como sería natural supor. O que resulta positivo para a integración europea 
vén sendo un atranco para a integración da CPLP.  
 Polo de agora, o espazo lusófono segue a ser un discurso mítico-litera-
rio e, no entender de Margarido, unha ‘armadilha’, xa que un mito nunca 
se chega a realizar na práctica. Porén, o que as críticas antihexemónica (en 
Portugal) e reintegracionista (na Galiza) non toman en consideración, é a 
posibilidade dunha Lusofonía sen discurso patrio ou nacional, sen utopía da 
orixe ou do paraíso perdido. Ao contrario do que acontece cos remanentes 
mítico-imperiais no imaxinario portugués en relación ao espazo lusófono, 
a Galiza necesitaba esta utopía da orixe como estratexia de superviven-
cia durante certos períodos do seu pasado. A pesar de que o sistema cultu-
ral galego aínda precisa do nacionalismo por razóns de pragmática política 
–dada a súa situación de campo cultural minorizado e precario dentro do 
estado español–, hai posibilidades de que a estabilización do sistema nas 
últimas décadas permita unha viraxe estratéxica no futuro.
  No palco da política cultural, a Galiza podería actuar libre do peso 
(pos)colonial luso e ofrecerse incluso como unha bisagra cultural con iden-
tidade propia entre os mundos lusófono e hispanófono. Hai un enorme 
potencial tradutivo na cultura galega, que foi colocada pola historia cun 
pé en cada unha das grandes culturas ibéricas con pasado imperial e que 
hoxe poderían ir ao reencontro do Outro. O histórico dilema da emigra-
ción, por exemplo, podería reverter en capital para unha política cultural 
exterior. Porén, unha potencial asociación á Lusofonía só pode aspirar a ter 
sentido se for pensada nestes termos de traducibilidade, de potencial tra-
dutor inherente a cada ‘orixinal’ e que é tamén un potencial transforma-
dor que garante a pervivencia (Benjamin 1991). Para Galiza, a asociación á 
Lusofonía significaría apropiarse por vez primeira da propia historia para 
nela transcrear a súa contemporaneidade. Con todo, dentro dun panorama 
globalizado –transcultural e transdiscursivo– con persoas, ideas e valores 
en constante migración e mestizaxe non hai lugar para esencialismos fun-
dacionais. As miraxes míticas da unidade lingüística e ortográfica e a do 
paraíso perdido da unidade cultural precisarían ser abandonados. Mellor 
sería restituír ás minorías culturais, tanto no contexto macrosistémico 
como no intrasistémico, a súa importancia en igualdade no complexo pro-
ceso tradutolóxico da historia, eliminando a xerarquía de valores ‘orixinal 
vs. tradución’ (como a de portugués vs. crioulo, padrón vs. variante dialec-
tal, non oficial, etc.). Isto constituiría unha democratización da perspec-
tiva sobre os procesos de tradición e relación culturais. A globalización das 
culturas require que comecemos a compartir mundos traducidos con espa-
zos de coñecemento que teñen orixes múltiplas e indefinibles (Simon 1996: 
134). Nestes espazos, a desestabilización das identidades culturais actúa 
como cuestión de fondo da contemporaneidade, cos fluxos de información 
e as migracións transnacionais e transcontinentais a transformaren todo o 
campo cultural nunha dinámica de continua tradución e paratradución.12  
  Tamén a relación entre Galiza e a Lusofonía constitúe un caso de 
tradución e paratradución cultural, no cal a submisión ao ou a apropiación 
do Outro codefinen a propia identidade. A historia é unha mestizaxe do Eu 
e do Outro, é a miña lingua como ‘prótese de orixe’ (Derrida 1996) e como 
punto de encontro cos ‘monolingüísmos’ das/os outras/os (fónicos e orto-
gráficos, entre moitos outros). A historia de Galiza é, tamén, unha historia 
de mestizaxe e, como tal, seria lóxico que continuase nesta liña, esta vez 
encarando un modelo poscolonial de Lusofonía.

 A noción da para/tradución de-
signa a dependencia irremediable 
da tradución (lingüística, cultural 
ou outra) do seu contexto, sexa 
este constituído por ideoloxías, 
normas sociais, factores económi-
co-políticos ou outros determinan-
tes. Este contexto paratradutivo 
non depende dun eido de saber de-
finido, unha vez que implica unha 
concepción transdisciplinaria das 
actividades tradutiva e interpre-
tativa. A para/tradución é tamén 
o espazo da reflexión  metatra-
dutiva –necesariamente diferente 
en cada lingua e en cada contexto 
cultural–, unha especie de segun-
do modo discursivo que ilustra a 
interdependencia de universalismo 
e particularismo, de identidade e 
alteridade dentro da tradución en-
tendida como dinámica transgreso-
ra e subversiva. Tanto o propio acto 
de percepción como as súas condi-
cións (estéticas, utópicas, ideolóxi-
cas) mailas súas manifestacións e 
pervivencias na realidade (anesté-
ticas, heterotópicas) poden ser des-
critas e explicadas como procesos 
para/tradutivos. (Baltrusch 2004, 
2005, 2007 e <http://webs.uvigo.es/
paratraduccion/index.html>).

12
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15   A transacción tradutora é o modelo exemplar dunha identidade 
como secuencia de alteridades interdependentes desde o punto de vista 
cultural. O propio momento da tradución é o espazo anterior á fixación das 
identidades, é unha terceira lingua que actúa como correa de transmisión, 
tan flexible e tan suxeita ao desgaste que no transmitido sempre permane-
cerán ‘traces’ (Derrida 1967: 97). Estes trazos, doutras culturas ou doutras 
linguas por exemplo, revélannos o axente tradutor como unha subxectivi-
dade mestiza, menos estranxeira do que migrante ou incluso inmigrante. 
Estas in/migracións son froito de traducións entre unha cultura e outra, 
entre un discurso e outro, entre unha Weltanschauung e outra sen abandono 
da cultura de partida –son incluso unha forma de diplomacia. Nas palabras 
de Onésimo de Almeida incluso debemos adoptar unha ‘identidade como 
união de vontades e não como união de traços culturais e linguísticos e 
muito menos biológicos.’ (Almeida 2001).13

  Non se trata só dunha invención da tradición no sentido que lle 
deran Eric Hobsbawm e Terence Ranger (1983), nin só do que Homi K. 
Bhabha designou con ‘nation as narration’ (1990, a partir das analoxías 
entre literatura e historia), nin só do que Benedict Anderson simplificou co 
concepto das ‘imagined comunities’ (1993). Coincido con Almeida en que 
precisa haber  ‘comunidades mentais’, para acentuar que elas existem na 
mente das pessoas como realidades autênticas e não fantasiadas’ (Almeida 
2001). Por iso, considero que o incipiente debate posnacional podería resul-
tar pernicioso para a situación político-cultural de Galiza, a pesar de haber 
autoras/es que suxiren con certa razón o concepto do posnacionalismo 
como visión transatlántica e globalizada de Galiza, afastada das limitacións 
culturais e xeográficas tradicionais (Hooper 2005: 69 e Baltrusch 2008). A 
necesidade de pensar unha Lusofonía sen estados-nación non implica que 
a cultura galega se encontre nunha situación de poder prescindir dunha 
ideoloxía nacionalista propia e idiosincrásica, tendo en conta a precarie-
dade do seu polisistema cultural (diglosia en detrimento da lingua propia, 
paulatina redución de falantes nativos, presión do colonialismo cultural e 
integralismo casteláns, etc.). Mais ben require un ‘transnacionalismo’ capaz 
de reinventar un discurso nacional ‘miscible’ con formas alternativas de 
vontade colectiva. Situarse con éxito no palco da política cultural inter-
nacional implica hoxe en día saber traducir entre a nación e unha iden-
tificación cultural máis anovadora. As vontades de identificación cultural 
equivalen á reimaxinación de mitos comúns, ou sexa, fenómenos discursi-
vos cunha representación e cunha lóxica social capaz de reorganizar a divi-
sión do real (Bourdieu 1980).14

  Mais a cuestión que nos importa é se existen nos países de lingua ofi-
cial portuguesa e na Galiza ‘comunidades mentais’ con imaxinarios trans-
versais e ligados ao concepto dunha Lusofonía que aquí teño tratado de 
reconducir. E se existisen na Galiza, serían capaces de reorientar a polí-
tica cultural galega? Neste momento só podemos constatar que hai lugar a 
dúbidas e unha grande falta de estudos dedicados ao asunto que puidesen 
ser considerados libres de conxecturas esencialistas. A situación da cultura 
actual podería parecernos incluso como aquela do vello e desgastado chiste 
sobre unha persoa galega inmobilizada nunha escada, a situación de alguén 
de quen é imposible predicir en que dirección se irá mover. Porén, a inter-
pretación deste estereotipo precisa ser actualizada e retraducida, talvez até 
cun malabarismo tirado da mecánica cuántica: probablemente, este suxeito 
galego, ou esta cultura galega, é só aparentemente indecisa. Na escada da 
latinidade (que sería o seu macrocontexto paratradutivo) a cultura galega 

 Porén, non estou de acordo en 
denominalas ‘comunidades do co-
razón’ (Almeida 2001) para evitar 
o risco de recaer en encarnacións 
falsas de nostalxia dun pasado 
esencialista que xustificaba por 
exemplo as actividades colonia-
listas e imperialistas con motivos 
tradicionalmente asociados ao ‘co-
razón’: a relixión e a cruzada.

13

 Non se trata de incentivar unha 
guerra das culturas seguindo certas 
esexeses das teses de Huntington. 
Trátase máis ben de adherencias a 
diferentes tipos de esferas (ideo)
lóxicas (cf. Sloterdijk 1999) ou me-
mosferas (Blackmore 1999).

14
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16 oriéntase simultaneamente en dirección ás utopías lusófonas como en 
dirección aos confíns pragmáticos das culturas hispanófonas. Xa se cons-
tata en moitos eidos unha sociedade galega pluricéntrica, plurisemiótica 
e en pleno proceso de pluriidentificación. Houbo e haberá elementos que 
se perden, outros que se gañan. Paciencia. Mais a sociedade galega sem-
pre poderá exercitar o seu talento, historicamente innato, de tradución da 
identidade, esta ‘forma orixinal de hibridismo hermenéutico’ (Nouss 1995: 
339) das súas identificacións históricas e actuais (sen abandonar xa os rema-
nentes dun centrípeto sentimento nacional). 
  A cuestión xa non é só a lingua (verbal), Dante requiescat in pacem, 
senón os discursos de política e xestión educativas e a correspondente polí-
tica cultural que a sociedade ten de permitir e asimilar para garantir a súa 
identidade cultural. Pessoa mostrounos que as identificacións heteroxé-
neas, nomádicas e interdependentes nunha soa consciencia son viables. Por 
que non van ser viables dentro dunha cultura, dunha memoria cultural ou 
incluso dunha supraestrutura cultural? Ao galego cabe a súa parte no ‘latín 
en po’, que cantaba Caetano Veloso e ao que habería que engadir tanto 
unha ‘África en po’, unha ‘Asia’ como tamén unha ‘América en po’ –tendo 
en conta as migracións e para/traducións culturais que inevitablemente 
irán caracterizando a globalización multicultural no século XXI. É no inte-
rior destas migracións que as culturas da CPLP deben necesariamente 
traducir para os seus diversos presentes históricos o que Wittgenstein 
designaba ‘semellanzas de familia’ (1989: 283), navegando algunhas veces 
con e outras contra os ventos anglófonos e hispanófonos, nun barco inexac-
tamente bautizado ‘Lusofonía’.
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Presentamos neste traballo unha descrición da situación sociolingüística 
da lingua galega en Galicia tendo en conta as dimensións diacrónica e sin-
crónica. No tocante á dimensión diacrónica, analizamos, por unha banda, 
o inicio do proceso de substitución social do galego polo castelán e, por 
outra, a xeración dunha ideoloxía lingüística favorecedora da recupera-
ción social e cultural da lingua galega. No tocante á dimensión sincrónica, 

Article
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Abstract

Resumo

In this article I present a description of the sociolinguistic study of the 
Galician language in Galicia that encompasses diachronic and synchronic 
contexts. Regarding the diachronic dimension, I analyse on the one 
hand the beginning of the process of social substitution of Galician 
by Castilian and, on the other, the emergence of a linguistic ideology 
favourable to the social and culture recuperation of the Galician language. 
Concerning the synchronic dimension, I will contextualise the process 
of institutionalisation and governmental language policy that has been 
developed in Galician from the 1980s following the political alterations 
that came about with the change in the Spanish political system following 
the death of Franco, the establishment of the constitution in 1978 and the 
introduction of autonomous government for the historical nations of Spain. 
The linguistic framework established in Galicia and the linguistic policies 
favourable to the growth of Galician had an impact on Galician society. 
Analysing this impact can help us visualise certain sociolinguistic trends in 
the future of the language.
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21 contextualizamos o proceso de institucionalización e de política lingüís-
tica gobernalmental que se desenvolve en Galicia desde os anos 80 tras as 
mudanzas políticas que se derivan do cambio de réxime político en España 
despois da morte de Franco, a aprobación da Constitución de 1978 e a ins-
tauración do Estado das autonomías. O marco lingüístico implantado en 
Galicia e as políticas lingüísticas favorables á revitalización da lingua propia
tiveron un determinado impacto na sociedade galega, e a súa análise permí-
tenos avanzar algunhas tendencias de cara ao futuro.
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22 Introdución

O obxectivo que nos propoñemos neste traballo é 
achegar unha reflexión sobre a situación sociolingüís-
tica actual da lingua galega, tendo en conta tanto a 
dimensión diacrónica como a sincrónica dos procesos 
sociolingüísticos desenvolvidos ata agora e en marcha 
na actualidade. Malia a amplitude temática e temporal 
que se deriva do título deste traballo, tratarmos en pro-
fundidade todos os temas que xorden desta reflexión 

excedería os límites desta publicación, de maneira que nos centraremos 
en presentar unha analise dos que consideramos os principais procesos 
sociolingüísticos, así como o impacto dos esforzos institucionais contem-
poráneos de revitalización da lingua galega emprendidos en forma dunha 
determinada política lingüística institucional. Remataremos esta reflexión 
botando unha ollada cara ao futuro do idioma galego. 

Pasado: os paradoxos da lingua galega

Tal e como xa foi presentado nas diferentes análises sobre o percorrido his-
tórico da lingua galega, ao mesmo tempo que comezaba unha lenta xeira de 
abandono social do galego no século XIX principiaba un proceso social que 
termaba da súa rehabilitación lingüística, cultural, social e política (véxanse 
Monteagudo 1999; Mariño 1998; Freixeiro Mato 1997; Hermida 1992).
O proceso de substitución social do galego polo castelán comeza a xestarse 
no século XIX como unha das consecuencias sociolingüísticas das transfor-
macións fraguadas desde o comezo dese século na Galicia da época. Aínda 
que os cambios sociopolíticos nos séculos escuros (séculos XVI-XVIII) 
puxeron en serias dificultades a vitalidade social do idioma galego, debe-
remos agardar ao século XIX para comprobar como os cambios económi-
cos, administrativos, educativos, sociais e culturais comezaban a erosionar, 
paseniña pero imparablemente, os alicerces sociais que lle daban ao galego 
unha base demográfica ampla e sólida. 
  Nos comezos do século XIX a lingua galega contaba cunha impor-
tante extensión demográfica, mentres que o castelán estaba confinado nos 
usos lingüísticos escritos e nos orais dunha minoría pertencente aos grupos 
sociais máis acomodados e urbanos. Paseniñamente, o castelán comeza a 
estar cada vez máis presente na sociedade galega a medida que se estende 
o proceso de urbanización, que vai minguando o peso do sistema econó-
mico tradicional autosuficiente e local, que mellora a capacidade do apare-
llo administrativo do Estado para incidir na vida cotiá dos cidadáns e que 
se universaliza o ensino obrigatorio. A partir destes cambios, o castelán, 
mediante un proceso de difusión horizontal –no territorio– e vertical –a 
todos os estratos sociais– , comeza a ser unha variedade necesaria para vivir 
en Galicia, e a súa aprendizaxe e uso pasan a ter un crecente valor social. 
Isto ten como consecuencia o incremento progresivo dos bilingües iniciais 
e a diminución, tamén progresiva, dos individuos monolingües en galego. 
  Simultaneamente, aséntase e difúndese unha identidade social nega-
tiva relacionada coa lingua galega e cos grupos sociais galegófonos (véxase 
Labraña 1999; Recalde 1998), que xa xurdira en séculos anteriores ao XIX, 
mediante a elaboración de diversos prexuízos sociais, de estereotipos, 
etc., que proxectan cara ao exterior dos grupos galegófonos unha imaxe 
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23 lingüística moi negativa, imaxe que acabará sendo interiorizada polos 
membros dos grupos galegófonos. 
  Aínda que foi, sen dúbida, un proceso sociolingüístico lento, a lin-
gua galega chega ao século XX nunha posición complicada: sendo a lin-
gua demograficamente maioritaria de Galicia, o castelán gozaba dunha 
presenza crecente en redutos que foran exclusivos do galego ata ese 
momento (a familia, a transmisión de pais e nais a fillos, as interaccións 
lingüísticas nas comunidades  locais, etc.). Ademais, a difusión do cas-
telán nas cidades estaba ben asentada e a mobilidade social comezaba a 
asociarse co seu coñecemento e uso, e a falta de mobilidade (atraso, falta 
de innovación etc.) vinculábase co galego. Pouco a pouco quedou patente 
que castelán e galego diverxían no prestixio social que proxectaban, o 
que seguiu afondando na infravaloración da lingua galega e na apari-
ción de novas actitudes lingüísticas negativas cara a ela e cara aos seus 
falantes.
  O proceso de substitución do galego polo castelán continuou 
durante o século XX e o seu ritmo foi moito máis alto consonte foi aumen-
tando a industrialización, a modernización e a mellora no funcionamento 
das institucións públicas (como, por exemplo, a escola e a administra-
ción pública). Coa información sociolingüística dispoñible, comprobamos 
que, tras un período relativamente estable no tocante aos usos lingüísti-
cos en galego e castelán, a xeira castelanizadora máis intensa  prodúcese 
nos individuos nados entre 1924 e 1947 (Seminario de Sociolingüística 
da RAG 1994). Nese período atopamos diferentes aspectos socio-econó-
micos e culturais que inflúen nun cambio de situación sociolingüística: 
comeza o retorno de emigrantes procedentes de América Latina, dimi-
núe o illamento económico e social vivido en moitas partes de Galicia (coa 
mellora das comunicacións terrestres, a ampliación das tarefas produti-
vas, etc.), continúa a extensión da escolarización secundaria e a progre-
sión, lenta pero constante, da educación universitaria a máis sectores da 
poboación galega, continúa –con máis forza se cabe– o tránsito do campo 
á cidade, sobre todo cara aos núcleos urbanos atlánticos (Vigo, A Coruña, 
Pontevedra, Ferrol, e Santiago), e comezan a notarse os efectos da presión 
sociocultural e política do franquismo a partir de 1936. Todos estes elemen-
tos propiciaron un contexto pouco proclive para o mantemento do predo-
minio demográfico -que non social- do idioma galego.
  Co inicio da guerra civil, comeza un período sociolingüístico dife-
rente. Convén salientar a relevancia da ditadura franquista (1936-1975) no 
avance e consolidación da substitución do galego polo castelán. Foi ese 
un momento crucial para o desenvolvemento do proceso de abandono da 
lingua galega, porque a ditadura a proscribiu e a fixo socialmente invisi-
ble. E foi precisamente neste período cando se produciu un cambio demo-
gráfico e socioeconómico clave na sociedade galega (e en toda España): a 
industrialización e terciarización da economía, e mais o boom demográfico. 
Todos eses cambios macroestruturais, que aceleraron o ritmo no proceso 
de abandono da lingua, se desenvolveron no peor dos escenarios socio-po-
líticos imaxinados para a lingua e cultura galegas.
  En resumo, o proceso de abandono do galego polo castelán funda-
mentouse nunha redución do uso e das funcións sociais da lingua galega, 
na ruptura no proceso de transmisión primaria da lingua galega nas fami-
lias, no mantemento xeral de actitudes desfavorables ante o galego, no 
nulo apoio institucional –cando non a hostilidade aberta, como ocorreu no 
franquismo–, e na ausencia de recoñecemento oficial e legal.
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24   O xurdimento dunha ideoloxía e dunha praxe recuperadoras da 
cultura e lingua galegas ponse en marcha na segunda metade do século 
XIX coa finalidade de mudar a xa daquela preocupante percepción exis-
tente sobre a súa situación social e cultural. Da man dos autores e autoras 
do Rexurdimento principiou unha reflexión sobre a preocupante deriva 
social do galego e a necesidade da súa rehabilitación social. Esa ideoloxía 
recuperadora, que xurdiu como movemento cultural e cunha intencio-
nalidade político-social máis ben limitada, ten a súa expresión máis polí-
tica e académica durante o primeiro terzo do século XX: coa creación 
das Irmandades da Fala en 1917, coa fundación do Seminario de Estudos 
Galegos en 1923, e coa irrupción no escenario socio-político de Galicia do 
Partido Galeguista na década dos anos 30. Todos os cambios na concien-
cia idiomática e no proceso de recuperación da lingua galega quedaron 
en suspenso a partir de 1936, o cal xa é ben coñecido e non require moita 
explicación.1 
  Pero será a partir da década dos anos 50 e 60 do século XX cando 
esta ideoloxía recuperadora, estimulada sen dúbida polo avance da desgale-
guización na primeira metade do século e polos efectos negativos do fran-
quismo, adquira unha dimensión cuantitativa e cualitativa relevante, xa que 
a reivindicación lingüística comeza a vincularse coa cultural, en primeiro 
lugar, e coa político-social, posteriormente.
  Os antecedentes do discurso lingüístico ‘normalizador’, que chega 
ata os nosos días, hai que buscalos tanto na estratexia cultural do grupo 
Galaxia, artellada por Ramón Piñeiro, coma na estratexia política organi-
zada desde o exilio, da cal a obra Sempre en Galiza de Castelao constitúe un 
punto de partida paradigmático. Xa nos anos 60, distintas organizacións 
políticas, sindicais e cidadás xurdidas na fin do franquismo, principal-
mente vinculadas co nacionalismo cultural e político, fixeron do proxecto 
‘normalizador’ do idioma galego un obxectivo socio-político prioritario, 
en conxunción con reivindicacións similares existentes noutras partes de 
España e noutras rexións europeas con lingua propia. Buscábase inicial-
mente o recoñecemento legal e social da lingua galega e a asunción institu-
cional da súa defensa e promoción. Tratábase dun proceso social e político 
que tiña como obxectivo a procura dunha recuperación integral da lingua: 
da súa forma lingüística, dos seus usos sociais e do seu status legal, para 
facer da lingua propia a variedade lingüística ‘nacional’ (véxase Boix & Vila 
1998: 314-26). 

O presente: a evolución da situación sociolingüística e a xestión da polí-
tica lingüística

O presente do idioma galego está conformado pola evolución da súa situa-
ción sociolingüística durante o século XX, xunto cos resultados da acción 
lingüística institucional e social desde o remate do franquismo. No tocante 
ao primeiro aspecto, a evolución da situación sociolingüística, coa con-
tinuación do proceso de abandono da lingua, mestúrase con situacións e 
procesos que turran na dirección contraria: é o que denominamos proce-
sos de recuperación ou revitalización lingüística. E no tocante ao segundo 
aspecto, na acción lingüística institucional e social asistimos á consolida-
ción dun novo marco glotopolítico en España, que en Galicia ten como 
alicerces a conformación dun ‘consenso lingüístico’ de carácter político e 
social, e a posta en práctica dunha política lingüística desde as institucións 

 Para unha análise da histo-
ria social da lingua galega duran-
te o século XX, pódense consultar 
Monteagudo (1999)-para o período 
1900-1936, Alonso Montero (2003) 
-para a posguerra-, e Freitas (2008) 
-para as consecuencias do réxime 
franquista e o século XX en xeral.
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25 públicas, nomeadamente desde o goberno da Xunta de Galicia, ao tempo 
que se mantén unha liña de reivindicación social e cultural na procura de 
que o galego acadase unha maior presenza e fortaleza na sociedade. 

Marco glotopolítico

A partir de 1978, Galicia, ao igual có resto do Estado, conta cunha 
Constitución democrática que no seu articulado establece a ‘vontade de 
protexer a todos os españois e pobos de España no exercicio dos dereitos 
humanos, as súas culturas e tradicións, linguas e institucións’, ao tempo que 
senta as bases dunha nova configuración xurídico-política: o Estado das 
autonomías.
A transición política en España –o paso da ditadura franquista ao réxime 
constitucional– estivo acompañada do que podemos cualificar como unha 
‘transición lingüística’: da prohibición de facto do uso das linguas propias 
diferentes do castelán, pasouse ao recoñecemento legal parcial establecido 
no documento constitucional de 1978, na que se optou por un modelo de 
xestión da diversidade lingüística no Estado do tipo ‘centro monolingüe vs. 
periferia plurilingüe’.
  Esta transición lingüística baseouse na posta en práctica de diver-
sos instrumentos políticos, xurídicos, sociolingüísticos e administrati-
vos que fixeron da política lingüística en Cataluña, País Vasco, Galicia, 
Comunidade Valenciana, Illas Baleares e Navarra un terreo de forte inter-
vención gobernamental dirixida á recuperación e dignificación das linguas 
propias. Os resultados desas políticas lingüísticas, consideradas desde a 
perspectiva actual, foron moi desiguais.
  A partir de 1980 a historia da lingua galega e a súa situación socio-
lingüística chega a un punto de inflexión: por primeira vez na historia, a 
lingua galega insírese nun marco legal que non é abertamente desfavora-
ble e no que se dispón de mecanismos institucionalizados para desenvolver 
políticas lingüísticas. Este proceso abrangue un espazo temporal que chega 
ata os nosos días, aínda que nos centraremos no período 1980-2005, dada a 
continuidade da acción lingüística gobernamental neste período.2

  A elaboración e aprobación do Estatuto de autonomía, ratificado en 
referendo en 1981 (de aquí en diante, EA-81), fai que a lingua galega sexa 
considerada a lingua propia de Galicia: 

EA-81

Artigo 5
A lingua propia de Galicia é o galego.
Os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e todos teñen o 
dereito de os coñecer e de os usar.
Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos 
dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en tódolos planos 
da vida pública, cultural e informativa, e disporán os medios necesa-
rios para facilitar o seu coñecemento.
Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua.

  En 1983 apróbase no Parlamento a Lei de normalización lingüística 
(de aquí en diante, LNL-83), na que se declara o propósito de conseguir un 
cambio no proceso histórico de abandono e de postración social da lingua 

 Neste período sucedéron-
se os gobernos encabezados polo 
Partido Popular, agás entre 1987-
1989, cando gobernou unha coa-
lición formada por tres partidos: 
PSdG, Coalición Galega e Partido 
Nacionalista Galego. A partir de 
2005 comeza un goberno bipartito 
entre o PSdG e mais o BNG, o cal 
supón a apertura dunha nova fase 
na política en Galicia.
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26 galega. Ademais, regúlanse os dereitos da cidadanía para empregar a lingua 
galega nun plano de igualdade respecto do castelán, ao tempo que se tenta 
garantir especialmente a presenza da lingua galega en tres ámbitos sociais: 
a administración, o ensino e os medios de comunicación. 

LNL-1983

Artigo 1
O galego é a lingua propia de Galicia.
Todos os galegos teñen o dereito de coñecelo e de usalo.

Artigo 2
Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal do galego e 
do castelán, linguas oficiais da Comunidade Autónoma.

Artigo 3
Os poderes públicos de Galicia adoptarán as medidas oportunas 
para que ninguén sexa discriminado por razón de lingua.
Os cidadáns poderán dirixirse aos xuíces e tribunais para obter a 
protección xudicial do dereito a empregar a súa lingua.

  O que podemos denominar como ‘pacto’, ‘consenso’ ou ‘acordo’ 
lingüístico desenvólvese en Galicia nos primeiros anos da década dos 
oitenta e confórmase mediante os contidos, con repercusións lingüísticas, 
do EA-1981 e da LNL-1983. As características principais dese ‘pacto lin-
güístico’ son os seguintes. En primeiro lugar, a cooficialidade en Galicia 
de galego e castelán, que teñen plena igualdade xurídica; en segundo 
lugar, a declaración do galego como lingua propia, é dicir, sinal de iden-
tidade principal da comunidade; en terceiro lugar, a decisión de pór en 
marcha un proceso institucional e social de ‘normalización’ da lingua 
galega, por se atopar esta en situación de desigualdade respecto do cas-
telán; e, en cuarto lugar, o respecto polo principio de individualidade: 
que cadaquén utilice a lingua da súa preferencia nas comunicacións non 
institucionalizadas.
  A posta en marcha do contido da LNL-83 permitiu ir construíndo 
un proceso social e institucional de recuperación do coñecemento, uso e 
valoración do galego ao mesmo tempo que se ían dando pasos significativos 
cara á súa maior presenza nas institucións públicas, no sistema educativo e 
na vida social, como comentaremos a continuación.3

  Deste proceso revitalizador derivouse un conxunto de consecuen-
cias que hoxe, na maior parte dos casos, están plenamente asumidas pola 
sociedade galega: as relacións con calquera administración poden reali-
zarse en galego, a única forma válida dos topónimos galegos é a súa forma 
en lingua galega, as administracións local e autónomica redactarán en 
galego a súa documentación oficial, galeguízase o sistema educativo desde 
a educación infantil e primaria, e garántese a necesidade de promocionar a 
lingua galega nas comunidades exteriores con presenza galega.

O desenvolvemento dunha política e planificación lingüística en Galicia

A política e planificación lingüística realizada desde os gobernos da 
Xunta de Galicia desenvolveuse no marco glotopolítico que acabamos de 

 Cómpre indicar, en calque-
ra caso, que o contido da LNL-83 
suscitou moitas dúbidas e críticas: 
por unha banda, críticas desde sec-
tores inmobilistas das sociedade 
galega, que vían con desconfian-
za unha aplicación intensiva dos 
textos legais que conducisen o ga-
lego a unha relativa igualdade co 
castelán (Jardón 1993); por outra, 
dúbidas desde grupos políticos e 
organizacións sociais que anceia-
ban un grao de recoñecemento 
legal para o galego máis fondo e 
decidido (García Negro 1991).
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27 presentar. Para contextualizar a xestión lingüística institucional, cómpre 
ter en conta dous aspectos: en primeiro lugar, describiremos os vimbios 
conceptuais dunha ideoloxía planificadora, a denominada como ‘bilin-
güismo harmónico’, que impregnou a acción dos gobernos do Partido 
Popular en política lingüística; e, en segundo lugar, presentaremos unha 
descrición, necesariamente esquemática por cuestións de espazo, dos ele-
mentos constitutivos que nos permiten caracterizar esa política lingüística 
institucional desenvolvida en Galicia, baseándonos en catro criterios: nos 
axentes, obxectivos, contidos e medios.4 
  Consideramos o ‘bilingüismo harmónico’ como unha ideoloxía de 
política e planificación lingüística, utilizada polos gobernos populares a 
partir dos anos noventa como fonte inspiradora da súa acción lingüística. 
Aínda que o concepto, como tal, se pon en circulación neses anos 90, xa 
desde o comezo os diferentes gobernos da Xunta practicaban o que des-
pois eles mesmos acuñaron coa denominación de ‘bilingüismo harmónico’.
  Partiuse de que galego e castelán eran linguas de uso e de status 
pleno en Galicia –unha por ser lingua propia, a outra por ser lingua de facto 
unha grande parte da poboación. E, o que é máis importante, estableceuse 
que as actividades de estimulación do uso da lingua galega non debían 
interferir na vitalidade do castelán, nin debían alterar un hipotético ‘equi-
librio sociolingüístico’ ao que Galicia chegara tras a ditadura franquista.
  Non é preciso desenvolver aquí as críticas que recibiu esta ideoloxía 
lingüística, derivadas principalmente da súa febleza teórica, así como as 
implicacións que tivo. Hoxe contemplamos este concepto como unha coar-
tada ideolóxica empregada polos gobernos populares para ralentizar ou, sim-
plemente, para non favorecer o proceso de revitalización da lingua galega.
  Con respecto aos axentes, unha das características máis relevantes 
do modelo lingüístico institucional foi a presenza de poucos axentes sig-
nificativos que desenvolvesen prácticas planificadoras (Cidadanía 2001: 
134-40). A Xunta de Galicia non só se converteu no xestor máis activo, con 
investimentos económicos en accións lingüísticas e con actividades realiza-
das, moitas delas regulares e periódicas, senón que, na práctica, foi o único 
axente realmente significativo. A través da Dirección Xeral de Política 
Lingüística (DXPL), a o goberno autonómico asumiu un papel clave, pero 
solitario, no desenvolvemento da política lingüística a favor do galego. 
  Foi enormemente cuestionable a ausencia doutros actores sig-
nificativos no resto das administracións galegas, principalmente na 
administración local. A pesar da existencia de servizos lingüísticos 
municipais, estes funcionaron de forma autónoma uns doutros, con 
escasa coordinación e sen asesoramento efectivo desde a Xunta de 
Galicia.5 Ou no ámbito educativo podemos identificar axentes da pla-
nificación lingüística que desempeñaban un papel relevante pero 
secundario (debido aos recursos humanos e económicos tan escasos 
manexados): trátase dos Equipos de Normalización Lingüística (ENL) 
no ensino non universitario, e dos servizos lingüísticos no caso das tres 
universidades galegas.
  Polo tanto, a xestión lingüística por parte da Xunta realizouse desde 
un só axente principal –a DXPL–, encadrado no departamento de educa-
ción do goberno autonómico, polo cal a eficacia e o alcance das súas inter-
vencións víase, no mellor dos casos, seriamente limitado. 
  Outro aspecto relevante ao considerarmos a axentividade da polí-
tica lingüística en Galicia, ademais da cuestión dos poucos axentes institu-
cionais significativos que acabamos de mencionar, é a relación entre dous 

 Para afondar na valoración 
destas políticas lingüísticas duran-
te o período 1980-2005, pódense 
consultar os seguintes traballos: 
Cidadanía (2001); Monteagudo 
(1997); Fraile (1997); Lorenzo 
(1999), (2005); Sarille (2007).  

4

 É significativo que ante esta 
falta de coordinación e asesora-
mento, os técnicos dos servizos 
lingüísticos, principalmente da ad-
ministración local, decidiran en 
1995 crear unha asociación profe-
sional coa finalidade precisamente 
de coordinárense, buscaren aseso-
ramento e reciclaxe; de aí naceu 
a Coordinadora de Traballadores 
e Traballadoras de Normalización 
Lingüística (COTENOL).
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28 macroaxentes principais: o goberno galego e o nacionalismo (Cidadanía, 
2001). O antagonismo e enfrontamento entre eles, concretado nos confli-
tos, debates e disensos arredor dos diferentes temas que se suscitaron no 
debate lingüístico, permite afirmar que o escenario da política lingüística 
en Galicia, durante este período analizado, se foi construíndo a partir da 
alteralidade entre ambos contendentes. Tal como se afirma en Cidadanía 
(2001: 70-71):

Os posicionamentos políticos en materia lingüística en Galicia afir-
máronse, en xeral, por alteralidade. (…). Os principais protagonistas 
(a personificación dos actores) entenderon que canto máis denuncia-
ran os postulados lingüísticos e as accións dos seus contrarios, máis 
avanzaría a súa fórmula de problematización e polo tanto de solución 
do tema da lingua. A dinámica do proceso tendeu a unha polariza-
ción que se retroalimentaba, dado que en termos de racionalidade 
política semellaba que o enfrontamento era rendíbel para ambos os 
contendentes.

  Con respecto aos obxectivos da política lingüística institucional, a súa 
ambigüidade foi unha das características máis salientables. Esa ambigüidade 
respondía ao interese por manter unha certa indefinición que se convertese 
na base para un posible consenso amplo na sociedade galega. Un segundo 
obxectivo, relacionado sen dúbida co anterior, foi o de que a lingua e a súa 
revitalización non xerasen conflitos de ningún tipo na sociedade galega. 
  O obxectivo xeral perseguido foi que o proceso de promoción do 
galego non lle afectase á posición social do castelán. Así, formuláronse acti-
vidades lingüísticas centradas en conseguir que os individuos modificasen 
os seus hábitos lingüísticos individuais para facelos máis favorables á lingua 
galega, como indicamos nos seguintes parágrafos, pero sen forzar situa-
cións, procesos ou eleccións, mesmo nos casos de ámbitos legalmente regu-
lados (por exemplo, no ámbito do ensino non universitario). Non é preciso 
insistir en que tales obxectivos de procurar cambios individuais e de non 
vixiar excesivamente o cumprimento das normativas con repercusións lin-
güísticas respondían á lóxica coa que se aplicaba a ideoloxía do bilingüismo 
harmónico.
  Respecto dos contidos, a política lingüística institucional centrouse 
en tres eixes principais de actuación. En primeiro lugar, pretendeuse unha 
ampliación das habilidades lingüísticas en lingua galega –coñecemento e 
competencia para falar, ler e escribir–, tanto dos novos usuarios/as coma 
dos adultos: no primeiro caso a través do sistema escolar de ensino prima-
rio e secundario, e no segundo a través das actividades formativas de capa-
citación para adultos. En segundo lugar, procurouse un aumento dos usos 
sociais da lingua galega, principalmente daqueles formais e elaborados. E, 
en terceiro lugar, buscouse propiciar un cambio nas actitudes lingüísticas e 
nas opinións sobre a lingua e sobre os grupos galegófonos mediante activi-
dades de sensibilización, de información e de prestixiación social.6

  Atendendo á tripla clasificación de actividades de status, corpus e 
adquisición, desde a perspectiva de planificación do corpus, a estandardiza-
ción do galego e a fixación e desenvolvemento funcional foron as activida-
des principais (Monteagudo 2003; Regueira 2006; Lorenzo 2003). Tocante 
á planificación do status, podemos sinalar tres tipos de actuacións: en pri-
meiro lugar, aquelas dirixidas a conseguir a extensión dos usos sociais, 
mediante a ampliación da presenza da lingua nas actividades públicas 

 Cómpre sinalar que os dous 
mecanismos principais emprega-
dos para conseguir eses obxectivos 
de coñecemento, uso e actitudes 
en galego foron a organización 
dun sistema de ensino bilingüe 
de conxunción de linguas (véxa-
se Silva Valdivia 2007; Bouzada, 
Fernández Paz & Lorenzo 2002; 
Fernández Paz, Lorenzo & 
Ramallo 2007), e a creación de 
medios públicos de comunicación 
galegófonos (véxase, por exemplo, 
Lorenzo, Ramallo & Casares 2008).
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29 oficiais, nas actividades escritas, nos comportamentos oficiais públicos 
(orais e escritos), e no funcionamento interno das administracións públicas 
e dos organismos dependentes; en segundo lugar, actuacións tendentes á 
modificación das avaliacións negativas sobre a lingua, mediante as activi-
dades de sensibilización social, de identificación coa lingua, e de utilidade 
do galego; e en terceiro lugar, a promoción da lingua cara ao exterior: 
nas comunidades de España e do estranxeiro con presenza de emigración 
galega, ensino do galego en universidades de diferentes estados, etc.
  E tocante á planificación da adquisición, os obxectivos primordiais 
foron, por unha banda, a inserción do galego nas transmisións escolares e 
educativas non universitarias, e, doutra banda, a difusión social da varie-
dade estándar do galego, que unha vez oficializada en 1982, precisaba ser 
difundida entre a poboación adulta.
  Para incidir na modificación de tales tipos de comportamentos 
sociolingüísticos, leváronse a cabo distintas actuacións, en forma de cam-
pañas destinadas á sociedade galega en xeral ou a certos sectores concre-
tos, que tiveron resultados interesantes porque incidiron no compoñente 
simbólico da lingua e da súa recuperación, pero que resultaron insuficien-
tes para alterar significativamente as prácticas lingüísticas a medio-curto 
prazo. Así, mentres que este tipo de accións lingüísticas foron relativa-
mente efectivas para o cambio de certas actitudes negativas tradicional-
mente asociadas coa utilización do galego, non parece que tivesen efectos 
claros sobre os usos sociais da lingua, sobre todo a nivel de usos orais 
informais.
  Outro aspecto a ter en conta é o dos medios despregados pola polí-
tica lingüística institucional (a planificación lingüística propiamente dita, 
xa que logo), é dicir, o como: por unha banda, os medios humanos e econó-
micos utilizados, e por outro os mecanismos que se deseñaron para a posta 
en práctica daquela política lingüística. 
  Con respecto aos medios humanos, constatamos anteriormente a 
escaseza de actores e de axentes implicados na realización efectiva de pla-
nificación lingüística en Galicia. Consonte con iso, o papel dos profesio-
nais e especialistas (lingüistas e sociolingüistas, planificadores, etc.) foi case 
inexistente e a posta en marcha de servizos lingüísticos (locais, comar-
cais, na xustiza, etc.) non tivo nin a extensión nin o nivel de organización 
requirida. 
  E con respecto aos medios económicos, a partir de 1993 o orzamento 
anual da Xunta de Galicia para a potenciación do galego estabilizouse 
arredor dos 17 millóns de euros.7 Aínda que as cantidades anuais foron 
importantes, sería preciso analizar con máis detalle os conceptos en que se 
gastou, así como a eficiencia e eficacia de certas liñas de axudas e subven-
cións, postos en dúbida constantemente desde distintos traballos de avalia-
ción (véxase Cidadanía 2001: 98-116; e Monteagudo 1998, por exemplo). 
  As prácticas planificadoras desenvolvéronse sen a posta en marcha 
de plans globais plurianuais, programas sectoriais organizados e coordina-
dos de planificación lingüística, etc.  Desas carencias derivouse unha falta 
de organización, de seguimento e de avaliación das actividades lingüísticas 
postas en marcha, polo que se descoñecían os obxectivos específicos pla-
nificadores e os horizontes da política lingüística (fóra de casos moi con-
cretos). Outras características salientables foron a falta de periodización e 
de regularidade das actividades desenvolvidas, a falta de actuacións plu-
rianuais e de planificación a prazo medio e longo, etc. Por exemplo, desde 
a aprobación da LNL-83 ningún outro documento de fondo foi elaborado 

 Convén indicar que esa canti-
dade identifica o orzamento anual 
do que dispuña a Dirección Xeral 
de Política Lingüística, que como 
sinalamos anteriormente foi o actor 
central da xestión lingüística auto-
nómica. Con todo, a organización 
de accións lingüísticas por parte 
doutros organismos do goberno 
autonómico e da administración 
local, así como doutras entidades 
públicas autónomas, faría aumentar 
esa cantidade destinada cada ano 
á promoción da lingua galega, as-
pecto que aínda está sen estudar na 
súa globalidade.
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30 e consensuado no Parlamento de Galicia por parte dos diferentes grupos 
políticos ata o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega de 2004 (cfr. 
Xunta de Galicia, 2005b), como veremos a continuación.
  Unha das maiores limitacións da política lingüística favorable ao 
galego foi, precisamente, a de carecer de plans e programas para procurar o 
desenvolvemento dunha verdadeira planificación lingüística. A aprobación, 
en cambio, de plans de normalización lingüística municipais (nos concellos 
de Santiago de Compostela e de Ferrol) ou sectoriais (o das tres universida-
des galegas) camiñaron nesa dirección. Con todo, faltaron programas xerais 
que abranguesen unha dimensión global da sociedade galega. En setembro 
de 2004, o Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade o Plan Xeral 
de Normalización da Lingua Galega (de aquí en diante, PXNLG), con máis 
de 400 medidas para darlle un novo pulo á lingua tendo en conta os retos e 
os escenarios aos que se enfronta a lingua neste comezo de século.8 
  A posta en práctica do PXNLG (Xunta de Galicia 2005a), así como 
as súas implicacións e carencias, aínda non foron tratadas coa profundi-
dade requirida. Coa simple lectura do documento aprobado constatamos 
que constitúe unha valiosa ‘folla de ruta’, que permitirá camiñar nunha 
dirección adecuada sexa cal sexa o goberno, e que tamén debería favore-
cer a edificación de consensos sociais e políticos arredor del. Agora ben, 
falta que o PXNLG sexa ‘planificado’ e artellado cunha priorización de 
obxectivos e medidas, cunha temporización, e con orzamentos e recursos 
axeitados, algo que non está presente no documento aprobado. É dicir, o 
PXNLG require unha ‘cociña’ política e técnica para poder ser aplicado na 
súa extensión. 

O ‘modelo galego’ de política e planificación lingüística

O modelo de política lingüística desenvolvido pola Xunta de Galicia desde 
1983 ata 2005 podemos cualificalo como ‘de baixa intensidade’ (Lorenzo 
2005), artellado arredor de dúas características principais: pouca densidade 
planificadora e escasa intervención sociolingüística. 
Con respecto ao primeiro trazo –pouca densidade planificadora–, desen-
volvéronse menos actuacións lingüísticas das necesarias contando para iso 
coa intervención de poucos axentes planificadores cunha escasa profesio-
nalización deles. Ademais, non se utilizaron as ferramentas da planifica-
ción lingüística para propiciar cambios sociolingüísticos significativos. Por 
exemplo, non se utilizou a ferramenta dos plans lingüísticos. E con respecto 
ao segundo trazo –intervención sociolingüística escasa–, desenvolveuse 
unha política lingüística carente de incidencia social profunda que condu-
cise a cambios significativos nas condutas lingüísticas da sociedade galega, 
por exemplo: falta de actividades centradas directamente no aumento 
dos usos sociais da lingua, sobre todo dos usos informais e interpersonais, 
ausencia de actividades que perseguisen a recuperación dos mecanismos 
de transmisión primaria en galego, realización de poucas actividades dirixi-
das a introducir o galego en ámbitos de transcendencia social (medios de 
comunicación privados, sectores empresariais e económicos, tecnoloxías da 
información e da comunicación, universidade, etc.).
  Foi este un modelo de xestión lingüística institucional que se dis-
tanciou tanto dos modelos máis intervencionistas coma daqueloutros que 
optaban pola non intervención, de maneira que se tratou dun exemplo de 
política lingüística de intervención intermedia, que podemos cualificar 

 Pero o goberno do PP só dis-
puxo duns poucos meses para po-
ñelo en marcha, xa que en xuño 
de 2005 perdía a maioría absoluta 
nas eleccións autonómicas e dába-
lle paso a un goberno de coalición 
PSdG-BNG.
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de mantemento de linguas pero non parece tan apropiado cando se trata de 
recuperar linguas sometidas a procesos de substitución social.

Análise de impacto: a evolución da situación sociolingüística

Que supuxo para a lingua galega ese modelo de política lingüística des-
pregado en Galicia durante este período temporal? A análise de impacto 
encárgase de valorar os cambios -e a súa dirección e intensidade- entre un 
punto de partida e outro de chegada. Esta análise tamén permite coñecer 
a relevancia, potencia e efectividade dun modelo coas características que 
sinalamos no apartado anterior. Con todo, debemos recoñecer a enorme 
dificultade da análise de impacto, xa que en moitas ocasións resulta moi 
difícil separar aqueles cambios que son consecuencia da acción política 
gobernamental daqueloutros que forman parte da evolución e do cambio 
social ou xeracional.
  De facermos un resumo xeneralista, poderiamos indicar que os efec-
tos máis destacados conseguidos coa política lingüística levada a cabo foron 
de tres tipos. Por unha banda, conseguiu aumentar a visibilidade institucio-
nal e social da lingua –en maior medida no primeiro, menor no segundo–, 
principalmente en contextos de uso oral e sobre todo de uso escrito, e en 
funcións sociais formalizadas. Por outra banda, despregáronse mecanismos 
e ferramentas diversas para que calquera cidadán puidese realizar as súas 
actividades diarias e cotiáns en galego. E, finalmente, tentouse incidir na 
atenuación dos fortes prexuízos e actitudes lingüísticas negativas que pen-
duraban sobre o galego e sobre os seus usuarios, na dirección de aumentar 
o prestixio social da lingua. 
  No caso de buscar unha análise valorativa máis miúda, deberiamos 
reparar nos seguintes aspectos, que admiten opinións diversas -e mesmo 
abertamente diverxentes. En primeiro lugar, prodúcese unha certa amplia-
ción dos ámbitos sociais de utilización do galego, así como un aumento das 
súas funcións sociais. A introdución da lingua na administración, no sistema 
educativo, no ámbito da política ou nos medios de comunicación públicos 
son boa proba disto, así como o aumento, por exemplo, dos usos lingüís-
ticos escritos nese e noutros ámbitos de uso. Malia o dito, certos sectores 
moi comprometidos coa ‘normalización’ do galego  consideran que estes 
cambios só están promovendo un uso formal e liturxizante do galego, sen 
que supoñan realmente unha mudanza no rumbo do proceso substitutorio 
de fondo.
  Cando analizamos a evolución da lingua inicial e da lingua habi-
tual 9, non detectamos cambios significativos favorables ao galego, máis 
ben ao contrario. No tocante á lingua inicial, aínda que máis do 50% da 
poboación en 2003 ten o galego como primeira variedade lingüística apren-
dida, a redución é de case o 10% neste período de once anos. E tamén 
aumenta paralelamente a porcentaxe de individuos que se declaran bilin-
gües iniciais.
 

  

 Na información cuantitativa 
que imos presentar a continuación, 
utilizaremos datos de dúas enqui-
sas realizadas nun intervalo de 11 
anos: o Mapa Sociolingüístico de 
Galicia, con datos de 1992 (MSG-
1992), e o módulo de lingua da 
Enquisa de Condicións de Vida 
das Familias Galegas, con datos de 
2003 (ECVFG-2003). Un traballo 
comparativo dos resultados destas 
dúas enquisas pode consultarse en 
Monteagudo & Lorenzo (2005).
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  O mantemento de porcentaxes altas de galego-falantes iniciais é un 
dato cuantitativo que caracteriza a sociedade galega actual, pero ao mesmo 
tempo constátase unha forte desgaleguización interxeracional nos últi-
mos corenta anos. A dimunición das familias que optan por transmitirlles o 
galego aos fillos leva a cuestionar o éxito de calquera proceso de recupera-
ción lingüística, e mesmo este feito fai que en certos traballos o galego pase 
a ser considerada unha variedade lingüística en perigo de desaparición.
  Estes datos permiten visualizar un proceso de redución na repro-
dución familiar da lingua galega: a transmisión lingüística está interrom-
pida porque os galego falantes non traspasan sempre o galego e os castelán 
falantes tampouco, o que provoca un devalo na adquisición da lingua galega 
como primeira variedade aprendida na casa e na familia.
  Tocante á lingua habitual, aumenta o monolingüismo en castelán (+ 
8%) e en galego (+ 6%), mentres que descende a proporción de bilingües 
habituais (-13% menos). Tamén constatamos o mantemento de porcentaxes 
altas de galego-falantes habituais. Con estes datos, confírmase que a lingua 
galega segue mostrando unha importante vitalidade social. 
 

  En relación aos usos lingüísticos, o resultado práctico é o aumento 
considerable dos usos bilingües, a tendencia cara á desaparición do mono-
lingüismo en galego, e o aumento lento de monolingües habituais en cas-
telán. Constatamos, polo tanto, que aínda que avanzan os seus usos en 
ámbitos formais e elaborados, o galego retrocedeu alí onde sempre se 

Gráfico 1  
Lingua inicial en Galicia (comparación período 1992-2003)
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Gráfico 2  
Porcentaxes de lingua habitual en Galicia (1992-2003)
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33 mantivera firme: no mundo rural e mariñeiro e nas grupos sociais rurais, 
vilegos e urbanos menos acomodados.
  En segundo lugar, tal como xa sinalamos anteriormente, a polí-
tica lingüística institucional pretendeu conseguir da cidadanía unha opi-
nión favorable ao galego, aos seus usos e á súa imaxe social. A existencia 
de valoracións negativas e de prexuízos respecto da súa viabilidade social 
era un aspecto central do proceso de abandono da lingua e, xa que logo, 
cumpría incidir na eliminación de tales connotacións negativas. Os tra-
ballos cuantitativos, principalmente os que utilizan datos procedentes do 
MSG-1992, mostraban que esas actitudes lingüísticas prexuizosas estaban a 
recuar (cfr. Seminario de Sociolingüística RAG 1996; Recalde 1998). Aínda 
sen desapareceren totalmente, as actitudes negativas e os prexuízos res-
pecto do galego diminuíran considerablemente neste período temporal. 
Tal como sinalaba Bouzada (2005: 87-8):

Todos estes datos [precedentes do MSG-92] parecen apuntar cara 
a un debilitamento, polo menos a certos niveis de consciencia, dos 
aspectos máis bastos do prexuízo e a estigmatización sociolingüís-
tica que dende hai anos veu actuando en contra da lingua galega.

  Os datos sobre actitudes, ideoloxías e opinións lingüísticas pro-
cedentes dos traballos cualitativos mostran, en cambio, un panorama 
máis matizado con respecto á avaliación da lingua galega (Iglesias 2002;  
Seminario da RAG 2003). Hai constancia do mantemento de vellos prexuí-
zos respecto da lingua galega, así como o xurdimento de novos discursos 
negativos e de novos prexuízos que están a agachar o mantemento dunha 
consideración social negativa da lingua galega (Iglesias & Ramallo 2003). 
Por exemplo, en Iglesias (2002) descríbense dous deses novos discursos 
negativos actualmente en circulación: o do ‘descoñecemento da lingua 
galega’ e o da ‘imposición do galego’.
  E, en terceiro lugar, o aumento da competencia en galego foi outro 
dos obxectivos centrais do proceso de política lingüística. A introdución da 
lingua no ensino non universitario e a difusión do modelo de lingua están-
dar, codificado e normativizado tras a aprobación das normas ortográficas 
e morfolóxicas en 1982, permitiu ampliar considerablemente o coñece-
mento da lingua á hora de falala, lela e escribila, principalmente entre os 
sectores sociais máis mozos.
  Como acabamos de sinalar, o mellora das competencias lingüísticas 
en galego neste período foi especialmente relevante no caso das destrezas 
lingüísticas aprendidas. Neste período de once anos, desde 1992 a 2003, 
aumentou un 22% a porcentaxe de individuos que manifesta ter capaci-
dade para escribir en galego, e un 40% a daqueles que din ter capacidade 
para ler. E tampouco é desprezable o 4% de aumento dos que din ter 
capacidade para falar en galego. 
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  A secular analfabetización en galego da poboación galegófona deu 
paso a unha ampla capacitación para ler e escribir, grazas aos efectos do 
sistema educativo e dos medios de comunicación audiovisuais, nomea-
damente a radio e televisión de Galicia. Con datos dispoñibles nos prin-
cipio do século XXI, case a totalidade da poboación residente en Galicia 
entende o galego, nove de cada dez é capaz de falalo e sete de cada dez é 
capaz de ler textos en galego. Este cambio na capacidade para ler e escri-
bir en galego está presente principalmente na poboación menor de 45 
anos, que conforman a parte da sociedade galega que viviu os efectos da 
introdución do galego na escola. E os traballos comparativos entre a com-
petencia en galego e castelán, observada directamente a través de probas 
lingüísticas, mostran unhas destrezas lingüísticas moi semellantes nas dúas 
linguas (Fernández Salgado, Loredo & Fernández 2005).
  Nunha análise por ámbitos e sectores de uso social das linguas, 
enxergamos, por unha banda, un incremento na presenza do galego naque-
les ámbitos regulados pola lexislación: ensino non universitario, medios de 
comunicación públicos e administracións (autonómica e local); mentres 
que a vitalidade da lingua é menor no caso de sectores con menor depen-
dencia das decisións emanadas da Xunta de Galicia: universidades e inves-
tigación, por exemplo. E, por outra banda, o galego segue tendo unha 
visibilidade social deficiente naqueles sectores sociais nos que prevalece a 
lóxica do mercado, onde hai pouco control gobernamental e onde predo-
minan os prestixios sociolingüísticos que se derivan das lóxicas económi-
cas, mercantís e empresariais. A presenza precaria do galego en sectores 
de forte transcendencia socioeconómica, como os medios de comunicación 
privados, os ámbitos económicos e empresariais, a publicidade, as novas 
tecnoloxías, etc., supoñen un contrapunto fortemente negativo que deita 
diferentes dúbidas sobre a capacidade de recuperación dunha lingua que 
segue a contar cunha base demográfica ampla.
  Tamén é salientable o caso da administración de xustiza, que cons-
titúe un caso á parte no espazo da administración pública, dado que sendo 
un ámbito institucionalizado de dependencia pública, os avances galegui-
zadores foron mínimos. E iso malia os esforzos, iniciativas e proxectos leva-
dos a cabo tanto desde a administración coma por parte de entidades cívicas 
diversas.

Gráfico 3 
 Porcentaxes das persoas que valoran a súa competencia en galego como boa 
ou moi boa nas catro destrezas
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O futuro da lingua galega vai depender preferentemente das decisións 
sociais, económicas e políticas dos individuos que conformamos a Galicia 
actual. Pero non debemos esquecer que ese futuro tamén se xoga en 
España e en Europa.
Respecto do escenario europeo, a Unión Europea é a institución máis polí-
glota do mundo, con vinte e sete linguas oficiais. As denominadas ‘linguas 
rexionais ou minoritarias’ constitúen unha parte fundamental da diver-
sidade lingüística europea. A aceptación do uso parcial das outras lin-
guas españolas con algunhas institucións europeas, aprobado en 2005, non 
supón ningún  tipo de recoñecemento legal, nin sequera implícito, pero 
non podemos pasar por alto a relevancia deste cambio de situación que 
facilita a comunicación oral e escrita en galego coas institucións comuni-
tarias. Se a iso lle engadimos que o mantemento da diversidade lingüística 
e cultural segue sendo un obxectivo político da Unión europea, debemos 
considerar o escenario europeo como unha oportunidade máis para a revi-
talización da lingua galega. 
  No escenario español, onde máis do 40% da cidadanía española 
habita comunidades cunha lingua propia diferente do castelán, o Estado 
español foi sempre moi reticente ao recoñecemento do plurilingüismo. Non 
se asumiu, con todas as súas consecuencias, ese pluralismo lingüístico reco-
ñecido como tal na Constitución española de 1978. Ademais, a ausencia 
dunha ‘pedagoxía lingüística’ nas comunidades autónomas castelanófonas 
provocou un descoñecemento case total sobre a heteroxeneidade lingüís-
tica de España, ao tempo que esa falta de información e de sensibilización 
alimentou discursos alarmistas ou abertamente contrarios á pluralidade lin-
güística e cultural.10  
  Pero, sen dúbida, é o escenario de Galicia onde o futuro do galego 
se vai xogar a fondo. Que tendencias sociolingüísticas podemos enxergar a 
prazo medio e longo? Sen sermos exhaustivos nesta reflexión, non parece 
que a incerteza sobre a situación social actual da lingua galega vaia min-
guar nos anos vindeiros. Os indicadores sociolingüísticos básicos seguen 
mostrando tendencias que levan á preocupación, porque remiten á conti-
nuación daquel proceso de substitución social do galego polo castelán. Se 
a iso lle engadimos que a política lingüística levada a cabo desde 1980 ata 
hoxe deu resultados pouco alentadores, temos argumentos para sermos, ao 
mesmo tempo, optimistas e pesimistas. 
  Motivos para sermos optimistas atopámolos cando observamos que 
o galego segue a conservar unha importante fortaleza demográfica como 
lingua inicial e habitual, aínda que ambas as fortalezas decrecen lenta-
mente. Se a iso lle sumamos que a lingua galega entrou en ámbitos de uso 
impensables hai poucos anos, que se constata un aumento exponencial 
na porcentaxe de individuos que teñen capacidade para escribir e ler en 
galego, sobre todo nas xeracións máis novas, e que as actitudes lingüísti-
cas explícitas respecto do galego presentan unha mellora considerable, o 
panorama pode conducir a facer unha lectura positiva e optimista. E todo 
iso contando cun recoñecemento legal que segue respaldando os dereitos 
dos galego falantes, e unha política lingüística institucional con capaci-
dade para desenvolver esforzos sociais revitalizadores.
  Pero tamén atopamos motivos para sermos pesimistas. Atópanse 
problemas de extensión do galego nos espazos máis urbanizados e entre a 
mocidade, é dicir: parece resultar difícil converter a competencia en uso 

 Cómpre sinalar, en calquera 
caso, que unha ideoloxía naciona-
lista favorable ao castelán, e oposta 
á heteroxeneidade lingüística de 
España, sempre existiu, e hoxe se-
guimos asistindo a manifestacións 
políticas, sociais e mediáticas desa 
ideoloxía. Como exemplo temos o 
Manifiesto por la lengua común, 
presentado en xuño de 2008, onde 
se defende a supremacía do caste-
lán e se pide unha nova lexislación 
que exprese esa supremacía. 
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36 efectivo da lingua galega. A forza demográfica dunha lingua -número de 
falantes, por exemplo- é un factor importante a ter en conta, pero non 
é garantía de inmunidade ante o avance da substitución lingüística. Ao 
tempo, a lingua perde presenza nos usos informais orais e non gaña espazos 
significativos nos usos escritos, malia o aumento da capacidade para facelo. 
Ademais, persisten actitudes negativas e prexuízos respecto do galego, e 
agroman novos elementos valorativos negativos. O mantemento de ámbitos 
de uso moi refractarios para o galego –o xudicial, por exemplo– e ámbi-
tos pouco galeguizados –o ámbito socio-económico ou a universidade, por 
exemplo– indican ben ás claras a fraxilidade dun proceso recuperador con 
serias limitacións. 
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O presente artigo incardínase metodoloxicamente nas novas correntes de 
investigación literario-dramáticas que entenden o texto, na súa globali-
dade, coma un produto en relación cos diversos axentes que conforman 

Article

This article coheres methodologically with new currents in theatrical 
research which posit the text in its entirety as a product of the relationship 
with different factors that shape it as a system. As a result of this analysis, a 
new typology of stage directions is proposed in this article, which takes the 
body of contemporary Galician theatre as its case study. The considerable 
weight that the so-called critical and theoretical stage directions 
possess, from the date of the first announcement of the Abrente Awards 
for Theatrical Texts in Galician (Ribadavia 1973), to the works of more 
recent authors (many of whom are also directors) reveals a concern for the 
construction of a reflexive and conceptual discourse that is crucial even 
in terms of the fiction, and whose intention is to legitimise and normalise 
Galician theatre. 
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41 o seu sistema teatral. Froito desta análise, lánzase unha nova proposta de 
tipoloxía didascálica ao abeiro do corpus teatral galego contemporáneo, de 
1973 ata hoxe. O considerable peso que as denominadas didascalias teórico-
críticas teñen dende a data da primeira convocatoria do Premio de Textos 
Teatrais en Galego Abrente, na Ribadavia de 1973, até as obras de autores 
máis recentes (moitos deles tamén directores de escena) demóstranos a pre-
ocupación pola construción dun discurso reflexivo, histórico e conceptual, 
necesario mesmo no seo da ficción, de cara á propia lexitimación do feito 
artístico e a anhelada normalización das artes escénicas galegas.



Galicia 21  
Issue A ‘09

As didascalias como discurso 
teórico-crítico da escena: 
escritores que exercen de 
directores na dramaturxia 
galega contemporánea
Roberto Pascual Rodríguez

42 Introdución: Metodoloxía e ámbito de estudo 

O interese espertado polo teatro galego dende as múl-
tiples posibilidades do seu estudo ofrécenos recente-
mente moi interesantes investigacións, volumes ou liñas 
de actuación ademais das achegas que sobre a arte dra-
mática se dan a coñecer a nivel internacional. Dende o 
panorama da edición galega apreciamos tamén, que a 
posta en funcionamento en Galiza dun centro superior 
de ensinanzas teatrais alentou e forzou a que o labor 

ensaístico en torno á teoría teatral, a tradución de textos fundamentais e a 
especialización en cada eido se vaian sumando progresivamente a esta arte, 
unha arte caracterizada pola súa ‘dobre enunciación’, característica princi-
pal de certos posicionamentos extremistas e diferentes vieiros dos que, moi 
posiblemente, as didascalias sexan unha das principais vítimas, por expre-
salo dun xeito rotundo.
  Dentro desa fervenza teórica, o teatro galego contemporáneo ou a 
nova dramaturxia galega (Vieites 1998) foi estudada, antologada e enca-
drada dende o punto de vista sistémico, quizais atendendo a unha infrava-
loración prolongada no tempo e a unha necesidade chamativa pois, aínda 
no ano 1995. Dentro do marco do III Congreso de Escritores Galegos, 
o investigador Manuel F. Vieites (2003: 634) concluía que ‘os estudios e 
investigacións que suscitan [as pezas teatrais galegas] son pouco menos 
que anecdóticos’. Porén, dentro do proceso de normalización que experi-
menta a arte dramática en Galiza no último terzo do século XX e nos pri-
meiros anos do novo milenio destacan tamén, precisamente, as achegas que 
os investigadores e investigadoras engaden sobre esta materia, destacando 
tamén posibilidades aínda non afondadas coma esta que lanza o director da 
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia nun novo volume de recente 
publicación: 

un estudo sistemático do texto secundario, a partir dun corpus 
amplo e representativo, permitiríanos construír unha tipoloxía dos 
mesmos, sinalando tamén as variantes que presenta a figura do dra-
maturgo implícito e a función que cumple en cada unha delas, pois 
trátase de elementos pertinentes para o estudo e interpretación do 
texto dramático. (Vieites 2005: 40)   

  Precisamente nun dos capítulos do citado libro, Vieites redacta o 
que será, grosso modo, un dos principais obxectivos do breve estudo que 
agora presentamos. Falando da análise profunda das didascalias, ou o que el 
denomina texto secundario, seguindo a Ingarden, fai ver que esta 

pode ser unha liña interesante de pescuda na hora de analizar non só 
unha peza concreta, senón toda a obra dun autor, dunha xeración ou 
dun movemento, ao tempo que nos vai permitir estudar con maior 
rigor e amplitude as relacións que ese texto, ou ese conxunto de 
textos, establece co seu contorno sociocultural e artístico, e necesa-
riamente coas estéticas literarias e teatrais imperantes nun determi-
nado momento. (Vieites 2005: 40)   

  Nestas propostas planean as relacións entre literatura dramática e 
espectáculo, as posibilidades diversas no esculcamento das didascalias que, 
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43 dependendo do corpus de análise, pódennos achegar estes segmentos da 
escrita teatral para afondar dese xeito nas características particulares do 
propio sistema teatral galego, acoutado por nós desta xeira na etapa contem-
poránea e nas didascalias metaespectaculares ou metateatrais.1 A tarefa, que 
levaremos a cabo dende un punto de vista diacrónico, pretende subliñar a 
permanente tendencia crítica e metateatral dentro das mudanzas e as rela-
cións que o teatro galego experimenta dende un contexto social, político e 
cultural de fondo compromiso e certa precariedade, de loita e reivindica-
ción cultural, de polifacecia artística, dende un conxunto de feitos que mar-
carán decisivamente a creación escénica da coñecida Xeración Abrente2  ou 
Grupo de Ribadavia (Villalaín en Vieites 1998) ata a escrita dos nosos días.
   Se ben do momento de loita antifranquista, de tentativa de digni-
ficación do idioma galego, de loita e discurso resistente, de organización 
voluntarista e todoterreo no seo das espalladas asociacións culturais, etc., 
pasamos a un teatro que se vai desprendendo nas décadas posteriores desas 
cargas reivindicativas, tamén é certo que mantén un considerable número 
de elementos didascálicos reflexivos sobre o sistema artístico. Tal e como 
nos indica a profesora Dolores Vilavedra:

O teatro galego postautonómico vai sufrir unha dobre transforma-
ción: por unha banda, vai pasar de caracterizarse sobre todo pola 
priorización do seu potencial perlocutivo a ir configurándose como 
un acto prioritariamente ilocutivo. Paralelamente a este proceso, a 
literatura dramática contemporánea evoluciona dende unha concep-
ción da escrita como acto de comunicación basicamente individual 
que se actualiza por medio do acto de lectura e que produce tex-
tos pexados pola inevitable dinámica de afastamento entre escrita e 
escena. (en Vieites 1998: 110)

  Deste modo daremos conta dende o fragmento didascálico do signifi-
cante, significado e o contexto social, as tres variables que segundo Bargalló 
(1989: 129) ‘proporcionan la distinta concretización de un texto más o menos 
suceptible de ser reconstruido’. Nas mudanzas e nas permanencias entón, 
poderemos observar o proceso de normalización da dramaturxia galega 
dende os anos setenta ata hoxe, grazas en boa medida á influencia da teoría e 
da formación académica na praxe teatral, nomeadamente dramatúrxica.
  Dentro da nosa proposta metodolóxica, xa no ano 1984, Jean-Marie 
Thomasseau percatábase da importancia e do grao de interese que suporía 
unha análise teatral dende o punto de vista do que el denomina ‘para-tex-
to’ 3 . Ese conxunto de material, que nos leva aos lindeiros da practicidade, 
da (re)presentación teatral para devolvernos de novo ao texto, a conside-
ralo tal e como foi concebido polo autor, coas súas pautas de cara á súa dis-
posición na virtualidade escénica, convértese hoxe nunha potencialidade 
non só para a análise comparatística entre autores como fai saber o propio 
Thomasseau (1984), senón tamén para a súa aplicación a outros corpus que 
nos permitan analizar esas mesmas diferenzas e/ou evolucións en épocas 
distintas, en autores da mesma época pero de sistemas diferentes, etc. Eis 
un dos nosos obxectivos, centrado no teatro galego dende Abrente ata hoxe, 
período que pode ser ampliado en posibles investigacións posteriores.
  O texto pois, aínda sendo un pretexto do proceso espectacular, segue 
a ser hoxe en día un dos elementos centrais das creacións teatrais, de aí 
que nos centremos nun produto acabado mais non pechado, nun resultado 
de elaboración diversa que hoxe en día nos leva a pensar nos procesos de 

 Defino as didascalias metatea-
trais como aquelas que reflexionan 
sobre o propio teatro ou sobre al-
gún elemento da posta en escena. 
Distínguense das demais polo feito 
de non incidiren directamente na 
materia ficcional e, polo tanto, a súa 
eliminación non implicaría unha 
perda de información da trama ou 
dalgún elemento caracterizador da 
ficción dramática.

1

 No seo do asociacionismo cultu-
ral de finais da ditadura franquista, 
son varios os ámbitos culturais que 
comezan a ter un espazo de desen-
volvemento e recuperación, mestu-
rados coa reivindicación lingüística, 
política, etc. Para o teatro galego, 
a data de 1973 e nome de Abrente 
serán as referencias que marquen a 
xénese do teatro contemporáneo. 
Ao longo das súas oito Mostras e 
certames dramatúrxicos, xéstanse 
os oficios e as estéticas do rexurdir 
dramático galego da etapa democrá-
tica. A vila ourensá de Ribadavia é o 
epicentro dese fervedoiro escénico.

2

 ‘Si analizamos este corpus con 
el mismo arsenal metodológico que 
el utilizado para los textos “ordina-
rios”, daríamos lugar a una serie de 
operaciones sumamente enrique-
cedoras. De este modo, podríamos 
examinar, a través de un estudio de 
semántica estadística, y median-
te una investigación pormenoriza-
da, los elementos que constituyen 
la trama del para-texto, y tratar de 
delimitar aquellas partes en las que 
actúa con más frecuencia la quiné-
sica, la proxémica, la descripción de 
decorados y accesorios, fisonomías, 
música, efectos sonoros, indicacio-
nes temporales, anotaciones psico-
lógicas, etc.’ (Thomasseau en Bobes 
Naves 1997: 117)

3
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44 elaboración dramatúrxica como unha actividade libre e multiforme. Agora 
ben, o texto teatral, dramático ou literario-dramático segue a ser algo pre-
sente na actividade teatral (como resultado final e ecdótico da dimensión 
procesual aberta do teatro posdramático, como impresión a posteriori da 
representación, como dramaturxia dun texto narrativo, etc., non sempre é 
necesariamente anterior á representación como pretende Urrutia (1985) na 
súa explicación sobre a persistencia do texto), por enriba doutros procesos 
de creación escénica. 
  Nós empregaremos o termo ‘texto’ ou ‘obra dramática’, a diferenza 
do que aconsella Pavis (2000) porque ademais de compartir a idea de que 
a creación dramática está encamiñada e prevista dende un comezo cara a 
práctica teatral, o texto é o único elemento que permanece no tempo, malia 
compartir a idea dende o punto de vista fenomenolóxico (Abuín 1994-95) 
de que os textos tan só son ‘modelos’ ou ‘abreviaturas’. Obviamente, a prác-
tica é a esencia fundamental de todo texto dramático que respire e viva nas 
táboas, mais tamén comporta un estadio perfectamente delimitable, ao cal 
podemos chegar por moitas vías. Non é nin condicionante nin determi-
nante, mais non deixa de ser un dos catro elementos que integran o feito 
teatral (xunto co lugar, o actor e o público)  (Grillo Torres 2004: 27), nos 
cales podemos esculcar.  
  Coa análise atenta do aparato didascálico, sen pretedermos en nin-
gún momento adoptar un posicionamento textocentrista ou logocentrista, 
poderemos esculcar tamén na relatividade desta aseveración dentro do sis-
tema teatral galego e nas consecuencias provocadas polo desfase e o erra-
tismo editorial do noso teatro na época de Abrente, no ‘diletantismo e 
demasiada improvisación’ que segundo Vieites (2003: 637) padece aínda a 
nosa escena teatral máis recente e que, igualmente segundo a súa opinión, 
‘tamén se deixa sentir na relación que existe entre escrita e realización’ 
(Vieites 2003: 637). Porén, o noso estudo está centrado nas didascalias, 
é dicir (Abuín 1997: 37) ‘ese texto de extensión y alcance variable, como 
un enunciado emitido por un narrador o un observador externo’ e que 
‘adquiere cierto sentido sólo si se atiende a la lectura del texto escrito, pres-
cindiendo del espectáculo representado’.
  Deste modo, o presente traballo insírese nunha vía de análise pos-
tergada, relegada ou espúrea durante tempo por parte dos estudos litera-
rios e teatrais, a correspondente ás acoutacións ou didascalias, termos que 
comunmente funcionan de modo sinónimo. Malia que hoxe en día xa teñen 
mudado as cousas e son varios os intereses espertados entre os estudosos 
por estes fragmentos textuais, aínda son moi escasas as investigacións que 
se centran na obra dun autor, dunha época, dunha xeración, etc., dende o 
punto de vista meramente didascálico, a non ser que estas constitúan un 
papel especial na súa composición, como acontece por exemplo na escri-
tura teatral valleinclaniana. Precisamente sobre as acoutacións na obra dra-
mática en prosa deste autor ten saído moi recentemente unha interesante 
tese de doutoramento da Universidade de Santiago de Compostela (Míguez 
Vilas 2001) onde se pon de relevo que a fervenza principal dos estudos 
sobre a teoría didascálica, a súa tipoloxía, funcionalidade, criterios termi-
nolóxicos, metodolóxicos, etc., céntranse no dominio francés4, mentres que 
no ámbito ibérico supoñen un pequeno epígrafe ou apartado, con sorte nal-
gúns casos, da teoría teatral5.    
  Recollendo, xa que logo, as importantes e rigorosas achegas de 
Míguez Vilas no capítulo inicial da súa tese, pretendemos afondar e recoller 
novas interpretacións en torno á teoría das didascalias, aplicándoa á nova 

 Entre os que destacan os im-
portantes libros de Gallèpe (1998), 
Golopentia e Martínez Thomas 
(1994) ou Martínez Thomas, ed., 
(1999). Porén, véxanse tamén 
Dompeyre (1992), Ezquerro (1992), 
Golopentia (1993), Issacharoff 
(1981) e (1993) ou Thomasseau 
(1984).

4

 Se ben é certo que dentro de in-
vestigacións sobre corpus particu-
larmente dispares téñense elaborado 
interesantes aproximacións sobre a 
teoría das didascalias, entre as que 
destacan os interesantes capítulos 
de Abuín (1997), Hermenegildo 
(2001) e Míguez Vilas (2001).
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45 dramaturxia galega (non na totalidade da súa produción, senón naquelas 
obras que consideramos fundamentais para a exposición da funcionalidade, 
teatralidade, narratividade, formulación de estéticas, achegas dramatúrxicas 
ou de posta en escena, etc.) e como todo isto evoluciona dende os textos dos 
anos setenta ata a actualidade. Aquí veremos como as circunstancias que 
rodean ao proceso de creación das obras dramáticas (presentación a pre-
mios, escrita por encargo, escaseza de recursos e poucos medios técnicos, 
polifacecia teatral, etc.) marcan en extremo as variadas anotacións paratex-
tuais (Thomasseau 1984) ou didascálicas, como prefirimos chamalas.
  Neste artigo traballaremos fundamentalmente, con textos de drama-
turgos e á vez directores como Roberto Vidal Bolaño, Manuel Lourenzo, 
Gustavo Pernas, Roberto Salgueiro, etc., autores vencellados tamén, case 
todos aínda que en diferente grao, co oficio do ensino, da pedagoxía tea-
tral. Este factor marcará a súa escrita de pautas crítico-reflexivas que bus-
can a complicidade co lector/director e, en certo modo, poñen de soslaio 
os ‘vicios’ e as deixadeces da escena que observan (inserida ademais, non o 
esquezamos, nun contexto de anormalidade ou carencia con respecto a un 
apartado importante das artes escénicas ata hoxe: a formación regrada de 
ámbito superior).6
  Xa Vieites ten falado dunha posible teoría da interpretación nos pri-
meiros textos teatrais de Roberto Vidal Bolaño (Becerra Suárez e Vilariño 
Picos 2002: 117-192), onde o teatrólogo estuda as pezas en torno aos 
seguintes bloques teóricos: a natureza da ficcionalidade teatral; a rela-
ción actor-personaxe; a relación actor (personaxe) - (personaxe) actor e o 
espectador; os tempos, os espazos e outras variables que inciden na repre-
sentación; a indagación verbo dos elementos de significación teatral; o 
desenvolvemento de elementos de significación; o rol do autor; o conflito 
permanente entre tradición e vangarda; a consideración do público ou 
públicos; a dimensión profesional; a loita por manter ou superar as frontei-
ras das artes escénicas ou a batalla pola reteatralización. A reflexión sobre o 
sistema teatral de noso dende a propia ficción e sobre as artes escénicas de 
modo global, fálanos dunha dramaturxia, como demostraremos, en perma-
nente autodefensa, subsidio e conflito teórico-crítico.

Análise dos textos

Ocorre un feito destacable referente á escrita ou aos apuntamentos sobre 
a posible dirección dos textos nunha considerábel cantidade de pezas da 
dramaturxia galega contemporánea, unhas didascalias metaespectaculares 
das que podemos extraer un pequeno catálogo ou tratado de teoría teatral 
elaborado polos dramaturgos galegos (coincidentes na súa condición de 
autores factotum ou, cando menos, tamén de directores de escena). A escrita 
teatral levada a cabo por parte de profesionais que exercen o oficio da 
dirección escénica xa amosa un afán de diálogo co traballo dos escenarios 
dende moi cedo, quizais pola confluencia en moitos deles, de varios oficios 
relacionados co teatro (directores, autores, actores, iluminadores, escenó-
grafos, etc.), sobre todo no período do denominado teatro de furgoneta, e 
tamén polo desexoso afán de reforma, profesionalización e cualificación da 
arte dramática en Galicia (que é un feito constante no teatro galego dende 
os anos setenta ata os nosos días). 
  Xa nun texto inédito de Manuel Lourenzo do ano 1974, Cando volva 
Ros,7 atopamos a seguinte didascalia inicial de consideración teórico teatral, 

 A Escola Superior de Arte 
Dramática de Galicia non forne-
cerá de profesionais formados no 
eido da interpretación e da direc-
ción ata o ano 2009, data en que se 
fixará a primeira promoción. Este 
centro superior de ensinanzas ar-
tísticas foi creado pola Consellería 
de Educación e Ordenación 
Universitaria mediante o Decreto 
145/2005 do 2 de xuño, publicado 
no Diario Oficial de Galicia con data 
do 6 de xuño de 2005.

6

 Mención honorífica do 2º 
Concurso de Obras Teatrais en 
Galego ‘Abrente’ de Ribadavia.

7
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46 de estética ou pensamento sobre o proceso creativo do teatro a partir do 
texto: ‘Xa que logo, toda versión é posible, agás a “phantasmalia”. Non con-
fundir morfema con morfina. O autor.’ (Lourenzo, 1974). Consciente das 
liberdades e posibilidades versionadoras, o autor chama aquí a unha lectura 
coherente e axeitada a unha correcta interpretación da linguaxe dramática 
nun texto experimental, cuxa acción moven forzas extraterreais.
  Se ben xa comezamos a notar esta tendencia teórico-crítica na 
narratividade didascálica da dramaturxia de Abrente, xa aquí veremos 
como esta característica define tamén a textualidade que brota da tarefa 
entre bambolinas na coñecida tríade de Ribadavia: diferenzas coma o pro-
tagonismo didascálico (cualitativa e cuantitativamente) entre Manuel 
Lourenzo e Roberto Vidal Bolaño, por un lado, e Euloxio R. Ruibal por 
outro. A forza do diálogo xa presente nos primeiros textos de Ruibal e 
o fragmentarismo das escenas, chega en Azos de esguello a refinar a ‘sín-
tese narrativa, da construcción dos personaxes e da eficacia dramática do 
diálogo’ (Villalaín en Ruibal 1990: 19). Eis a diferenza (estámolo a ver na 
pegada textual) entre autores que traballan de directores, moitas veces das 
súas propias creacións dramáticas, como é o caso notable de Lourenzo e 
Vidal Bolaño, fronte a un Ruibal director en casos puntuais do grupo de 
cámara Ditea e do grupo Obradoiro, ambos composteláns. 
  Estas diferenzas didascálicas, froito do perfil laboral e/ou relacio-
nal co mundo das artes escénicas veranse acentuadas nos anos vindei-
ros á experiencia das Mostras de Ribadavia, mais xa nesta etapa basal do 
novo teatro galego podemos constatar unha caída da balanza da didascalia 
subxectiva, poética ou metadramática cara ao lado dos autores de Bailadela 
da morte ditosa e Traxicomedia do vento de Tebas..., máis ca do do autor de 
Zardigot. Non só estas, senón tamén o desfase de didascalias metaespecta-
culares ou metadramáticas, non por excesivamente abondosas nos primei-
ros textos de Lourenzo e Roberto Vidal Bolaño senón por relevantes no 
conxunto, crean un precendente na creación destes dous autores, onde 
atopamos unha consciente diferenciación ‘entre literatura e teatro, entre 
a función obxectiva do drama e a función suxeitiva do “texto”’ (Lourenzo 
e Pillado 1979), que tamén forma parte desta xeración, que leva ‘un lastre 
ben definido: o sainetil da tradición costumista -ruralismo-, e, por outra 
banda, o lirismo, que tamén pode ser un atranco cando se superpón ó 
nivel dramático da linguaxe, cousa que ocorre con frecuencia’ (Lourenzo 
e Pillado 1979). Tendentes en todo caso, os tres, a un novo teatro que des-
taca polo tratamento da temática, da estrutura, da linguaxe e da estética, 
en Manuel Lourenzo e en Roberto Vidal Bolaño, quizais polas súas inque-
danzas e experiencias entre o palco e a pluma, deixan ver o que o propio 
Vidal Bolaño confesará anos máis tarde nunha interesantísma autopoética 
ou definición dos seus persoais obxectivos como escritor, exercicio que 
non soe ser moi habitual entre os nosos dramaturgos: ‘Como autor, o máis 
que fago é describir que feito teatral posible ensoño como director, eu, en 
ningún caso aqueles outros que poidan ser quen de ensoñar outros’ (Vidal 
Bolaño 1996: 53). Así, non só destaca a sublime evocación escenográfica e 
o detallismo na descrición dos obxectos do virtual espazo escénico, senón 
tamén as didascalias metadramáticas, reflexivas sobre o ‘correcto’ efecto 
da peza na diversidade das persoas que se interesen por ela. Vemos isto nas 
seguintes didascalias: ‘Coreografía necesária para que o xogo do poder non 
se interrompa’ (Lourenzo 1981: 6); ‘Cada quen, despréndese dos atributos 
do seu personaxe, e na encrucillada única e irrepetible de cada representación, só 
quedan actores’ (Vidal Bolaño 1992: 115, a énfase é miña); ‘O que poda pasar 
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47 máis adiante xa non é responsabilidade desta compañía’ (Lourenzo 1981: 
149); ‘Proposta pra creación dun espectáculo teatral no que se conta cómo 
as xentes dun lugar deron xusta e bengañada morte ao Meco’  (Vidal Bolaño 
1992: 65).8
  A reflexión sobre a función do texto dramático nun proceso global 
de escenificación, sobre o poder do subtexto e o recoñecemento da auto-
nomía xunto ás posibilidades de investigación e/ou a mudanza que ao pro-
pio texto lle poden deparar os ensaios e traballos interpretativos, reflíctense 
desta maneira nas didascalias. Como veremos no seguinte exemplo, nunha 
obra do dramaturgo Francisco Taxes, Caderno de bitácora. Comedia estupenda 
(1984), a didascalia inicial fai referencia á parte de vida escénica que agarda 
toda peza escrita, a aqueles elementos expresivos que só a escena deixa ver 
da textualidade (aquí referíndose á dramatis personae e á construción dos 
personaxes por parte dos intérpretes). Obviamente, estes fragmentos alleos 
á ficción e moitos deles compartidos en calquera manual de teoría e prác-
tica da interpretación, deixan ver as angueiras que, de modo consciente ou 
inconsciente, estes dramaturgos desexan expor: uns principios fundamen-
tais de teoría teatral (escasos na nosa lingua durante a época de Abrente e a 
década dos oitenta) sobre os que asentar ou asegurar a correcta interpreta-
ción da propia produción dramática en que estas didascalias metadramáti-
cas se verquen. Vese por exemplo na seguinte acoutación:

Tamén pode suceder, que as personaxes desta historia dean en mudar 
de personalidade e falen e fagan cousas distintas das que nestas follas 
se di que terían que facer e dicir; daquela permanezamos atentos ó 
seu discurso e admitamos á escena o ofrecemento que nos fan da súa 
propia vida, todos sairemos gañando (Taxes 2008: 242). 

  Quizais tamén polo feito de coñeceren as esixencias, posibilidades 
de significación e práctica teatral, as pezas destes autores factotum da época 
de Abrente son prolixas en didascalias técnicas (referidas á iluminación, 
música, etc.), obviamente sen chegaren ao grao de desenvolvemento do 
teatro postautonómico, onde as anotacións audiovisuais, a precisión musi-
cal, etc., (véxase a obra de Gustavo Pernas, por exemplo) acadan unha mei-
rande presenza: ‘Vai medrando a luz na escena.’ (Vidal Bolaño 1992: 16); 
‘[...] namentras sona a música do tema, que sacará a festa da estancia, para a 
levala á rúa.’ (Lourenzo 1977: 71).
  Aínda que xa dende o ano 1981 coa aprobación do Estatuto de 
Autonomía se abren canles importantes de avance das artes escénicas, por 
motivos lingüísticos, políticos e económicos fundamentalmente 9, non é ata 
os anos noventa cando as didascalias de tipo exclusivamente teórico deixan 
de perder un certo peso cuantitativo para se abriren á crítica ou a outro 
tipo de funcións non meramente expositivas ou defensivas en relación ás 
teses teatrais. Así, é nos anos noventa, ou xa de camiño no novo milenio que, 
grazas a diversos factores sociopolíticos e teatrais (como o asentamento de 
certas funcións da compañía institucional de teatro, o papel dos premios, 
as Aulas de teatro universitarias e as escolas privadas, o asentamento do 
discurso crítico ou académico, etc.) moitos dramaturgos explotan non só 
a metateatralidade (como temática ou situación argumental) senón tamén 
a ilimitada liberdade expresiva que o oco paratextual (Thomasseau 1984) 
cobra na pluma destes autores e á vez especialistas da reflexión escénica. 
  Ademais dos anteriores factores, o traballo destes autores cos acto-
res e o coñecemento profundo do funcionamento da arte teatral sobre as 

 Nótese aquí como o autor implí-
cito define de xeito teórico o texto 
teatral (a énfase é miña): ‘unha pro-
posta pra creación dun espectáculo 
teatral’.

8

 A creación do Centro 
Dramático Galego no ano 1984, 
do IGAEM –Instituto Galego das 
Artes Escénicas e Musicais- no 1989 
ou a instauración, por exemplo, do 
Premio Álvaro Cunqueiro de teatro 
en 1988.

9
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48 táboas, lévannos da man a pescudar este pouso no conxunto didascálico da 
obra destes habituais directores de escena que, a miúdo, dirixen os seus pro-
pios textos e ven a luz do prelo con posterioridade. Sería ben interesante, 
baixo a nosa opinión, un estudo que tomase como comparación e obxecto 
de análise o proceso creativo espectacular que parte dun texto A que vai 
sendo modificado, retocado, aumentado, recortado, etc., ata a edición dese 
mesmo texto (chamémoslle B) logo da investigación na propia escena. 
Malia non abundaren os casos, tería cabida neste paradigma o proceso de 
mudanza do primeiro texto curto Apnea (Salgueiro, 2002a) ao segundo 
Apnea (Salgueiro 2003), onde incluso existe outro texto intermedio inédito, 
aquel que antes do proceso de ensaios, antes de ser remexido, indagado, 
deconstruído e experimentado cos actores na sala de ensaios, foi o primixé-
neo texto B (ao que poderemos referirnos como B0). O estudo do proceso 
e do resultado daqueles textos que brotan dunha experiencia, dunha expe-
rimentación escénica, sería unha boa maneira tamén de contrastar as teses 
teóricas lanzadas polos seus dramaturgos noutros lugares, mais esa é unha 
tarefa que ultrapasa os obxectivos deste artigo.
  Centrarémonos agora en Matanza10 , do propio Roberto Salgueiro, 
peza na que anotamos unha didascalia explícita metaespectacular á que 
lle engadiremos o apelido ‘crítica’, polo feito de lanzar un dardo crítico a 
un proceso, participante ou tarefa do mundo da escena, concretamente á 
figura do director: ‘Orientacións para un director de escena sen argumento’ 
(Salgueiro 2002b: 8). Neste fragmento de didascalia, máis destacable quizais 
por aparecer ao pé da páxina e coa conseguinte diferenciación tipolóxica, 
rexístrase unha crítica velada á dirección de escena ou a un sector de direc-
tores/as de escena que presuntamente necesitan dunha serie de indicacións 
precisas, exactas, para a concreción do conxunto icónico e dos elementos 
caracterizadores da mise en scène. Con esta breve frase, Salgueiro pon sobre a 
mesa tamén unha interesante diatriba arredor das didascalias (e da importan-
cia resaltada por poucos investigadores das didascalias implícitas ou intradia-
logais e das didascalias globais latentes)11  para o proceso de montaxe teatral 
ou espectacularización. Vemos que o conxunto desas ‘orientacións para un 
director de escena...’ están compostas por didascalias referentes a obxectos, 
vestiario, peiteado, características físico-psíquicas do personaxe e música.
  A manifestación ou explicitación da caracterización destes per-
sonaxes subliña a crítica lanzada na citada didascalia instruccional 
(‘Orientacións para...’) posto que logo dunha lectura atenta e indagadora do 
texto, obteriamos dedutivamente, a caracterización que aquí se fai de Porco 
1 fronte ao Porco 2:

Porco 1: (Usa gafas. Emana certa elegancia nos movementos, así como 
unha evidente educación no seu comportamento e expresión oral. 
Pantalón de pana. Camisa de lá). 
Porco 2: (É a súa antítese. Non usa desodorante. Non se ducha. Non 
lava os dentes. Peitéase cara atrás e viste un envellecido traxe de ter-
gal. Camisa branca desbotoada. Gargantilla douro [sic]. Aneis. Calza 
zapatos negros, suxos.) (Salgueiro 2002b: 8)

  Estas didascalias físico-psíquicas e obxectuais, se non exactamente 
iguais, poderían ser extraídas das didascalias intradialogais ou globais laten-
tes, sen que fosen explicitadas polo dramaturgo implícito. A escenificación 
só require do que o propio dramaturgo ten manifestado noutros lugares: 
razoabilidade do director (Salgueiro 2005: 32). 

 A diferenza de Apnea, a obra 
Matanza foi primeiramente finalista 
do Premio Rafael Dieste de teatro 
en 2001 e posteriormente escenifi-
cada e estreada pola Aula de Teatro 
da USC.

10

 Partimos dunha diferenciación 
entre didascalias patentes e latentes 
que nos axude a aclarar e a conciliar 
as posturas máis ou menos defenso-
ras do texto por un lado, e da auto-
nomía do espectáculo por outro. As 
didascalias latentes serían aquelas 
que, malia non estaren manifestadas 
nin no interior do diálogo (intradia-
logais) nin de maneira explícita en 
ningunha parte do texto (extradia-
logais), subxacen da lectura atenta 
e global da peza. Así, as didascalias 
globais latentes só poden ser ex-
traídas logo dun estudo rigoroso e 
rastrexador de todos e cada un dos 
trazos pertinentes que nos permitan 
unha interpretación cabal do texto. 
Aquí chegamos ao punto de poder 
afirmar con rotundidade que todo 
texto dramático posúe didascalias 
no seu interior, cando menos unha 
pequena serie de didascalias globais 
latentes que nos fornecerán de datos 
como a psicoloxía dos personaxes, a 
estética subxacente, o ritmo na dra-
maturxia e un cúmulo innumerable 
máis de impresións que, na súa me-
dida, permitirán ir configurando di-
ferentes liñas didascálicas que leven 
cara a tanxibilidade e concreción do 
director.

11
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49   A economía dramatúrxica de moitos autores lévanos, precisamente 
pola suficiencia didascálica presente nos diálogos, a non anotaren absolu-
tamente ningunha acoutación de tipo escenográfico, de caracterización, 
musical ou similar, nos seus textos. A crítica anterior sería incongruente se 
agora, o autor non fose consciente da excesiva e redundante prolixidade 
didascálica. Pero repárese no feito de que, en principio, se presenta como 
complicadas informacións de difícil traslación escénica en termos realistas 
(e iso non é o que se busca). ‘Non usa desodorante’ parece esixir, dende un 
punto de vista realista, que o actor vaia cheirando a suor, que non se duche 
nuns días para cumprir coa indicación e que lixe os dentes con líquido 
especial. Algúns ‘directores de escena sen argumento’ haberíano facer, 
mais estas orientacións, precisamente para ‘directores de escena sen argu-
mento’ (eis o rexoubeo por triplicado) esixen que iso se manifeste en escena 
mediante outros mecanismos que non convirtan ao desafortunado actor 
que teña que interpretar este porco nun apestado, nun foco de cheirume 
insoportable dende as táboas. Isto mesmo ocorre noutra didascalia meta-
dramática que, páxinas máis adiante, esperta e implica ao lector ou lectora 
no proceso interpretativo e no xogo metaficcional: ‘De cativo, no colexio, 
chamábanlle chafarís. Só os lectores máis sagaces adiviñarán por que.’ 
(Salgueiro 2002b: 20).
  Estas didascalias que amosan a liberdade que cobra o eido didascá-
lico no teatro contemporáneo fican no texto para resaltar certos elemen-
tos que axudarán á comprensión e á elaboración do lenzo máis ilustrativo 
do aparello textual (ao matachín chamábanlle chafarís porque suaba moito, 
feito que servirá para imaxinar e construír, paseniñamente, este personaxe). 
Mais esta información (que de pequeno lle chamaban chafarís) non tras-
cenderá ao ámbito da escena, ficando así na cara textual do drama. Nalgún 
caso, a didascalia é integramente metadramática ou metaespectacular coma 
a seguinte: ‘Parafraseando a Genet, abonda dar indicacións sobre o baile, 
pois un bo director de escena non as precisará. En canto ós outros, para que 
darllas, se ó fin montarán un baile gracioso e divertido’ (Salgueiro 2002b:  
46). Neste caso non se achegan indicacións, só se avalía o feito de apuntalas 
dun modo irónico e crítico para os bos e os restantes directores ou directo-
ras de escena. Esta indicación, referida a outra didascalia accional (o baile 
dos porcos) chama á sensibilidade do lector/director, a ler e deseñar o baile, 
non dende o punto de vista gracioso (para o que algún pretendido director 
pode buscar unha lectura choqueira de baile homoporcino), senón dende a 
climática despedida dos irmáns ante a morte.
  Noutros casos, a ambigüidade na sintaxe didascálica pódenos levar 
a interpretar o exposto de dúas maneiras, para esa peza en concreto ou 
como consideración xeral. Así o podemos ver na obra doutro relevante dra-
maturgo galego contemporáneo, peza coa que acadará o premio Rafael 
Dieste ese mesmo ano en que Matanza resulta finalista. Falamos de Footing, 
onde veremos un exemplo da importancia que para o seu autor, Gustavo 
Pernas, cobra a música nun espectáculo teatral: ‘A MÚSICA É ESENCIAL 
PARA POTENCIAR OS CAMBIOS, A VARIEDADE DE RITMOS 
NAS ACCIÓNS E DIÁLOGOS... ROMPE, PROVOCA, XERA NOVOS 
MOVEMENTOS’ (Pernas 2001). Non é esta acaso (tamén) unha considera-
ción teórica sobre a utilidade musical na mise en scéne? (Consideración, por 
certo, desdeñada por moitos directores de escena por considerala excesi-
vamente escurecedora dos sentimentos transmitidos pola interpretación da 
actriz ou actor). Veremos que as indicacións sobre a música son un elemento 
rechamante no abondoso feixe de didascalias técnicas deste texto, mais iso 
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50 non oculta o posicionamento da semanticidade musical que o autor implí-
cito defende no proceso de escenificación.12  
  Existe unha constante compartida nos espectáculos dirixidos por 
Salgueiro e Pernas tendente á limpeza escenográfica, ao minimalismo e/
ou ao espazo baleiro no mellor dos casos. O rexeitamento do adobío exce-
sivo (fóra das diverxencias que priorizan os diferentes elementos sígnicos en 
ambos directores), converxe tamén nas didascalias obxectuais e plásticas, que 
pola súa repetición en varios dos seus textos marcan unha poética do vir-
tual espazo escénico que ‘desexan’ estas indicacións: ‘ESPACIO BALEIRO. 
OS CATRO CORREDORES DEBUXAN COREOGRAFÍAS NOS SEUS 
DESPRAZAMENTOS. ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS PUNTUAIS’ 
(Pernas 2001: 14); ‘Espazo escénico neutro, baleiro’ (Pernas 2005: 48); e

As paredes, a dereita e a esquerda, son altas estanterías cheas de 
libros, papeis, fotografías, arquivos, todo revolto, as baldas pérdense 
no alto [...] Poderían obviarse as estanterías cheas de libros, os papeis, 
as fotografías, os arquivos, as baldas que se perden no alto. E ficaría 
só, en escena, o home no seu escritorio, ou sen el, que necesidade 
habería, el, só, se cadra cunha folla na man... (Salgueiro 2005: 82)

  Nesta última acoutación podemos observar o proceso evolutivo que 
vai da descrición didascálica obxectual, ao rexeitamento paralelístico dos 
obxectos, mesmo do escritorio, quizais o máis definidor, coma se fosen un 
estorbo, un atranco, unha molestia para a recreación mental da escena suxe-
rida. Sen dúbida, esta didascalia é un trasunto da consideración e da evo-
lución neste aspecto, da práctica teatral salgueiriana, onde espectáculos 
recentes baixo a súa dirección, coma Molière final ou Esperando a Godot, amo-
san esta poética de limpeza escenográfica. Tamén a preocupación esceno-
gráfica e obxectual en Roberto Vidal Bolaño é relevante, malia as diferenzas 
verbo da descrición minuciosa do espazo ficcional ou do espazo escé-
nico e, en moitos casos, o papel do mundo sonoro (concretizado para cada 
momento, non xogando coa ambigüidade de Footing) e da iluminación (por 
exemplo, no remate de moitas pezas observamos secuencias do estilo ‘men-
tres escurece ou cae o pano’ (Vidal Bolaño 1997: 234), facendo patente aquí 
a dual convivencia entre un elemento de máxima renovación da escena tea-
tral no século XX e un dos elementos tradicionais do teatro: o pano). 
  O feito de que esteamos a falar de persoas que traballan sobre as 
táboas e coñezan as realidades, miudenzas, amarguras da administración e 
meles do seu traballo, reflíctense nalgúns episodios creativos dos autores. 
Así en Paso de cebra e Sucesos (2004), tanto no prólogo (divertido e enfadado 
monólogo posto en boca do propio libro) coma na longa acoutación ini-
cial da peza máis extensa do volume, Paso de cebra, as referencias críticas (ou 
polo menos valorativas) sobre o mundo da escena galega e do teatro en xeral 
(os escasos orzamentos, a desidia editorial, os best-sellers, a profética teima 
da morte do teatro, etc.), xunto coas indicacións tan precisas sobre ilumina-
ción, escenografía ou calquera outro elemento da mise en scène, deixan entre-
ver a mencionada polifacecia e un claro posicionamento dentro do medio. 
Véxase esta ‘posible’ didascalia obxectual ou plástica condicionada por fac-
tores económicos: ‘Se a produción tivese a sorte de alcanzar un presuposto 
decente, cousa improbable na escena galega, no fondo e nos laterais instala-
ríanse ou proxectaríanse, simulando grandes paneis publicitarios, anuncios 
de automóbiles, tabaco, alcohol e demais aderezos da vida urbana’ (Pernas 
Cora 2004: 19).

 Sobre a semanticidade do 
signo musical no teatro véxase 
‘Aproximación a la cuestión de la 
semanticidad del signo musical en el 
teatro contemporáneo’, onde expo-
ño que: ‘La opinión mayoritaria de 
los investigadores, de los semiólogos 
del teatro o de los trabajadores de 
las artes escénicas es que, cuando la 
música acompaña al espectáculo, su 
papel consiste en subrayar, ampliar, 
desarrollar o a veces incluso des-
mentir los signos de otros sistemas 
[...] Que la música pueda ampliar o 
apoyar la acción dramática fue y si-
gue siendo un elemento negativo 
para muchos directores teatrales 
que rehúyen de su adopción, qui-
zás debido a ciertos prejuicios a los 
que se le suponen otros tantos per-
juicios (¿quién sabe?) que derivan, 
sobre todo, del uso socorrido que 
de la música se hace muchas veces 
en el cine para resaltar momentos 
climáticos, emotivos, etc.’ (Pascual 
Rodríguez 2006a).

12
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51   A narratividade cobra nestes momentos un peso decisivo en moi-
tos destes densos apartados do texto dramático, como podemos ver nal-
gunha verdadeira lección non só sobre teoría ou crítica ás políticas teatrais 
ou culturais, senón tamén sobre a historia do teatro. A didascalia que ofre-
cemos a continuación, da obra Alta comedia de Eduardo Alonso, é un bo 
exemplo dese ton explicativo que imprime a voz do dramaturgo implícito: 
‘Son apartes como os do teatro clásico, é dicir a personaxe fala directa-
mente co público para informarlle de algo, agora ben, diferéncianse dos do 
teatro clásico en que aqueles son pequenas frases curtas e rápidas e aquí 
serán verdadeiros monólogos de duración variable’ (Alonso 2006: 36-37). 
Relacionándose tamén directamente co traballo de interpretación, nunha 
especie de pista para a dirección ou o orientación da técnica a seguir: ‘A 
obra conserva os referentes habituais da fábula clásica. Estes elementos dra-
máticos, nun vehículo cómico, deberían guiar a execución interpretativa 
dos actores’ (Pernas Cora 2000: 90).
  En moitas ocasións, a intercalación de reflexións sobre o teatro apa-
recen en didascalias tipoloxicamente máis técnicas, coma esta relacionada 
co espazo que, ademais de ser caracterizado en negativo, serve para rexeitar 
e criticar unha tendencia ao respecto: ‘O espazo escénico non é realista nun 
sentido documental, non está cheo dese abundante mobiliario urbano que 
define as cidades de Occidente, non, é teatral, estilizado, sintético, sen pre-
tensións de ser moderno. Se cadra é un espazo provisional, como o propio 
teatro, como a caseta nómade que sobre o paso de cebra montou o obreiro...’  
(Pernas  Cora 2004: 19).
  As didascalias obxectuais insisten en definir a poética e a estética 
creativas, amais de patentar o uso de importantes medios de significación 
hoxe na escena: con pequeno atrezzo e un intelixente deseño da ilumina-
ción, como amosan as indicacións de Paso de cebra, pódense crear multitude 
de ambientes, transicións, emocións, volumes, etc. Interesa tamén, unha 
reflexión compartida sobre a recepción da peza teatral, sobre o xogo men-
tal e o papel reconstrutor do edificio escénico, non só polo director (quen o 
concretiza) senón tamén pola lectora ou lector, sexa ou non especializado, 
que accede dende a súa experiencia e liberdade imaxinativa ao universo fic-
ticio do drama escrito: ‘Por outra banda o xogo de repeticións e variacións 
sobre o mesmo tema leva implícitas anotacións que o lector saberá deducir. 
Non esquezamos que o lector é o primeiro director escénico dunha obra 
teatral e non subestimemos a súa imaxinación, do contrario só escribiriamos 
para rexedores de escena’ (Pernas Cora 2004: 19-20). 
  Un diálogo ausente co lector/director tamén se estabelece en Todo 
é horrible, moi horrible e eu tamén, de Roberto Salgueiro: ‘A metade dos seus 
monólogos poden ser prescindibles. Iso xa é cousa do director de escena. No 
caso de non haber director de escena, seguen sendo prescindibles’ (Salgueiro 
1996: 3). Non só se outorga nesta didascalia a responsabilidade e patrimo-
nio exclusivo das decisións e resultados escénicos ao propio director, como 
é lóxico, senón que tamén podemos tirar varias lecturas referidas ao feito de 
‘non haber director de escena’. En primeiro lugar, porque a peza está sendo 
lida, ou en segundo lugar porque malia haber un director (de tráfico escé-
nico) non hai un verdadeiro director de escena que acate as funcións máis 
interesantes e atentas ao traballo cos recursos e á indagación co actor.
  Fóra do metateatro, da reflexión metateatral como unha das liñas 
caracterizadoras do teatro da xeración dos oitenta (Vieites 1998: 76), as 
didascalias dunha gran parte do teatro galego post-autonómico anotan 
unha (máis ou menos directa) reflexión crítica ou metateatral grazas ao 
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52 coñecemento, ao xogo subversivo ou á chamada de atención deliberada para 
co lector/director. Drama, pois, que falando da vida, fala tamén da escena, 
da súa arte e dos seus vicios. 
  Máis incisivas son as didascalias de Guisan Seixas, vexamos un rico 
exemplo metadramático, irónico e difuminador dos lindeiros entre ficción e 
realidade: 

Para poder escrever esta peça tenho chegado, antes, a um acordo 
secreto com a Associaçom Mundial para a Protecçom do Espectador 
Teatral (AMPET) em que me comprometo a advertir que esta obra 
resulta, polo bem do próprio espectador, altamente irrepresentável, 
nom tanto pola complexidade da encenaçom ou dos mecanismos 
cenográficos envolvidos (como acontece con outras obras minhas) 
mas pola sua complexidade verbal, que a torna pouco apta para ser 
reproduzida fora do âmbito silencioso e demorado da leitura. A 
forma cénica e dialogada é subterfúgio, nela, para desenvolver ideias 
e pensamentos... (Guisan Seixas 2002: 25)

Conclusións

A principal conclusión desta constante tendencia teórico-crítica dunha 
dramaturxia que consciente ou inconscientemente está a defender o grao 
de autonomía textual na dobre realidade do drama, é a dun decorrer para-
lelo á madurez do sistema teatral galego consonte aos avances, principal-
mente, no terreo formativo e competitivo (este último aínda máis lento). 
Se ben a liña metadramática da dramaturxia dos anos oitenta, como indica 
López Silva: ‘precisaba da reflexión teórica sobre si mesmo [...], quizais 
nunha tentativa de suplir a carencia dun discurso crítico e académico aínda 
non asentado por aquela altura’ (2007: 221), tamén anuncia xa esta paula-
tina incidencia nas didascalias explícitas (sen temor, en moitos casos a se 
adentraren por vieiros afastados ou paralelos á trama, ao texto dialogado), 
coa chagada dese discurso crítico ou académico nos noventa e, en maior 
medida, coa entrada do novo século. 
 As didascalias de moitos dos dramaturgos que continúan a compaxinar a 
escrita co traballo enriba das táboas amósannos o progresivo grao de madu-
rez dun sistema en canto á presenza de anotacións puramente de historia 
teatral, teoría e comparatismo escénico, crítica ás tendencias dese sistema 
máis ou menos consolidado, intertextualidade, etc. Os textos estannos a falar 
do que acontece nos teatros, nas publicacións especializadas e nas aulas de 
interpretación, dirección e escenografía de Galicia e así os procuramos ler. 
 Igualmente, e grazas á consolidación dun corpus crítico e dunhas canles 
de expresión de toda esa corrente teórica na edición teatral galega, seme-
lla que os textos dramáticos manteñen ese dicurso crítico na creación non 
tanto como síntoma de carencia (como se indicaba en liñas anteriores para 
o teatro dos oitenta) senón como chamada de atención dunha dramaturxia 
que aspira a ser tamén materia de análise do ámbito académico en condi-
cións de normalidade e a postura do dramaturgo en termos de defensa, rei-
vindicación e posta en valor da súa propia obra diante dun sistema teatral e 
cultural aínda en proceso de normalización.



Galicia 21  
Issue A ‘09

As didascalias como discurso 
teórico-crítico da escena: 
escritores que exercen de 
directores na dramaturxia 
galega contemporánea
Roberto Pascual Rodríguez

53 Referencias 

ABUÍN GONZÁLEZ, Anxo, 1994-95. ‘Para una teoría de la puesta en 
escena. Hermenéutica y transformación de un texto literario’, Tropelías, 5-6: 
5-15.

___, 1997. El narrador en el teatro: La mediación como procedimiento en el discurso 
teatral del siglo XX (Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e 
Intercambio Científico da USC).

ALONSO, Eduardo, 2006. Teatro imprevisto (Lugo: TrisTram).

BARGALLÓ, Juan, 1989. ‘Del texto dramático al texto espectacular’, 
Discurso ¾: 127-140.

BECERRA SUÁREZ, Carmen e Teresa VILARIÑO PICOS, ed., 2002. 
Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico (Lugo: Tris-Tram).

BOBES NAVES, Mª del C., coord., 1997. Teoría del teatro (Madrid: Arco 
Libros).

DOMPEYRE, Simone, 1992. ‘Étude des fonctions et du fonctionnement 
des didascalies’, Pratiques, 74: 77-104.

EZQUERRO, Milagros, 1992. ‘Parcours didascalique dans le théâtre espag-
nol’, en M. Moner et M. Lafon, eds., Le Livre et l’Édition...: 187-192.

GALLÈPE, Thierry, 1998. Didascalies. Les motes de la mise en scène (París-
Montreal: L’Harmattan).

GOLOPENTIA, Sanda (1993). ‘Les didascalies de la source locutoire’, 
Poétique, 96, nov.: 475-492.

GOLOPENTIA, Sanda &  Monique MARTÍNEZ TOMAS, 1994. Voir les 
didascalies (Toulouse: CRIC).

GRILLO TORRES, María Paz, 2004. Compendio de teoría teatral (Madrid: 
Biblioteca Nueva).

GUISAN, SEIXAS, João, 1997. Teatro para se comer (Santiago de Compostela: 
Laiovento).

___, 2002. As incertezas de Scotty. Comédia filosófica, Casahamlet 4: 18-25.

HERMENEGILDO, Alfredo, 2001. Teatro de palabras. Didascalias en la escena 
española del siglo XVI (Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida).

ISSACHAROFF, M., 1981. ‘Texte théâtral et didascalecture’, Modern 
Language Notes,  96.4: 808-823.

___, 1993. ‘Voix, autorité, didascalies’, Poétique, 96: 463-473.



Galicia 21  
Issue A ‘09

As didascalias como discurso 
teórico-crítico da escena: 
escritores que exercen de 
directores na dramaturxia 
galega contemporánea
Roberto Pascual Rodríguez

54 LÓPEZ SILVA, Inmaculada, 2007. ‘O desenvolvemento da nova dramatur-
xia’, en Vieites 2007: 213-222.

LOURENZO, Manuel, 1974. Cando volva Ros. [Inédito]

___, 1975. Romería ás covas do demo (Santiago de Compostela: Pico Sacro).

___, 1977. Viaxe ao País de Ningures (Vigo: Editorial Galaxia).

___, 1981. Traxicomedia do vento de Tebas namorado dunha forca. Todos os fillos de 
Galaad (A Coruña: Ediciós do Castro)

LOURENZO,  Manuel e Francisco PILLADO, 1979. O teatro galego (Sada: 
Ediciós do Castro).

MARTÍNEZ THOMAS, Monique, ed., 1999. Jouer les didascalies (Toulouse: 
Presses Universitaires du Mirail).

MÍGUEZ VILAS, Catalina, 2001. Las acotaciones en la obra dramática en 
prosa de Valle-Inclán (1899-1927) (Tese de Doutoramento. Santiago de 
Compostela: Departamento de Filoloxía Española, Teoría da Literatura e 
Lingüística Xeral da Universidade de Santiago de Compostela.)

PASCUAL RODRÍGUEZ, Roberto, 2006a. ‘Aproximación a la cuestión de 
la semanticidad del signo musical en el teatro contemporáneo’, Revista de 
Filología Románica 23 : 205-213.

___, ed., 2006b. Palabra e acción. A obra de Manuel Lourenzo no sistema teatral 
galego (Lugo: Tris-Tram). 

PAVIS, Patrice, 2000. El análisis de los espectáculos. (Barcelona: Paidós).

PERNAS CORA, Gustavo, 2000. Comedias paranoicas (Vigo: Xerais).

___, 2001. Footing (A Coruña: Deputación Provincial da Coruña).

___, 2004. Paso de cebra. Sucesos (Ames: Laiovento).

___, 2005. Caníbales na cidade, Casahamlet 7: 48-59.

RUIBAL, Euloxio R., 1990. Unha macana de dote (Santiago de Compostela: 
Sotelo Blanco).

SALGUEIRO, Roberto, 1996. Todo é horrible, moi horrible e eu tamén (A 
Coruña: AS-PG). 

___, 2002ª. Apnea. Poema dramático con cinco acotacións, Casahamlet 4: 50-53.

___, 2002b. Matanza (A Coruña: Deputación Provincial da Coruña).

___, 2003. Apnea. Traxedia contemporánea para cinco intérpretes (A Coruña: 
Baía).



Galicia 21  
Issue A ‘09

As didascalias como discurso 
teórico-crítico da escena: 
escritores que exercen de 
directores na dramaturxia 
galega contemporánea
Roberto Pascual Rodríguez

55 ___, 2005. Como facer teatro hoxe (Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia).

TAXES, Francisco, 2008. Obra dramática (Vigo: Xerais).

THOMASSEAU, Jean-Marie, 1984. ‘Para un análisis del para-texto tea-
tral. (Algunos elementos del para-texto hugoliano)’, en Bobes Naves 1997: 
83-118.

URRUTIA, Jorge, 1985. ‘De la posible imposibilidad de la crítica teatral y 
reivindicación del texto literario’, Semió(p)tica: 45-75.

VIEITES, Manuel F., 1998. Do novo teatro á nova dramaturxia (1965-1995) 
(Vigo: Xerais).

___, 2003. Crónica do teatro galego (Vigo: Universidade de Vigo).

___, 2005. Análise e interpretación de textos dramáticos. Unha introdución (Vigo: 
Galaxia).

___, coord., 2007. Cento vinte e cinco anos de teatro en galego. No aniversario da 
estrea de A fonte do xuramento. 1882-2007 (Vigo: Galaxia).

VIDAL BOLAÑO, Roberto, 1977. Laudamuco señor de ningures. Ledaíñas pola 
morte de meco (Santiago de Compostela: Pico Sacro).

___, 1992. Bailadela da morte ditosa (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco).

___, 1996. Touporroutou da lúa e do sol (A Coruña: AS-PG).

___, 1997. As actas escuras (Vigo: AS-PG/A Nosa Terra).

VILLALAÍN, Damián, 1990. ‘Apuntes -de esguello- sobre o teatro de 
Euloxio R. Ruibal’, en  Ruibal 1990 (Santiago de Compostela: Sotelo 
Blanco), 7-21.



Galicia 21  56 Issue A ‘09

Políticas e poéticas 
de segunda man:
A espectralidade 
no proceso da 
tradución Espectralidade

Segunda man
Teoría da tradución
Alofonía
Tradución de autor
Pseudo-tradución

María do Cebreiro Rábade Villar
Universidade de Santiago de Compostela.1

This article seeks to provide a theoretical framework through which to 
analyse the strategies of publishing invisibility or visibility of Galician 
authors who are practitioners of translation in Galicia as well as their social 
role as writers. Against the model of professional translation, and sometimes 
in alignment with it, ‘author translation’ produces, in terms of production 
as well as reception, idiosyncratic dynamics in the literary field which 
require, in turn, an understanding of their specific characteristics. On 
the basis of a now long history of authorial translations in Galician which 
has one of its pioneering figures in Álvaro Cunqueiro in the role of the 
translator-author, different opportunities coincide with and in turn lead to 
the assumption of different positions. On the one hand, the authors’ version 
can represent a determination to create tradition through translation. In 
the same way that Antoine Compagnon spoke of a ‘second hand’ to refer 
to the function of quotations and allusions in texts, there is a second hand 
that is invisible in appearance, but which always leaves its traces in the 
work of some author-translators who write their poetry and speak of their 
sources and influences when they translate certain works into Galician. 
What underlines many of these effects is not so much the determination 
of author-translators to appear or disappear as the manner in which their 
names serve (or obstruct) certain tendencies in the Galician cultural system.

O artigo pretende achegar un marco teórico que dea conta das estratexias 
de invisibilidade ou visibilidade editorial dos autores e autoras galegos 
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Resumo
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57 que exercen, ademais do seu papel social como escritores, a tarefa da tra-
dución en Galicia. Fronte ao modelo de tradución profesional, aínda que 
nalgunhas ocasións en concorrencia con el, a ‘tradución de autor’ xera, 
tanto na produción como na recepción, dinámicas singulares no campo 
literario que piden, á súa vez, ser comprendidas nos seus trazos específi-
cos. Partindo dunha xa longa xenealoxía de traducións autorial en Galicia 
que ten un dos seus piares na figura de Álvaro Cunqueiro, no rol do tra-
dutor-autor conflúen distintas posibilidades que xeran, á súa vez, tomas de 
posición diferenciais. Dunha banda, as versións dos autores poden supoñer 
unha vontade de crear tradición a través da tradución. Do mesmo xeito que 
Antoine Compagnon falaba dunha ‘segunda man’ ao se referir á función das 
citas e alusións nos textos, hai unha segunda man en aparencia invisíbel, 
pero que deixa sempre os seus trazos, no traballo dalgúns tradutores-auto-
res que escriben a súa poética e falan dos seus referentes e das súas influen-
cias cando transladan certas obras ao galego. O que subxace a moitos destes 
efectos non é tanto a vontade dos autores-tradutores de aparecer ou des-
aparecer como o xeito no que os seus nomes serven (ou estorban) a deter-
minados propósitos sistémicos.
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58 En que sentido pode afirmarse que é espectral o labor 
da tradución? George Steiner (1975: 270), parafra-
seando o xa clásico traballo de Walter Benjamin,2 foi 
un dos primeiros autores en subliñar a presenza fan-
tasmal (ghostly presence) do tradutor ao longo dos sécu-
los. Este artigo pretende recoñecer as particularidades 
desa espectralidade nas traducións de autor, concibi-
das como todos aqueles textos asinados por un axente 
cultural ao que o seu campo de adscrición sociolitera-
ria recoñece asemade como escritor. 

Dende as prácticas de autotradución até os casos de aparente incomuni-
cabilidade entre os territorios da escrita propia e da tradución profesio-
nal, pasando polo uso deliberadamente creativo da práctica de traducir, a 
tradución de autor abre un amplo abano de prácticas que xa deron lugar 
a algunhas achegas bibliográficas no ámbito dos Translation Studies.3 Sen 
dúbida, cumpriría vincular este interese polo exercicio da tradución crea-
tiva a unha concepción abertamente militante da tradución por parte de 
certos teóricos e teóricas sensibles a todos aqueles procesos de translación 
cultural que, coma as traducións autoriais, poderían implicar de antemán 
un alto grao de performatividade e de desvío. 
  Con todo, nos estudos de tradución que se viñeron desenvolvendo 
en Galicia até o momento, semella prevalecer aínda a tendencia descri-
tivista de Itamar Even-Zohar e Gideon Toury, pouco proclive ao enten-
demento da tarefa de traducir como exercicio de intervención na esfera 
social.4 Correlativamente, a tradución de autor no campo cultural galego, 
tanto no plano da produción como no da recepción, aínda se atopa á 
espera de ferramentas e modelos analíticos para a súa cabal descrición e 
explicación. Na acepción de George Steiner, a espectralidade garda rela-
ción cunha dinámica histórica de invisibilidade. Como todas as operacións 
de silenciamento, a invisibilidade adoita implicar, cando menos potencial-
mente, a posibilidade dunha reversión. Xa Gracián, nunha máxima, acon-
sellara: ‘para aparecer hai que desaparecer’, recoñecéndolle ao silencio 
un papel activo que a teoría crítica non sempre semella percibir. Cando 
menos dende a monografía de Lawrence Venuti (1995), o tropo da invisi-
bilidade converteuse nun motor privilexiado do pensamento actual sobre 
as prácticas tradutivas. Pero o ton deliberadamente apoloxético do seu  
ensaio, que reclamaba a necesidade de facer socialmente máis explícita a 
tarefa de quen traduce, podería ser complementado, ou mesmo matizado, 
por unha análise atenta ás estratexias que toman deliberadamente a invi-
sibilidade como ferramenta. Nun contexto teórico proclive a entender a 
tradución en sentido ideolóxico (ou, máis propiamente, político), cum-
priría preguntarse se a única estratexia de apropiación cultural dos textos 
traducidos é facer evidente o feito de que son o resultado dun proceso de 
intervención cultural. Na miña perspectiva, o uso estratéxico das tradu-
cións por parte dalgúns axentes non é en absoluto incompatible co que, 
seguindo a Steiner, denominei espectralidade. De feito, o espectral na tra-
dución podería ser definido non tanto como o que non se ve como o que xoga 
a ser invisible no seu propio proveito.5 A miúdo, como sabemos, o silencio é o 
resultado do silenciamento. Pero, do mesmo xeito, o silencio (que nesa 
acepción activa deberíamos denominar máis ben mutismo) pode ser usado 
como estratexia de resistencia e até como práctica subversiva.        
  Ao falar de espectralidade na tradución quérome referir, preci-
samente, ao carácter indeterminado e flutuante da palabra literaria dos 

 Para o ensaio de Benjamin ‘A 
tarefa do tradutor’ sigo a edición 
de Hannah Arendt (1969). 

2

 Dende distintas perspectivas, 
autores como Christopher Whyte 
(2002) ou María Filippakopoulou 
(2005) teñen dedicado reflexións 
ao fenómeno da autotradución, 
unha das modalidades posibles da 
tradución autorial.

3

 Un dos artigos máis explícitos 
no seu postulado dun entedemento 
político das prácticas tradutivas é o 
de Maria Tymoczko (2000).  

4

 Se partimos da oposición de 
Maria Tymoczko (1999) entre a 
‘desfamiliarización’ e a ‘asimila-
ción’, podería argumentarse que a 
invisibilidade, entendida como tác-
tica en certas traducións de autor e 
non como efecto dunha lectura au-
tomatizada dos textos, pode ter un 
efecto desfamiliarizador. Ou, por 
dicilo na terminoloxía de Venuti 
(1992), certos xeitos de silencio po-
den ser tamén entendidos como 
‘estratexias de resistencia’ á ‘do-
mesticación’ cultural. A problema-
tización crítica dos conceptos de 
‘desfamiliarización’, ‘asimilación’, 
‘resistencia’ e ‘domesticación’ para 
o campo cultural galego débese a 
Olga Castro (2005: 33), que os em-
prega ao fío dunha reflexión sobre 
as traducións da literatura galega 
no Reino Unido.
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59 tradutores-autores. En contextos culturais coma o galego, estas poéticas 
do mutismo poderían ser explicadas á luz das categorías de desaparición 
e melancolía culturais. Se como mostra Susana Kampff (2002) a tradu-
ción é sempre unha tarefa melancólica, na medida en que está vinculada 
ao sentido de perda e á conciencia dunha restitución imposible, a tradu-
ción literaria en Galicia é, polo miúdo, dobremente melancólica. O per-
dido, neste caso, non sería só ese texto orixinal imposible de trasladar como 
tal a outro contexto, senón a propia cultura concibida, se se me permite a 
metáfora, coma un libro de historia ao que lle faltasen os primeiros capí-
tulos. A extensión social de tópicos como o do ‘déficit cultural’, a apela-
ción á urxencia de ‘encher baleiros’ ou, máis recentemente, a énfase na 
necesidade dunha ‘proxección exterior da literatura galega’6 obedecen, sen 
dúbida, a esta concepción carencial que aquí tentei ilustrar coa imaxe da 
cultura como libro. 

Tradución profesional ou tradución de autor? Autotradución, alofonía e 
tradución creativa en Álvaro Cunqueiro  

A análise dos termos nos que se libraron recentemente algúns debates que 
tiveron lugar no campo literario galego deixa ver nidiamente a construción 
de dous obxectos discursivos, que adoitan presentarse como enfrontados. 
Dunha banda, situaríase a tradución de autor; da outra banda, a tradución 
profesional. Como teremos ocasión de expoñer no que segue, esa contra-
posición vese acompañada dunha desigual asignación de valor ás dúas tare-
fas: os tradutores profesionais desempeñarían o seu traballo de acordo con 
criterios de ‘rigor’;  no entanto, o interese das traducións levadas a cabo 
polos escritores e escritoras viría dado, no mellor dos casos, pola posibili-
dade de acceder a claves das súas propias obras e non tanto pola ‘calidade’ 
das versións ofrecidas. Interesa notar que esta oposición é máis retórica que 
empírica, xa que a concorrencia entre as prácticas autoriais e profesionais é 
relativamente frecuente. Sen contar con que os mecanismos que subxacen 
á depreciación dunhas prácticas fronte a outras deixan ver, na maioría dos 
casos, máis as condicións de posibilidade do campo cultural dende o que se 
formulan que as limitacións dos obxectos deprezados. 
  A xenealoxía da tradución autorial en Galicia ten un dos seus piares 
na figura de Álvaro Cunqueiro, paradigma da figura textual que estamos a 
describir polo grao notable de liberdade co que sempre operou, tanto nas 
súas autotraducións como nas súas versións doutros escritores.7 En con-
soancia co carácter anticipadamente hipertextual da súa obra, a práctica 
tradutora de Cunqueiro constitúe un desafío a nocións estables da propie-
dade literaria, que fundamentaron até non hai moito o entendemento da 
tradución. Oposicións como a de ‘orixinal’ e ‘versión’ perden toda a súa 
operatividade en casos nos que, como en varias das súas obras narrativas en 
galego e en castelán, o tradutor reescribe o texto de partida de acordo cos 
valores que lle asigna á comunidade de receptores da lingua de chegada. 
  Unha práctica interesante neste contexto é a da ‘alofonía fantástica’, 
estudada por Iago Castro (2004) para se referir a doce poemas aparecidos no 
suplemento de Letras do Faro de Vigo entre 1964 e 1971. A partir da creación de 
nomes de pluma de distintas nacionalidades que escriben en galego (Dezio 
Arvenu, Enzo Carletti da Murona, Antonio Bariolim, Eliano Ardeanu, Carlo 
da Marjolana, Erik Triggvason, Argret Svaden, Frank Sigmundson, Knut 
Tellanken, Enzo Buocompgani ou Giorgio Cantalupo), Cunqueiro postula 

 No post titulado ‘Alternativas á 
hipoteca da presenza na proxección 
cultural exterior’ do blog Lándoa: 
Marxes de texto pode atoparse unha 
das reflexións máis lúcidas sobre 
este tópico: (http://landoa.blogspot.
com/search?q=proxecci%C3%B3n
+exterior).

6

 Mª Carme Pazos (1993) foi 
unha das primeiras autoras en 
achegarse á análise do Álvaro 
Cunqueiro tradutor. 

7



Galicia 21  
Issue A ‘09

Políticas e poéticas de segunda 
man: A espectralidade no 
proceso da tradución
María do Cebreiro
Rábade Villar

60 implicitamente unha expansión ficcional da relación da literatura galega 
con outras tradicións culturais máis ou menos distantes, convertendo o que 
hoxe denominariamos ‘proxección exterior da cultura’ nunha humorística 
myse-en-abîme.8  En efecto, os alófonos fantásticos de Cunqueiro presentan, 
no plano da recepción, particularidades derivadas do seu uso intensivo da 
ironía. Para todos aqueles lectores máis ou menos adestrados na poética cun-
queiriana, o emprego de nomes como o de Giorgio Cantalupo revelaba máis 
unha intención lúdica que o  propósito de mostrar a difusión internacional 
da literatura galega. Ao mesmo tempo, resulta indubidable que nalgún nivel 
de lectura estes textos alófonos podían ser entendidos como probas da inter-
culturalidade da poesía escrita en galego. Que as probas, á fin, resultasen ser 
ficcionais non ten por que anular de todo o seu potencial argumental, e en 
certo sentido podería mesmo acrecentalo.9

  O traballo de Cunqueiro como tradutor dinamita asemade a pre-
sunta distinción entre tradución profesional e tradución autorial. En cal 
dos dous ámbitos deberiamos situar, por exemplo, as versións que editaba 
en colaboración co tradutor Plácido Castro? Ou, formulándoo dun xeito 
máis xenérico, que matices engade a unha tradución a colaboración entre 
dous autores cun coñecemento dispar das tradicións lingüístico-litera-
rias implicadas na tarefa de traducir e aos que o campo cultural galego da 
época asignaba papeis sociais ben diferenciados? Dentro das prácticas tra-
dutivas de Cunqueiro, obxecto dunha escolma de Xesús González Gómez 
(1991), tamén habería que referirse a aqueloutras nas que a relación entre 
‘orixinal’ e ‘tradución’ (en ocasións por se tratar dunha tradución indi-
recta) dista ben de calquera noción afín ao ideal de literalidade. Resulta 
moi acaído, neste contexto, o ensaio de Jordi Doce sobre a tradución como 
xeito de escritura, onde se atopa o seguinte aforismo: ‘Todo texto litera-
rio es traducción de otro que lo antecede, incluso si no existe’ (2008: 14). 
Aínda que máis suxeita á lóxica do enxeño que á da explicación, a sen-
tencia de Doce fai  visible a importancia das nocións de perda e desapari-
ción tanto no traballo de traducir como no da escrita. E a desaparición e a 
perda foron sen dúbida motores tanto na tradución como na escrita litera-
ria galega dende o Rexurdimento. 

A tradución de autor como invención da tradición. Os paradigmas 
humanista e institucional no campo cultural galego.

Do mesmo xeito que Antoine Compagnon (1979) falaba dunha ‘segunda 
man’ para se referir á función das citas e alusións nos textos, hai unha 
segunda man en aparencia invisible, pero que deixa sempre os seus tra-
zos, no traballo dalgúns tradutores-autores que escriben a súa poética 
e falan dos seus referentes e das súas influencias cando trasladan certas 
obras ao galego. É o que ocorre, por aducir posicións diferenciais, cando 
Darío Xohán Cabana traduce a Petrarca (1989) ou a Dante (1990, 1994), 
cando Manuel Outeiriño traduce a Lawrence Sterne (1992), cando Xurxo 
Borrazás traduce a Henry James (2006) ou a William Faulkner (2007), 
cando Xesús Fraga traduce a Julian Barnes (2006) ou a Vladimir Nabokov 
(2008) ou cando Daniel Salgado traduce a Allen Gingsberg (2007). 
  En efecto, interesa notar que con frecuencia o labor de versionar 
textos alleos pode servir ao propósito de inventar a propia tradición. Nos 
casos citados, modelos de ‘tradución autopoética’, esa invención toma 
como referente privilexiado a escritura de quen traduce, de xeito que a 

 En estreita relación cos ‘alófo-
nos fantásticos’ atópanse as deno-
minadas pseudo-translations, termo 
que fai referencia a aqueles textos 
definidos como traducións nos seus 
sistemas meta, pero que non pro-
veñen de ningún orixinal, e que 
deron xa lugar a algunhas ache-
gas moi suxestivas nos Translation 
Studies. Para estas supostas ver-
sións de autores en cuxo corpus 
non consta ningún orixinal rela-
cionable co texto traducido, véxase 
Susan Bassnett (1998).  

8

 Nalgunhas das entregas sema-
nais do Faro de Vigo, Cunqueiro 
asinaba co pseudónimo ‘Manuel 
María Seoane’. Coa súa graza 
acostumada, Cunqueiro referiu 
que nunha ocasión alguén enca-
recera diante del a calidade das 
traducións do poeta lugués. A 
anécdota ilustra a complexida-
de dos efectos de lectura provo-
cados polo uso dun pseudónimo. 
Débolle esta información a Cristina 
Martínez Tejero, autora do Traballo 
de Investigación Académico ‘O 
Discurso do Faro de Vigo e o seu 
Posicionamento em relaçom ao 
Proto-Sistema Cultural Galeguista. 
Anos 1968-1969’, inscrito no 
proxecto Poluliga/Fisempoga do 
Grupo de Investigación Galabra da 
Facultade de Filoloxía de Santiago 
de Compostela.   
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61 tradución se converte nun xeito de recoñecemento público dunha débeda 
persoal. Claro que este proceso acada matices singulares cando o referente 
que precisa ser reescrito para marcar as filiacións non é a obra dun autor 
individual, senón a tradición literaria no seu conxunto. É dicir, a tradución 
pode entenderse como un mecanismo de reparación cultural, chamada a 
‘encher os baleiros’ do discurso historiográfico. Este proceso acada matices 
moi específicos en contextos culturais como o galego, afectados intensa-
mente pola conciencia da perda. Ante a constatación de supostas faltas na 
historia literaria, o tradutor pode erixirse nunha das instancias de restaura-
ción desas fendas históricas. 
Aquí, e cavilando na historia da literatura galega contemporánea, pode 
verificarse o tránsito dun paradigma humanista ou preindustrial a un para-
digma ligado á noción de industria cultural. No primeiro, autores como 
Álvaro Cunqueiro, Aquilino Iglesia ou Isidoro Millán González-Pardo e, 
nun sentido afín, Plácido Castro, operaban, nun sentido moi literal, como 
chaves para a apertura da tradición galega a outras culturas literarias. 
Un repaso por algunhas das traducións achegadas por Álvaro Cunqueiro no 
suplemento do Faro de Vigo entre finais dos sesenta e comezos dos setenta 
permite ilustrar o funcionamento deste paradigma. A diversidade das fon-
tes fala por si soa: entre outros, e baixo o pseudónimo de Manuel María 
Seoane, o autor traduce a Paola Simonelli, Pierre Dalle, C. C. Cummings, 
Ion Vinera, Magda Isamos, Nichita Stanescu, Maria Banus, Piera Germani, 
Langston Hughes, Tomás Garces, Thomas Hardy, R.S. Thomas, Pierre 
Emmanuel, Paul Eluard, Diego Valeri, Roy Campbell, Auriel Baranga, 
Rilke, Max Jacob, Hilarie Belloc, Pierre Emmanuel, Lucio Piccolo, Siegfrid 
Sasson, J.V. Foix e Salvador Espriu, Marta Pessarrodona,  Blaise Cendrars, 
Joan Teixidor, Eliano Ardeanu, Gerald Manley Hopkins ou Mario Moretti. 
Significativamente, en moitos casos a tradución achega notas e paratextos 
explicativos. Ás veces os poetas da mesma procedencia lingüística son agru-
pados en pequenos feixes antolóxicos que pretenden achegar unha visión 
panorámica da produción contemporánea nesa lingua. Noutras ocasións, 
Cunqueiro complementa as versións ofrecidas con artigos que fan referen-
cia ao autor ou á tradición poética na que se inscribe, e que son asinados 
por distintos nomes de pluma. Cando ofrece traducións do romanés, do 
catalán ou do galés, adoita indicar a procedencia cultural das fontes, nun 
exercicio deliberado de visibilización das ‘literaturas pequenas’. Todas estas 
prácticas informan dun entendemento prioritariamente cultural da tra-
dución. En primeiro lugar (e esta será tamén a aposta fundamental de tra-
dutores anteriores ou contemporáneos coma Iglesia Alvariño ou Plácido 
Castro), Cunqueiro elixe traducir poesía. No plano da escolla autorial, non 
se pode dicir que as súas apostas obedezan en todos os casos ao mainstream 
da época, nin tan sequera ao canon global da lírica do século XX. Ademais, 
o autor manifesta unha sensibilidade especial cara a tradicións culturais 
que, coma a romanesa, a catalá ou a galesa, poderían ser simbolicamente 
equiparadas, polo seu carácter periférico no contexto europeo, coa galega. 
  Fronte a este paradigma cultural ou humanista, cómpre recoñe-
cer outro, que denominarei paradigma industrial ou institucional. Neste 
último, as casas editoras, ao abeiro das políticas de subvención, desem-
peñan un papel cada vez máis importante tanto na diagnose como na res-
tauración do que o propio campo presenta á sociedade literaria como 
ausencias e déficits que deben ser salvados. 
  Non se trata aquí de esgotar o abano de exemplos posibles, sen 
dúbida moito máis amplo do que este traballo permite debuxar, mais 
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62 podemos cavilar, a este respecto, na función de coleccións como ‘As litera-
tas’ (en relación coa produción literaria internacional de autoría feminina) 
ou os ‘Clásicos Universais’ que dedica Galaxia á literatura contemporá-
nea traducida. Se repasamos o catálogo desta última colección, vemos que, 
canda os nomes de ‘tradutores profesionais, operan tamén os de ‘auto-
res’ como Anxo A. Rei Ballesteros (Molloy, de Beckett) ou Xurxo Borrazás 
(Trópico de cáncer, de Henry James; O ruído e a furia, de William Faulkner). 
Aínda así, resulta ben sintomático que en ningún destes casos as editoriais 
fixesen un uso mediaticamente recoñecible da intervención dos autores no 
proceso da tradución, en aberto contraste co papel que lles é recoñecido 
retrospectivamente aos tradutores inseridos no paradigma humanista.10

Noutro sentido, o paradigma institucional da tradución explica fenóme-
nos tan reveladores coma ese que, con ironía, poderiamos denominar ‘tra-
dución preventiva’. O obxectivo das prácticas tradutivas contemporáneas 
xa non é posibilitar o acceso dos lectores e lectoras en lingua galega aos 
modelos literarios que se xulgan de excelencia, senón asegurar que Paul 
Auster será traducido antes (ou, como máis tarde, ao mesmo tempo) en 
galego que en castelán. A ‘tradución preventiva’ atópase en relación coa 
estreita connivencia que, no campo cultural galego, se dá entre o naciona-
lismo cultural e as políticas de tradución das casas editoras. Ou, se se pre-
fire, debido á especificidade das circunstancias que rodean a produción e 
a recepción da literatura en lingua galega, prodúcese unha concorrencia 
entre os ditados institucionais que prescriben a normalidade como meta 
da cultura e os valores que rexen a actividade dos grupos editoriais. Esta 
concorrencia vén determinada, sen dúbida, pola política de subvencións, 
sen ser en absoluto reducible a ela. Non é de estrañar, por exemplo, que o 
discurso sobre as ‘industrias culturais’ (tan lonxe xa do horizonte a Escola 
de Frankfurt) pasase a artellar a acción gobernamental nos últimos anos, 
como o proba a decidida aposta institucional polas feiras, salóns e outros 
escaparates contemporáneos da cultura.  

Avance ou retroceso? As narrativas críticas sobre a tradución en Galicia

Avaliar os usos e funcións da tradución de autor no campo literario actual 
pide examinar de preto os discursos críticos xerados polo propio campo. É 
dicir, para alén da realidade material dos textos traducidos por determina-
dos autores, cómpre reflexionar sobre o xeito no que os axentes do sistema 
avalían o estado da tradución como práctica cultural. Como anunciei no 
primeiro epígrafe deste artigo, nos últimos cinco anos veuse xerando unha 
narrativa crítica de carácter teleolóxico que, por unha banda, tende a opo-
ñer as traducións profesionais ás traducións de autor e, por outra banda, 
asigna máis valor ás primeiras que ás segundas. 
  Se falo de finalismo para me referir a este relato é porque, super-
posto a esta pauta de valoración, opera un discurso temporal onde as tra-
ducións de autor obedecerían a un estadio precedente (e, polo tanto, 
susceptible de ser ‘superado’) ás traducións profesionais. Así, este relato 
considera que a práctica da tradución en Galicia evolucionou dende un 
estadio de traballo voluntarista onde os autores-tradutores debían suplir co 
seu papel individual un labor que, en sistemas máis normalizados, se leva-
ría a cabo noutros termos a un estadio profesional onde, á fin, o exercicio 
de traducir é desempeñado por especialistas entrenados previamente na 
tarefa. Coma sempre, resulta suxestivo confrontar este relato crítico cos 

 Unha proba deste recoñece-
mento póstumo son as escolmas 
das versións ao galego de traduto-
res inseridos no paradigma huma-
nista, como a devandita de Xesús 
González Gómez (1991) sobre o 
corpus de Cunqueiro. Outro tes-
temuño deste aprecio é a recente 
reedición, na editorial Galaxia, da 
Poesía inglesa e francesa vertida ao ga-
lego, de Plácido Castro, Lois Tubío 
e F. M. Delgado Gurriarán (2004). 
Sen dúbida, este interese retros-
pectivo contrasta coa actual renun-
cia das editoriais galegas a ofrecer 
escolmas ou libros individuais de 
poesía estranxeira traducida ao 
galego.
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63 datos que achega a historia da literatura galega, pois se no pasado coexis-
tiron un Álvaro Cunqueiro cun Plácido Castro, na actualidade coexisten 
unha Eva Almazán cun Daniel Salgado. 
  Nada máis lonxe da miña intención que negar as mudanzas xera-
das polo proceso de institucionalización e desenvolvemento industrial do 
campo literario galego. Mais, nun bucle argumental que ten moito de tau-
toloxía, esta crecente institucionalización, se cadra máis desexada que real, 
é a que tende a asignarlle unha posición de privilexio á tradución profesio-
nal fronte á de autor. Con frecuencia, os axentes implicados no campo con-
sideran que a primeira responde mellor aos propósitos de planificación da 
cultura e normalización de mercado que a segunda. Fronte a esta tenden-
cia á xerarquía nos discursos editoriais, o que é dado deducir é que ningún 
campo literario, en Galicia ou fóra de Galicia, e fágase o corte diacrónico 
que se faga, exclúe a coexistencia de moi diversas prácticas tradutoras, non 
todas elas suxeitas en exclusiva á esfera mercantil. 

Deixar quedar, facer pasar. A tradución de autor como proceso situado 
entre a conciencia de perda e o testemuño da intervención

Do que se trata, xa que logo, é de examinar a trama de sentido que funda-
menta o debate sobre a ‘necesidade’ dunha política editorial baseada na 
profesionalización da tradución en Galicia. Na orixe deste debate cóm-
pre situar un desprazamento nos obxectivos culturais do campo literario 
galego. A miña hipótese é que dende os anos cincuenta aos anos setenta 
predominou, tanto na escrita como na tradución, a figura benjaminiana do 
‘contador de historias’.11  Como é sabido, Benjamin ve no contador de his-
torias 12  un transmisor de contidos culturais que, de non mediar el, esta-
rían suxeitos á perda e cuxo papel, de acordo coa dialéctica do autor entre 
patrimonio e técnica, entraría en crise nas modernas sociedades indus-
triais. A tradución de autor sitúase claramente ao abeiro deste paradigma 
do ‘contador de historias’, na medida en que está vinculada á supervivencia 
ou ao ‘deixar quedar’ contidos ameazados pola desaparición. Este deixar 
quedar, á súa vez, debe ser entendido como un proceso de transformación, 
pois como deixou escrito Benjamin nunha fermosa reflexión sobre a alte-
ridade no traballo da tradución ‘o que nos é propio ten que ser aprendido 
na mesma medida do que nos é estraño’.13  Dende o punto de vista dos valo-
res que lle son asignados por parte da sociedade literaria, o tradutor-autor 
tenta facer sobrevivir o que, de non mediar o seu labor, tal vez sería dado 
ao esquecemento. 
  En claro contraste con este entendemento da tradución, dende os 
anos oitenta até a actualidade, a axenda cultural galega sitúase delibera-
damente, e dun xeito se cadra máis proxectivo que realista, baixo a aspira-
ción da normalización e da planificación culturais. En correspondencia con 
este proceso, que se intensificou notablemente nos últimos anos, a tradu-
ción profesional viría reemprazar como desideratum, o conxunto de prác-
ticas literarias baseadas na transmisión de historias. O tradutor profesional 
non pretendería tanto ‘deixar quedar’ como ‘facer pasar’ ou, se se prefire, 
servir de ponte entre dous sistemas posibilitando que o texto procedente 
dunha determinada tradición acade un papel funcional na comunidade lite-
raria de chegada. Neste sentido, a tradución profesional non está ligada 
á noción de supervivencia senón á de substitución por equivalencia. Ou, 
por formulalo en termos da socioloxía marxista, a tradución profesional 

 Para as implicacións histo-
riográficas do pensamento de 
Benjamin, sobre todo no que atinxe 
ás súas reflexións sobre a perda, 
a experiencia e a ruptura, véxase 
Gabriel Amengual, que no arran-
que do seu capítulo anota: ‘No es 
necesario argumentar que Walter 
Benjamin es un pensador y un tes-
tigo de los cambios históricos que 
se suelen caracterizar como “rup-
tura de la tradición”. Sin que sea 
el único, es ciertamente uno de 
los más clarividentes. Se le puede 
aplicar a él mismo aquel título que 
encabeza un capítulo de Dirección 
única: Feuermelder, ‘avisador de 
fuego’ o ‘vigilante de incendios’, 
en el sentido de que fue una perso-
na que percibió los indicios de los 
acontecimientos que se avecina-
ban, incluso antes de que se mani-
festaran en la superficie. De hecho 
parece que fue el que mejor presin-
tió el gran desastre inminente, gra-
cias a su conciencia apocalíptica, 
que no es otra cosa que un sentido 
agudizado, no para la catástrofe fu-
tura, última, escatológica, sino para 
la presente.’ (Amengual 2008: 29)

11

 Prefiro o calco léxico ‘conta-
dor de historias’ a ‘narrador’, pois 
translada ao meu ver máis axeitada-
mente os matices das reflexións de 
Benjamin sobre un modo de relatar 
ameazado polos avances técnicos 
da sociedade industrial. 

12

 Non deixa de ser un valioso pa-
radoxo que Benjamin deixase cons-
tancia explícita da súa reserva con 
respecto á tradución autorial tra-
tándose el mesmo, en tantos senti-
dos, dun tradutor-autor. Sen ir máis 
lonxe,  o seu artigo ‘O labor da tra-
dución’ foi publicado orixinalmen-
te como limiar a unha escolma de 
traducións dos Tableaux parisiens de 
Baudelaire, publicados en 1923.   

13
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64 converte en valor de cambio o que na tradución de autor era valor de uso. 
Situados como estamos na retórica cultural da obrigada internacionaliza-
ción da cultura galega, por veces semella que o importante non é tanto sal-
var a perda cultural no que ten de dano para a comunidade como garantir 
unha imaxe social de normalidade, sexa esta normalidade real ou non.     

A espectralidade nos procesos de importación e de exportación. A tra-
dución de autor como práctica resistente.

En que sentido, xa que logo, pode ser entendida como espectral a tradu-
ción de autor? Precisamente no sentido en que testemuña un modelo de 
entendemento dos bens culturais ameazado polas políticas editoriais de 
orientación máis mercantil, en alianza contemporánea cunha concepción 
do nacionalismo literario avalada (é dicir, financiada) polas institucións 
culturais. O espectral, xa que logo, emerxe aquí como unha figura da resis-
tencia, como o indicio de que o vello paradigma cultural (que onte chama-
mos humanista e que hoxe, sorprendentemente, poderiamos chamar case 
revolucionario) aínda algo que dicir sobre as políticas comerciais e norma-
tivas do presente.  
  A espectralidade deste modelo tradutivo déixase ver tamén na varia-
bilidade e na inestabilidade dos papeis que o campo literario lle outorga 
á figura do tradutor-autor, factores que se ven acentuados cando entra en 
xogo a dinámica asimétrica das relacións entre os sistemas literarios. Teresa 
Moure, tradutora ao castelán da súa obra ensaística e ficcional, é percibida 
maioritariamente no sistema de chegada como autora en lingua castelá, de 
xeito que o seu labor de tradución queda invisibilizado mediáticamente 
a favor doutros trazos (autoriais e repertoriais) que os axentes e editores 
consideran máis rendibles dende o punto de vista comercial. 
  Nunha refutación da práctica da autotradución referida ao contexto 
gaélico escocés-inglés, Christopher Whyte enuncia as relacións de poder 
que subxacen a esta práctica, así como os perigos de silenciamento da lin-
gua que conta cun menor peso institucional e comercial:  

There is no better form of criticism than translation, and when 
neither language involved carries the stigma of being the “mother-
tongue”, your perception is even more defamiliarised and acute. 
The practice of self-translation is never innocent […]. If translation 
is about crossing barriers, contaminating one language with the 
experience and the rhythms of another, self-translation occurs in 
situations of exile or of crude subjugation, where one language is 
attempting to take the place of another. (Whyte 2002: 6) 

  Consideracións como as verquidas por Whyte poden falar tamén 
da asimetría que media entre o mercado do libro en lingua castelá e o 
mercado do libro en lingua galega. Pero as respostas á desproporción 
poden ser creativas, e non únicamente asimiladoras. Pois se, como vimos, 
nalgúns casos as editoras galegas optan por non visibilizar a tarefa dos 
tradutores-autores en obediencia á doxa que atribúe máis valor á tradu-
ción profesional, hai tamén no presente excepcións a esta regra, como a 
opción editorial de subliñar o papel de Daniel Salgado na tradución de 
Allen Gingsberg. A distancia que separa os obxectivos de Lumen dos de 
Edicións Positivas é susceptible de ser medida en atención a parámetros 



Galicia 21  
Issue A ‘09

Políticas e poéticas de segunda 
man: A espectralidade no 
proceso da tradución
María do Cebreiro
Rábade Villar

65 como o volume de vendas, mais non só. Na análise dos papeis do tradu-
tor profesional e do autorial é preciso incorporar tamén a diferenza entre 
os procesos de importación e de exportación textual, determinados pola 
posición relativa dos sistemas implicados e pola diferenza nos perfís das 
casas editoras. 
  En suma, o que subxace a moitos dos efectos de campo aludidos non 
é tanto a vontade de aparecer ou desaparecer por parte dos autores como 
o xeito no que os seus nomes serven (ou estorban) a determinados pro-
pósitos sistémicos. Por outra banda, a noción de ‘tradución’ que opere en 
cada conxunto literario determinará tamén o grao de visibilidade que se lle 
outorgue a quen traduce. Podería enunciarse a hipótese de que canto máis 
tradicional sexa a idea de tradución vixente na comunidade, menos visible 
será o labor do tradutor.14 No presente, entre nós, contra as nocións tradi-
cionais da práctica de traducir, érguense, infatigables, propostas como a de 
Erín Moure e Chus Pato, que nas súas lecturas conxuntas do libro Teatriños 
(Moure, 2007) desafían as categorías de ‘orixinal’, ‘autoridade textual’, 
‘intercambio lingüístico’ ou ‘lingua incontaminada’. Pois o que resulta 
innegable é que as escritoras e escritores, tanto no pasado humanista coma 
no presente industrial, se resisten a deixar de traducir, asumindo o risco e 
o desafío que Paul Ricoeur (2004) recoñecía como inherentes a esta tarefa. 
Ao meu ver, a resistencia flutuante pero firme de quen, sexa ou non escri-
tor,  traduce libremente testemuña o seu desexo de seguir operando como 
árbitro necesario dun proceso que non ten por que ser totalmente reduci-
ble á conversión da cultura en mercadoría. 

 Débolle a formulación desta 
hipótese ao intercambio de ideas 
que, sobre este tema, mantiven con 
Helena Miguélez Carballeira.

14
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This article will use a personal and highly controversial case, my translation 
of The Curious Incident of the Dog in the Night-Time by British author Mark 
Haddon into Galician, to explain how my contract was terminated by the 
publisher Rinoceronte Editora due to my use of feminist translation strategies. 
As I will explain, such strategies implied not translating gender neutral 
nouns in English into masculine or feminine according to patriarchal 
expectations. I will describe and analyse this case study in the light of 
feminist translation theory, with a view to understanding not just my 
choices but the reactions this public case elicited from several of the 
parties involved and the public.  I will also draw some conclusions on how 
intertwined notions of gender and the nation informed in the ensuing 
public discussion.

Este artigo parte da descrición dun caso persoal e altamente controvertido 
no eido da práctica da tradución en Galicia: a miña tradución ao galego O 
curioso incidente do can á medianoite, do autor británico Mark Haddon, e de 
como o meu contrato pola Editorial Rinoceronte foi rescindido debido 
ás estratexias tradutivas feministas que eu implementara no texto. Como 
explicarei, ditas estratexias implicaban que os termos con xénero neu-
tro en inglés non se habían de transformar en masculinos ou femininos en 
galego, atendendo a prexuízos patriarcais. Describirei e analizarei este caso 
á luz das teorías de tradución feminista, co obxectivo de entender non só 
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69 ás miñas opcións como tradutora, senón as reaccións que este caso pro-
vocou tanto nas partes involucradas coma no público lector en Galicia. 
Finalmente, as miñas conclusións profundarán nas relacións entre xénero 
e nación e como estas lle deron forma ao debate público que arrodeou esta 
controversia. 
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70 Theory first…

There are many who think that there is always a great 
gap between theory and practice, whatever the area or 
subject matter in question. Such a view is not alien to 
the field of Translation Studies, where significant work 
has already been published that addresses this vacuum 
directly (Wagner and Chesterman 2002). As can be 
gleaned from this literature, practice is invariably based 
on some degree of theory, be it academic or self-taught.

There have been many theories about translation throughout history, 
but it was only from the 1950s onwards that the discipline of Translation 
Studies began to develop, with a view to analyzing this important mode of 
human interaction. Translation Studies was first seen as a ‘natural branch’ 
of linguistics, and more specifically of comparative linguistics. At that 
time, focus was placed on the product –i.e. on the translation itself– and 
most theoretical discussions revolved around equivalence and fidelity, and 
subsequently treated any departure from the original work as undesirable 
or deviant. Those first studies depended heavily on traditional concepts 
of language and therefore developments in the field of linguistics also led 
to changes in the field of Translation Studies. One of these changes was 
undoubtedly the emerging view of language as a power construct and of 
meaning as an essentially social notion. This was to become a pivotal question 
for translation, as debates moved away from an understanding of meaning 
as static –mere metaphysical matter linked by means of an ill-defined, 
mysterious process to a signifier– to what Stolze summarized as follows:   

Equally, for the listener the sign does not stand for ‘something’ 
statically, rather it is a parameter of reference (cf. the tradition of 
thought by Peirce); the sign is constructed and gains ‘meaning’ only 
following the recognition and interpretation of the immanent relations 
of the sign by the recipient: “Nothing is a sign unless it is interpreted 
as a sign”. (1997: 44) 

  Steadily, meaning was to be established as a convention, always 
subjected to power-related and social forces. Feminist critiques of language 
have also moved away from dichotomous notions of  ‘sign’ and presented 
a much more complex understanding of language as a construct. These 
critiques have brought into relief well-entrenched patriarchal definitions 
of language, which more often than not use grammar as an argument to 
fight structural transformations to the benefit of gender equality, ignoring 
the fact that grammar is a construct built by a particular gender, class and 
race. I shall return to feminist analyses of language later on, as these have 
had a considerable influence on feminist translation strategies which will be 
discussed in this study. Within the field of translation, as Holmes states:

Work in the field of translation theory over the past twenty-five years 
has been done primarily by linguists, theoretical or applied. They have, 
by and large, moved down a different road, one that has turned out to 
be a dead end. (1988: 100)

  
  It was not until the 1980s that translation began to be analyzed from 
a variety of perspectives, and mainly understood as a form of (political, 
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71 ideological or cultural) mediation. This new outlook was brought about 
by the so-called ‘cultural turn’ in Translation Studies, a paradigmatic shift 
going from mainly formal and linguistically defined notions of translation 
to historicized and discursive ones, and whose description has occupied 
a central space in histories of the discipline (Snell-Hornby 2006; Singh 
2007). The fact that languages do not live in isolation, but develop, thrive 
or die in societies sheds light on the view that translation practice is a 
mediation between two sets of cultures. Once again, as we have seen in 
the case of language, culture could not be taken for granted either. The 
concept of culture itself is a site of struggle and its meaning can vary vastly 
from one discipline to the next. Despite the difficulties of defining culture, 
the so-called cultural turn in Translation Studies paved the way for a new 
understanding of translation as a cross-cultural activity, the study of whose 
process took precedence over the study of the final product. Postcolonial 
theory’s contribution to these reflections on cultures also highlights the 
power inequalities that inevitably underpin any form of intercultural 
negotiation, of which translation is, of course, an example.1 An analysis of 
the works selected for translation and of the strategies used to translate 
works from non-Western cultures once again reveals the political position 
from which translation is carried out. Such analyses often tend to focus on 
literary texts but they are also relevant to other types of translations such as 
interpreting –for example, politically charged translational situations such 
as international forums where the interests of developing and developed 
countries tend to differ a great deal, and are crucially mediated by the 
perception that the interpreters have of those interests and conflicts. The 
choice of texts to be translated from non-Western cultures –or peripheral 
cultures within the West– has much to do with the expectations from the 
decision-makers engaged in that process –translators, publishers, etc.– and 
tend to rely on western-centric notions of the exotic, as is explained by 
Edward Said in Orientalism (1978). 
  Owing to this paradigmatic shift, translation could no longer be 
seen as an isolated linguistic process in which language A is introduced in a 
black box (Krings 1986) and delivered in language B. Translation therefore 
began to be seen as an activity also marked by power and inequalities. One 
of the main logical corollaries of this  process was to analyze how power 
was created and by whom. The translator was now in the spotlight.
  Before we analyse the role of translators in what I would like to call 
the ‘translator turn’, let me just underline that although I have presented 
this evolution as a linear process, many theoreticians, and particularly 
those working from within disciplines other than Translation Studies, 
will still use concepts that have been largely superseded in the field, 
such as equivalence or fidelity.2 Yet it is in the context of non-specialist 
discussions about translation that notions such as fidelity or equivalence 
still reign supreme. What feminist and postcolonial theories have come to 
demonstrate, however,  is that the denial or downplaying of the translator’s 
role is not just an innocent instance of theoretical disagreement between 
different views of translation but a pretext to conceal –and therefore, 
perpetuate– mainstream –that is, patriarchal and imperialistic– values. 
Denying the role of translators and their interventions therefore means 
abdicating responsibility for the reproduction of patriarchal and imperial 
values. Whenever translation practitioners or theoreticians claim that the 
translator is simply a black box, it is more often than not because they are 
consciously or unconsciously complying with mainstream values.

 For a study of the power diffe-
rentials that inform the translation 
of theories, with a particular focus 
on how Barthes’ post-structuralist 
works and French feminisms were 
translated into Turkish and English 
respectively, see Susam-Sarajeva 
2006.

1

 See for instance Miguélez-
Carballeira’s study on how the 
field of Hispanic Studies may still 
be seen as using theoretical con-
cepts from Translations Studies 
that do not find much currency 
in the latter discipline anymore 
(Miguélez-Carballeira 2007b) 

2
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72   Analyzing and giving visibility to the role of translators takes us 
back to a key philosophical concept: that of ideology. In the context of 
what we may call ‘traditional’ translation theory, ideology was viewed in an 
unfavourable light, and often as an inner force, an evil bias, that ran counter 
to the professionalism of translators. This kind of approach has much to 
do with definitions of ideology in Marxist theory before Althusser. Those 
definitions usually referred to what we now identify as ‘dominant ideology 
or mainstream ideology’, i.e., the ideology of those in power, usually taken 
for granted and reproduced without explanation. In the words of the 
philosopher, mainstream ideology is the one

which we cannot fail to recognize and before which we have the 
inevitable and natural reaction of crying out (loud or in the “still, 
small voice of conscience”): “That’s obvious! That’s right! That’s 
true!”. (Althusser 1997: 161)

  But the Althusserian concept of ideology radically changed this 
view and brought about the by now fairly widespread belief that all human 
activities are ideological. Ideology is now widely understood as ‘todo 
conxunto de coñecementos, experiencias e valores que interveñen na nosa 
interpretación da experiencia’ (Reimóndez 2001: 19-20). In comparison to 
previous Marxist analysis of ideology, Althusser claims that
 

ideology is not simply a set of illusions, as The German Ideology 
seems to argue, but a system of representations [...] concerning the 
real relations in which people live. But what is represented in ideology 
is ‘not the system of the real relations which govern the existence of 
individuals, but the imaginary relation of those individuals to the real 
relations in which they live’. (Althusser 1971:155, in Belsey 1980:57)

  It is for this reason, therefore, that translation can never happen 
‘outside’ ideology. To put it in Althusser’s terms: ‘what thus seems to take 
place outside ideology [...], in reality takes place in ideology’ (1997:59). 
All  translations are marked by the ideology of whoever produces them: 
manipulation is no longer a curse, but the very nature of this activity 
and a phenomenon to try to study and contextualise in its own right. Of 
course, ideological intervention in translation can also take place in a more 
conscious and purposeful way, and this is indeed the case with those who 
work against mainstream values. Conversely, those who strive to deny or 
camouflage this intervention are consciously or unconsciously endorsing 
mainstream ideology, the only ideology that attempts to be invisible so 
that it can be taken for granted as the ‘truth’. By so doing, those who 
stand behind the mechanisms of mainstream ideology help to silence the 
voices that attempt to champion a change in power structures. Such an 
understanding of the negotiations underlying the translation process brings 
about a new set of questions, which the field has been addressing as the main 
goal of Descriptive Translation Studies. Questions such as who translates, 
why or for whom, are now of pivotal importance for the discipline, although 
they have been posed and answered mainly by scholars conducting research 
in the field and not by the practitioners themselves. The present case study 
is a first-person account by a practitioner who is also a  researcher in the 
field of Translation Studies, and as such it aims to be a thought-provoking 
and suggestive example of the type of work that still needs to be carried out.
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73 Feminism, translation and the Galician context

Feminist translators and theoreticians have unmasked the ideological 
character of translation in a myriad of ways. For example, sustained and 
detailed analysis of what works have been and are translated and by whom 
has uncovered the fact that it is usually male authors who are translated by 
invisible women (Simon 1996). This reality can be linked to the theoretical 
tenet, and also a contribution of feminist translation theory, that sustains 
that translation is a second-class activity, and as such, a feminine task 
(Chamberlain 1988). In this dichotomous scheme of things, the author 
–male– is the one who creates and deserves credit for his work, while the 
translator –female– is the one who merely copies, imitates and tries to 
emulate the author. She is a shadow performing a task almost devoid of 
value. This conceptual relationship between translation and women can 
be seen in a clearer light when we analyse the metaphors used to refer 
to it throughout history. Translators have been defined as handmaidens 
to authors, or in a more explicit metaphor, as women who, if beautiful, 
had to be unfaithful (Simon 1996: 1). Feminist Translation Studies have 
uncovered this conceptual framework, regarded as irrelevant by many but 
crucial to the practical working conditions of translators, not only female. 
If translators are only handmaidens to authors, then of course there is no 
need to pay them a real wage for their –laborious, highly intellectual and 
time-consuming– work. There is no need to acknowledge their authorship 
or for them to show any professional skills: it can be done by anybody who 
understands two languages and has some ‘female’ intuition  for words. This 
context provides us with a prime example of how theory and practice 
interact. The fact that translations are nowadays included in copyright 
law on an equal footing with original works is the result of a shift in the 
theoretical paradigm that defined translation for too long. This shift was 
highly influenced by the work of feminist scholars.
  However, feminist Translation Studies have also focused on wider 
projects, such as the analysis of translations of women authors, the drawing 
of histories of women translators, and the promotion of a sustained 
translation of more female authors, in order to compensate for the heavy 
male bias observable in the corpus of translated literature. Regarding the 
analysis of translations of women authors, a case that has attracted a great 
deal of attention has been the study of Simone de Beauvoir’s translation 
into English (Simons 1983; de Lobtinière-Harwood 1991; Simon 1996; von 
Flotow; 1997; Castro 2008), which created a breach between French and 
Anglophone feminism. The translator, Howard Parshley, decided to erase 
‘irrelevant’ parts of the work, such as for example de Beauvoir’s references 
to female historical figures. Of course, there is no evidence that Parshley 
ever saw himself as a patriarchal and ideological manipulator; he might 
have thought that he was just technically adjusting the text to suit its 
target audience better. This leads me to the final point that I would like to 
make with regard to feminist Translation Studies, which concerns the issue 
of translation strategies. 
  In general terms the most important feminist translation strategies 
have been summarised as follows: prefacing, foot-noting, hijacking and 
supplementing on the one hand, and providing visibility to women’s text 
or highlighting sexism or other gender roles, on the other (Lotbinière-
Harwood 1991) . These strategies were first developed in Canada and 
have since become an inspiration to many feminist translators, but there is 
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74 still a need to look into how they may be applicable –or not– in different 
cultural contexts, when working with language pairs other than French 
or English or with non-literary genres. Even in  literary contexts, some of 
these strategies remain difficult to use unless they are part of a project by 
a feminist publishing house. Canadian poet and translator Erin Moure had 
to face enough opposition, for example, when publishing her rendition of 
Pessoa’s poem ‘O Guardador de Rebanhos’ into English as ‘Sheep’s Vigil by 
a Fervent Person’. The guardians of Pessoa’s legacy did not want to grant 
her the rights as they did not deem her translation suitable on the grounds 
that she had moved the setting to current Toronto and introduced her 
feminist approach to the text.3 However, there are far less visible strategies 
that feminist translators implement when they go about their jobs. These 
concern, mainly, issues to do with grammatical shifts between languages, 
and particularly those concerning grammatical gender. Normally, this 
type of decisions go unnoticed –what to do, for instance, with gender-
neutral words in English– but the case study in this article is an exception. 
Occasionally, feminist-identified translators will use prefaces or other 
paratextual material to explain what translational strategies they plan to 
put to use. I will turn to the issue of prefacing later on.
    If we now turn to the Galician context, we see that the above 
theories have had a rather belated impact. Despite the fact that there 
are scholars in Galicia who have been working on feminist translation for 
over a decade (Reimóndez 1997; González Liaño 2003; Castro 2004), 
the issue of feminist translation practice remains to be studied in detail. 
After the public controversy aroused by my translation into Galician of 
Mark Haddon’s The Curious Incident of the Dog in the Night-time, there is no 
question that there is at least one active feminist translator in Galicia. I 
have translated, after all, over a dozen books so far, live exclusively from 
this activity –not in the literary field, but as an interpreter– and pay my 
taxes as a translator. However, several questions need to be asked as to 
whether there are other feminist translators in Galicia, what strategies 
have they used and what has happened to the works by women and more 
particularly feminists who have been translated by non-feminists –this is of 
course an open call for feminist translation scholars to conduct more work 
on the Galician context–. As regards the first two questions, the existence 
of practising feminist translators in Galicia remains moot. However, if they 
do exist, they have most likely been overridden by the type of discussions 
on translation that will typically be given coverage by the media, namely 
the number of books translated, or the relevance of translation for 
language standardization and use (see for instance Anonymous 2007). 
However, altough there have been many recent articles on the relevance of 
translation in the literary system, there has been little discussion regarding 
the actual choices and standpoints, ideologies and strategies used by 
translators. Outside scholarly publications such as Viceversa, where we can 
almost invariably find an article written in the first person by a translator 
where they explain their choices and strategies, there is hardly any space 
left for translators to be visible. Book reviews tend to focus on the book 
itself and are rarely reviews of the translation. In other words, they will 
tend to speak of the literary work in hand as if it were an original.4 More 
often than not, whenever the translation is analyzed, it is done without 
any knowledge of the two languages involved, from a merely linguistic 
point of view and, without any consideration for the general approach 
to the text by the translator. In contrast, the reviews tend to be riddled 

 I have had access to this infor-
mation through a personal commu-
nication with the translator.

3

 Exceptionally, reviewers who 
are also Translation Studies scho-
lars, or who may have access to 
both the source and target langua-
ge, will make a point of foregroun-
ding the work of the translator. 
See for instance Helena Miguélez-
Carballeira’s reviews of María do 
Cebreiro’s translation Tres vidas, 
Eva Almazán’s Brooklyn Follies or 
Marga Rodríguez-Marcuño’s O se-
gundo sexo (Miguélez-Carballeira 
2006, 2007a, 2008). This reviewing 
practice remains marginal in the 
Galician cultural system. 
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75 with judgemental comments based on the reviewer’s personal criteria 
and these can be highly repetitive. For example, they will typically focus 
on whether or not the language used complies with the Galician written 
norm, which may not be relevant to the context at hand, or may even on 
occasion, derive from a lack of understanding of the literary work itself, 
where rudimentary uses of language –low lexical variation, inaccuracies or 
awkward uses of syntax are a key element in the narration. Although these 
circumstances are beginning to change, up until recently there seemed to 
be one sole commentator of literary translations in the Galician press, Mr. 
Moisés R. Barcia,  also the co-owner and publisher, together with Penélope 
Pedreira, of Rinoceronte Editora. Having only a single voice to speak about 
all the translations and translators in Galicia implies an obvious bias and 
a dangerous trend towards a single, dominant discourse on translation, 
at least from the point of view of how translation is portrayed in Galician 
literary criticism. Galician translators will normally not be granted a space 
in which to give a full-blown account of their work and spell out the 
ideological position from which it has sprung. Prefacing is rarely allowed in 
Galician translations unless there is some specific feature in the actual work 
translated that forces the publisher to introduce such a space.5  That is the 
case of, for example, with my translation of Little Theatres, where the use of 
Galician by Canadian poet Erín Moure clearly demanded  an explanation. 
Even in that case I was not allowed to have a preface as such, but a 
small text that the publisher initially wanted to call ‘Nota da tradutora’, 
misleading as that could be. The text was finally called ‘A tradución dos 
teatriños’ (Reimóndez 2007: 145-147) and it offers the reader an insight 
into my standpoint when translating the poetry collection, not simply an 
explained inventory of my linguistic choices. Unfortunately, in the few 
remarkable examples where a preface to the translation has been allowed, 
the preface will focus exclusively on the formal aspects of the translation 
process –this can be found, for instance, in the collection ‘As Literatas’, 
or in the translation O segundo sexo by de Beauvoir, both published by 
Xerais–. Translations are always about choices and, as we have briefly 
seen in the introduction, evading responsibility has a long tradition in 
translation practice. It is perceived to be more comfortable not to be under 
the spotlight, not to be accountable for one’s complicity with mainstream 
values, as too much exposure would probably bring about fierce opposition 
from many sources. The reactions in the Galician press that we will analyze 
in the last section of this article, demonstrate that being visible always 
entails the risk of being criticized or attacked. However, this is sometimes 
the only way to affect the patriarchal, imperial, theoretical –and therefore 
practical– framework in which we work.

The Curious Incident...

With the above theoretical and contextual considerations in mind, let us 
now turn to the public case of my translation of Mark Haddon’s The Curious 
Incident of the Dog in the Night-Time. I will use this example in two ways. 
Firstly, I want it to show how feminist translation in Galicia exists and is at 
work. Secondly, I would like to put it forward as an instance of the genuine 
struggle taking place –even in the courtroom– between patriarchal and 
old-fashioned concepts of translation and an ethical translation practice 
taken to the extreme. I will then analyze the public repercussions of this 

 In an article included in this 
issue, María do Cebreiro Rábade 
Villar ponders over the question 
of why even consolidated lite-
rary authors are not given this 
opportunity when working as 
translators. Her argument is ba-
sed on the paper she delivered 
at the International Conference 
on Translation and Publishing 
Policies, held in October 2008 
(University of Vigo). 
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 For a more detailed textual stu-
dy of the translational choices in O 
curioso incidente do can á media noite, 
see Castro 2009, forthcoming.

6

case and how the flurry of media coverage that followed it may shed light 
on issues that go beyond translation and meet the intersecting notions of 
gender and nation. 
  I will try to present the case as briefly as possible, as the process 
spanned a long period of time, from 2004, when I was verbally hired by 
Edicións Xerais to translate Mark Haddon’s book, until 2007.6 After this 
verbal agreement, as there was no hurry in publishing the book, I was given 
plenty of time to work on the translation and finally delivered the final text 
to the editors in February 2007. At that point, it emerged that the rights to 
publish a translation into Galician of Haddon’s novel had just been bought 
by Rinoceronte Editora, a publishing house that specializes exclusively on the 
translation of literary works of difficult access for Galician-language readers 
and, more recently, also of Galician literature into other languages. As a 
result, Xerais’ plan to publish the book was stymied. It is worth clarifying 
at this point that the practice of not buying the rights of a book before its 
translation is commissioned is fairly common in Galicia, where the number 
of translations remains low and translation policies vary widely from one 
publishing house to another. At the time I was familiar with Rinoceronte 
publishing house as I was a subscriber to their catalogue, and Xerais 
mediated in order that the director of Rinoceronte, Mr. Moisés R. Barcia, and 
I could meet to discuss what the fate of my already completed translation 
should be. In the event of no agreement being reached between Rinoceronte 
and myself, Xerais would pay for my translation but the book would not be 
published. The text was then sent directly from Xerais to Mr. Barcia, who 
was given the time to go over it in detail and assess its value. Mr Barcia then 
called me to sign the agreement in spring 2007. On that day he showed me 
some pages with ‘corrections’, which I found completely unjustified as he 
had changed synonyms or expressions that he simply found more suitable. 
I informed him that I would not argue with him over such things unless he 
changed something that I considered sensitive from the point of view of 
my interpretation of the book. The agreement was then signed. As regards 
the terms of the actual contract, other aspects of this could be considered 
controversial, but I shall limit myself here to the description of those 
irregularities that are relevant from the point of view of feminism. As this 
had been an unusual working situation all along, I agreed to the conditions 
for the sake of publishing the book as soon as possible.
  When I received the first corrections I was stunned by the level 
of irrelevant intervention and change introduced into the text: changes 
involving, for instance,  the substitution of certain words with their 
absolute synonyms in Galician, such as ‘colexio’ and ‘escola’, both 
meaning ‘school’. I decided not to comment on any of these; however, I 
did comment on some amendments that concerned my use of feminist 
translation strategies. In some cases my text had been masculinized. For 
example, ‘the police’ –which I had translated with the gender-neutral, 
collective noun ‘a policía’– had been changed to ‘os policías’ –literally, 
‘policemen’–. Similarly, ‘the publishers’, which I had translated as ‘a 
editorial’ –literally, ‘the publishing house’– had been changed to ‘os 
editores’ –’the editors’, in the masculine form. More disturbing indeed was 
the change of two words that showed a conscious sexist bias: ‘windsurfer’, 
which I had translated ‘a surfeira’ (female surfer)– in my translation, and 
‘liar’, which I translated as ‘mentireiro’ (liar, in the masculine form) in my 
translation. The gender of these two words was changed by the editor, 
with the result that ‘surfer’ became ‘surfeiro’ –in the masculine– and ‘liar’ 
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77 became ‘mentireira’ –in the feminine– for no obvious reason, as we can see 
from the respective textual contexts below: 

Then Mrs Shears came over and cooked supper for us. And she 
was wearing sandals and jeans and a T-shirt which had the words 
WINDSURF and CORFU and a picture of a windsurfer on it. 
(Haddon 2003: 37)

But Willesden Junction wasn’t on pages 42 and 43. And I found it 
on page 58 which was directly under page 42 on the KEY TO MAP 
PAGES and which joined up with page 42. And I looked round 
Willesden Junction in a spiral, like when I was looking for the train 
station in Swindon, but on the map with my finger.
And the man who had shoes that did not match stood in front of me 
and said, ‘Big cheese. Oh yes. The Nurses. Never. Bloody liar. Total 
bloody liar.’
Then he went away.
And it took me a long time to find Chapter Road because it wasn’t on 
page 58. It was back on page 42, and it was in square 5C.
And this was the shape of the roads between Willesden Junction and 
Chapter Road 230. (Haddon 2003: 230)

  The second quotation has been reproduced at some length in order 
to make clear that there is no reason to think that ‘the man who had shoes 
that did not match’ was referring to a woman. The only other two points 
when he is mentioned are here:

And everyone who got off the train walked up a staircase and over a 
bridge except me, and then there were only two people that I could 
see and one was a man and he was drunk and he had brown stains 
on his coat and his shoes were not a pair and he was singing but I 
couldn’t hear what he was singing, and the other was an Indian man 
in a shop which was a little window in a wall. (Haddon 2003: 228, my 
emphasis)

And here:

And I paid him £2.95 with my money and he gave me change just like 
in the shop at home and I went and sat down on the floor against the 
wall like the man with the dirty clothes but a long way away from him 
and I opened up the book. (Haddon 2003: 229-230, my emphasis)

  
  When I sent Mr. Barcia my comments stating that I did not agree 
with the correcting procedures adopted, but that I would only oppose 
the above cases for the reasons that they run counter to my translation 
practice, he refused to accept my criteria and stated that it was acceptable 
for me to use non-sexist language in my own creative writing but not in 
my translations. For some months the discussion continued with bitter 
statements from Mr. Barcia regarding the fact that as the publisher he had 
the right to have the final judgement on the text and would ultimately not 
accept such practices. I reminded him several times that I was the author 
of the translation and that it was my name that was going to appear on 
the book. He suggested that I either signed the translation that included 
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78 his alterations with a pseudonym or he would terminate my contract 
and assign the translation to somebody else. For some reason he was also 
unhappy with the first corrections and decided to send me a second text 
which had been revised by himself. In this version he claimed that he would 
try to reach some compromise regarding the controversial words. When the 
correction was sent to me, the sexist choices were still present. I therefore 
decided to remove my name from the visible parts of the book –front cover 
and title page– and leave it only on the copyright as a final act of protest. 
He was opposed to this option on the grounds that it both violated the 
collection’s format and breached  the term of the contract which stated 
that the translator’s name is to appear on the front cover –of course, this 
is a translator’s right, which he or she can choose to give up; it is not an 
obligation–. Upon my allegation that he did not have my permission to 
publish the translation with my name on the cover and that, should he 
do so, there would be legal implications in response to this action, he 
terminated my contract and did not remunerate me for my work. When 
I was already in talks with a lawyer about the contract and only a few 
months following these events, I saw the published work in a bookstore. 
The translator of Haddon’s The Curious Incident of the Dog in the Night-time into 
Galician was listed as Moisés Barcia.
  At this point in time I decided to issue a statement to the press 
regarding the whole incident (Reimóndez 2008). The events that 
immediately ensued from this action form the second part of my analysis. 
The news first emerged on a Galician news website, gznacion, an informal 
privately-owned portal for Galician news (Gznacion - Redacción, 2008). 
Immediately after this release Rinoceronte issued a declaration. Given that 
the file has been erased from the website and is currently inaccessible, I 
attach the text here:

29 de marzo de 2008
Rinoceronte e o feminismo túzaro e malintencionado
MARÍA REIMÓNDEZ DENUNCIA Á EDITORA POR REXEITAR 
UNHA TRADUCIÓN SÚA
Un medio dixital publica hoxe a noticia da denuncia de María 
Reimóndez contra a nosa editora. Malia estar xa en marcha a nosa 
resposta legal á súa iniciativa, queremos mostrar dende aquí a nosa 
versión dos feitos. 
– Rinoceronte Editora adquiriu os dereitos para editar e traducir ao 
galego o libro The curious incident of the dog in the night time. Cando xa 
tiñamos firmado un contrato cunha profesional da tradución para 
vertelo ao galego, chegou aos nosos oídos que había unha tradución 
xa feita por Reimóndez.
– Malia ser norma da casa non aceptar traducións non solicitadas, 
fíxose unha excepción neste caso e propúxoselle a Reimóndez 
aceptarlla con dúas condicións: restariámoslle do soldo os gastos 
da corrección necesaria para que o texto acadase o noso estándar 
habitual de calidade (aínda así o soldo resultante, 10 € folio, é un 
20% superior ao que adoita pagar a competencia) e a tradución sería 
sometida a un nivel de intervención alto (para ilustralo mostróuselle 
un fragmento de 10 páxinas con correccións en vermello en todas 
as liñas). A tradutora aceptou sen obxeccións, e non indicou que 
houbese ningún tipo de intervención ao que se fose opoñer.
– No proceso de revisión advertiuse que Reimóndez manipulara 
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79 o orixinal, traducindo sistematicamente os neutros ingleses por 
femininos, agás cando tiñan connotacións negativas (un borracho 
vai chamándolle a alguén liar; nós, como a tradutora ao castelán, 
supuxemos que se refería á súa esposa; Reimóndez, en cambio, 
considerou que aludía a outro home). Tamén converte masculinos 
en femininos (unha rata que se chama Toby, e á que se refiren como 
he) e en neutros (uns men pasan a ser ‘xente’). Ante a negativa de 
Reimóndez a cambiar o seu uso ‘non sexista’ da lingua e crendo nós 
que o autor é o responsable último da súa obra, contactamos coa 
axente de Haddon para que se manifestase ao respecto, cousa que 
fixo, dándonos a razón. 
– Contrariada por isto e privada de argumentos, Reimóndez decidiu 
que non quería que o seu nome aparecese na cuberta do libro nin na 
páxina 5. Fíxoselle saber que esa pretensión non era algo que puidese 
esixir a tradutora, xa que alteraba as características da colección e 
contraviña o especificado no contrato. A resposta de Reimóndez foi 
unha ameaza de denuncia. Chegados a este punto comunicóuselle 
que se resolvía o contrato, amparándonos nas cláusulas 3 e 4.

Feito o relato do acontecido, queremos engadir unha serie de 
apreciacións: 

– A acusación de Reimóndez, coñecida hoxe pola prensa, é a de 
cometermos ‘prácticas machistas na tradución’, ‘despido impro-
cedente’ e ‘apropiarse da súa tradución’. Sobre o ‘machismo’ da tra-
dución xa se pronunciou o autor, verdadeiro responsable da súa obra, 
mal que lles pese a Reimóndez e outros ‘tradutores-creadores’. Se o 
‘despido’ é procedente ou non xa o determinarán as instancias opor-
tunas. Baste dicir que se debeu ao incumprimento de dúas das cláusu-
las do contrato. E a idea de que nos ‘apropiásemos’ da súa tradución 
move á risa, tendo en conta que fomos nós quen lla rexeitamos. Só hai 
que comparar. Por fortuna para os lectores, a tradución finalmente 
publicada d’O curioso incidente do can á media noite fíxose ex novo, cun 
nivel de calidade equiparable ao dos outros títulos da editorial e libre 
dos ideoloxemas que subrepticiamente intentou coar Reimóndez. 
Por outra banda, parece ser que Reimóndez rexistrou como “súa” a 
versión da súa tradución profundamente revisada polos correctores 
habituais da editora. Tal acto dará lugar ás oportunas accións legais 
por falsidade, xa que esas modificacións, que emendaron a pobreza e 
inexactitude iniciais do texto, son propiedade dos seus autores e da 
editorial que os remunerou. 
– Durante todo o proceso, o editor intentou chegar a un acordo con 
Reimóndez, buscando a mediación de profesionais do mundo da 
edición e da tradución. Reimóndez rexeitouno. Queda constancia de 
que o ton usado por un foi flexible e conciliador e o empregado pola 
outra foi groseiro e agresivo.
– A actitude de Reimóndez, publicitando de inmediato a súa denun-
cia, e os diversos comentarios previos a coñecidos comúns sobre a 
súa intención denunciadora, indican que a súa única vontade –rexei-
tada por ela a posibilidade de mediación e acordo– é a de causar o 
maior dano posible á única editora galega especializada en tradución.
– María Reimóndez é tradutora e intérprete. Tamén é fundadora e 
presidenta de Implicadas no Desenvolvemento, ONG que promove 



Galicia 21  
Issue A ‘09

The Curious Incident of 
Feminist Translation in 
Galicia: Courtcases, Lies and 
Gendern@tions
María Reimóndez

80 a xustiza social no Terceiro Mundo. Seguindo a súa política corpo-
rativa, Rinoceronte Editora doou a Implicadas no Desenvolvemento 
o 5% dos seus beneficios obtidos ao longo do ano 2006. A título 
particular, no domicilio de Moisés Barcia tamén son socios de 
Implicadas. 

  The publisher’s statements and my own differed considerably. In this 
first public statement by the publisher many conflictive points were made: 
most of them can be explained by translation theory and its associated 
debates. The publisher claimed that I had manipulated the text as I had 
translated all neutral names in English into the feminine in Galician. He 
also claimed that I had translated as masculine only those names that had 
‘negative connotations’, which was of course not true and can be easily 
proven by an analysis of my translation. 
  Rinoceronte also gave some examples of how I had ‘manipulated’ 
the text, including the feminisation of ‘rat’, a gender neutral noun in 
Galician, with feminine grammatical gender but referring to both male and 
female rats –there are few names of this kind in Galician, some of them 
are animals such as ‘frog’(a ra), or human-related nouns such as ‘victim’( 
a vítima). This example was later echoed in the article published in The 
Telegraph (Govan 2008) without any reference to this fact about Galician 
grammar, thereby creating an image of myself as a madwoman who had 
gone as far as to alter the sex of a rat.
  Apparently Rinoceronte contacted Mr Haddon telling him that I 
had changed the gender of some characters in the book, and the author 
apparently dismissed my strategy –it goes without saying that I would 
never have changed the gender of any character in the novel. Furthermore, 
it seems that Rinoceronte contacted the author’s agent –not Mark Haddon 
directly–, which actually invalidates any potential claims made in the name 
of ownership of the text. In their statement, the publishers offered a link 
to a paragraph of the e-mail they have allegedly received from the agent 
to support that claim, but the text was not complete and therefore not at 
all clear in terms of who had written it and the context of that response.  
However, this was in the eyes of many enough reason to justify that I should 
have followed the publisher’s orders and made ‘windsurfer’  masculine and 
‘liar’ feminine. We will examine the implications of this assumption later .
  Another issue in the statement concerned the nature of the text that 
I had registered in the copyright registry. The file in the copyright registry 
cannot be accessed except with a legal warrant or permission by the author 
(see Real Decreto 281/2003), therefore there was no possible way for the 
publisher to know what text I had registered, and this was an unnecessary 
comment made in order to undermine my credibility in the case of a 
plagiarism litigation. The publisher even went as far as to publish a page of 
my text and his text, which is of course illegal as he has no right to publish 
my translation, in order to prove that the texts –that is, one page of them– 
were not identical.
  Another issue brought up in the publishing house’s statement was 
related to contractual matters. In their statement, Rinoceronte claimed that 
I had breached my contract because I did not want my name on the cover. 
The statement also referred to my rudeness, –although the statement 
itself included insults such as ‘túzaro’, an emphatically derogatory term in 
Galician–, and Mr Barcia also subsequently made the following comment 
on the Galician-language online newspaper Vieiros: ‘se quere que todos os 
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81 personaxes sexan mulleres, que faga ela literatura’(Pérez 2008). Finally, 
there was mention of the fact that he had donated money to the NGO that 
I founded and over which I preside, an issue completely irrelevant to the 
matter in question.
  Obviously the strategy was to undermine my credibility and portray 
me as the madwoman in the translation attic. Indeed, his statement suceeded 
in creating that public image of me, a corollary of this process that I shall 
discuss later. In later communications with the press, as we have seen, 
he challenged me to write my own works, which I evidently already 
do, but he thereby ignored the fact that I have been a translator since I 
graduated from university in 1997, have published over a dozen literary 
translations and am a reputable professional and scholar. This strategy is of 
course nothing new. Feminists in all fields usually have to face this kind of 
representation, as feminism, though one of the most important theoretical 
frameworks for the past two centuries at least, is still often dismissed as 
nonsense or old hat, and effectively demonized in the media. 
  If we analyze this reaction from a theoretical point of view, a series 
of interesting theoretical issues arise which warrant our further attention. 
To begin with, many of the commentators that later discussed this case 
in a number of forums, as well as Mr. Barcia himself, used the word 
‘manipulation’ to refer to the strategy of not translating all neutral forms 
in the text as masculine, which I implemented. Nobody mentioned that 
precisely translating all neutral forms in the text as masculine is in itself an 
ideological intervention and, therefore, also an act of manipulation. The 
only difference is that their course of action –the Spanish translator of the 
text sided with Mr Barcia as she had made the same gender choices– was 
backed by mainstream patriarchal values and mine was not. The discussion 
involved criticism of feminist non-sexist language strategies as a whole, 
which were dismissed in a translators’ internet discussion group, Tradgal, as 
‘unha gilipollez’ (rubbish)–the forum is only accessible online to registered 
professionals–. The masculine gender was portrayed as the generic form, 
inclusive of women too and therefore the only one likely to be used in 
the translation of such neutral names in English. However, this theory 
is flawed in the examples that triggered the actual controversy in the 
beginning, as Mr. Barcia decided to translate ‘liar’ as feminine –claiming it 
referred to the man’s wife, but as we have seen in the full context of that 
word there is no indication of such a thing–. Eloquently enough, he never 
objected to my feminine translation of ‘nurses’, therefore implying that 
sometimes neutral names in English can be translated into the feminine, 
that is, whenever they comply with patriarchal values. All this confirms the 
results of my on-going empirical research –unpublished– on the choices 
made by translators from English into Galician in such cases. On most 
occasions it is patriarchal values that are adhered to, taken as the norm and 
therefore never questioned, unless there is a transgression that is perceived 
as dangerous and unsound, as with the case in question. Here we see, 
therefore, how theoretical concepts have a clear role to play in translation 
practice and also how translation perpetuates or confronts sexist values. 
  In line with this kind of thinking, we can analyze the two main 
accusations to which I was subjected to in this case: that my translation 
was ‘ideological’ and that I was ‘unprofessional’ –see the list of websites 
in the cited references where the topic is discussed for further reference, 
such as Tyrael 2008 quoting Govan 2008. We have already discussed 
the implications of ideology for translation –see also the opinions of 
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82 other translators in Salgado 2008– and how ideology is perceived there 
as something that permeates all human action. It is only mainstream 
ideologies, patriarchy in this case, that go unnoticed and mask themselves 
as non-ideological. Therefore, my choices are percevied as springing from 
a kind of partisan, political agenda. Mr. Barcia’s position was, however, 
perceived to be free of that claim. As for the charge of unprofessionalism, 
this claim was made usually in relation to ideology and has much to do 
with our previous discussions on the translator’s invisibility.  Numerous 
translators –though not all– implied in their comments that I had gone 
too far. Many of these claims were voiced on the basis of misleading 
information but my concern is that they would not have differed much 
even if the people who commented on this case had had access to a more 
balanced account of the events. There is still a widespread belief, in the 
Galician context and generally, that translations must be faithful –to 
whom?– and that translators have to be secondary figures, invisible and 
quiet. That attitude is in line with traditional translation theory, which 
has come down to us through centuries of submission and complicity with 
mainstream values. Many translators who would endorse such claims would 
probably also complain about the very low rates that customers pay for 
their work, in doing so failing to notice that both circumstances are in fact 
inextricably linked. 
  I was also portrayed as ‘unprofessional’ on the grounds that I 
did not comply with the contract. As the publisher was paying, I was 
supposed to accept his orders uncritically. To begin with, I never signed 
a contract that forced me to write a translation with sexist choices in it. 
Secondly, the generalized view that the customer is always right may lead 
to implications that are, quite frankly, terrifying –the work of Kate Sturge 
on translation practice under Nazi rule has examined this fact in great 
detail–. The dubious right of a customer not to pay for a service without 
any legally sound reason –as the contract by Rinoceronte unlawfully states 
in one of its terms– leaves the possibility open for all translations to be 
done without pay, as any customer can claim upon receiving the text 
that it was not up to the required standard. There have been cases in the 
Galician Association of Translation and Interpreting Professionals in which 
a customer denied payment due to the alleged poor quality of a translation. 
In this case the customer was a company and the text was not meant for 
publication, so it was not a public issue. The law has always been on the 
side of the translator so far. In this particular case it is enough to think why, 
without any sound reason, the publisher claims that his gender choice is 
more correct than mine and reaches the point of terminating a contract 
because of two words that are irrelevant to the plot. Why these two words 
exactly? For me the answer is clear, but I will let everyone come to their 
own conclusions regarding the matter. What I can assert, however, is that 
this is against the usual practice of publishing in Galicia and elsewhere and 
also against copyright law, which recognizes authorship of a translation as 
belonging exclusively to the translator. This means that if any changes are 
made in a translation, they have to be approved by the translator, and in 
the case of any disagreement, it has to be the translator’s criteria that has 
to be respected, as he or she is ultimately the owner of the text. We must 
not forget that a translation contract in the field of literary translation 
implies permission to use the work, but ownership is always in the hands 
of the creator of the text (Ley de Propiedad Intelectual 1996). Besides, it is 
the translator’s name that will be associated with the text and criticism 
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83 of any kind will target her or him. In other professional contexts outside 
the literary –think for instance in the case of the translation of exhibition 
catalogues or travel guides–, it is often the case that professional translators 
refuse to have their name on texts that have been altered to great extent.
  The issue of ownership is also related with the power-related 
asymmetries which characterize the relationship between author and 
translator in more ways than one. There is still the widespread belief that 
the author must have the final say on his –masculine intended– text. While 
we have seen that from the legal point of view, it is the translator who is 
the only owner of his or her text, from the moral point of view, many think 
that he or she has to be subjected to the criteria of the author. In short, 
then, translators are still seen as handmaidens to authors. Any translation 
is an interpretation of the text, and therefore the author has no right to 
decide over that new text. Even when the author is alive –which is not 
always the case– and even in the rare cases when they actually understand 
the language into which the text is being translated, the translator has 
the option of contacting the author, but not the obligation. There are 
translators who feel more confident if they have the author’s support, or 
authors who go to great lengths in order to control the translations of 
their work, but this does not mean that there is any basis of any kind to 
assume that a translator must contact the author. The visible obsession with 
contacting the author that the statement by Rinoceronte displayed can be 
explained by the fact that concept such as ‘the author’s intent’ still holds 
sway in literary translation. That in this particular case, several articles 
and comments were written which questioned my ‘manipulation’ of the 
text against the will of the original author and ridiculing my attempt to be 
smarter than him also testify to this view (Monzó 2008).

Gender-n@tions

The events so far have shed light on the many mismatches still in full 
force between translation theory and practice. However, there is another 
interesting aspect in this whole case that I would like to mention briefly. 
Apart from the statements made by myself and the publisher, there was a 
large number of comments published on websites and other media, which 
went beyond the discussion of mere translation practices and focused on 
the notions of gender and the nation in the current Galician context.
  As we have seen, the publisher’s strategy focused from the outset 
on portraying an image of me as the madwoman in the translation attic. If 
we consider that I have always presented myself as a feminist, both in my 
writings and in activism, and the bad press that this sort of positioning 
will normally elicit, this case opened the door for a whirlwind of criticism 
and insults about my general standpoint as a feminist. What is interesting 
to see is that Rinoceronte has been seen as an innovating project in the 
Galician literary system, relevant for the Galician language, inasmuch as 
its mission statement as a publishing house professes a clear interest in 
the ‘quality’ of their translations and the ‘dignification’ of the translation 
profession in Galicia (see Rinoceronte’s website). The publishing house set 
out to ‘fill a gap’ and offer Galician readers access to literatures that would 
not be easily accessible otherwise. A worthy cause, and one that I myself 
supported. However, in the course of time there were some aspects in the 
project that showed relevant flaws. Firstly, the list of books published so 
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84 far shows a noticeable androcentric and Eurocentric bias. Their claim that 
they hire only professional translators is also questionable –and there 
is no proof whatsoever of this statement. Only a  few of the translators 
who have worked for them and whose texts have been published have 
either experience or a translation degree, and even fewer have both.  
There are also inconsistencies with their policy on payment terms and 
conditions –the representative of Rinoceronte recently claimed in an 
interview that they deducted up to 40% of the translator fees to pay for 
corrections (Valado 2008: 13). All these aspects were overlooked when this 
controversy was unleashed.
  In view of this, Rinoceronte has emerged as the questionable defender 
of translators and of Galician culture and language, whilst I have remained 
the mad feminist who wanted to destroy such a worthy project. There were 
many supporters of this cause (Jaureguizar 2008) who in turn took the 
opportunity to show their true colours about gender issues. This has been 
a constant trend in public spaces such as the digital platform Vieiros, where 
online discussions have included as many as over a hundred comments, 
many of them of a highly insulting nature, whenever a feminist-identified 
individual writes about a given topic (Castro 2008a).
Above all, the statements show that the concept of the Galician nation 
is capable of integrating patriarchal projects, and also projects that go 
against the rights of workers or directly exploit women –see, for example, 
the eloquent case of Zara–. However, the national project does not seem 
able to digest a redefinition of the nation in which the values of gender 
equality and feminism are heralded. The fact that the arguments used to 
defend Rinoceronte’s position were linked to its commendable project says a 
great deal about the imaginary upon which the notion of Galician nation 
has been built. This is in fact one of the most disturbing issues linked to 
this entire process, as it has wide implications for the political reality 
that is being constructed in Galicia. While language specialists in Galicia, 
as Olga Castro  claims (2008a), have no problem with the introduction 
of neologisms –such as those for common concepts  such as ‘beirarrúa’, 
the word for ‘pavement’ or ‘pacovazquista’, a term referring to a follower 
of former mayor of A Coruña, Paco Vázquez–, they reject non-sexist 
language options by appealing to an understanding of grammar that most 
people would deem anachronistic or unnecessarily rigid in other contexts. 
As Castro claims, it is not @ that disturbs, but women (2008a).7
  There are many arguments, however flawed, that could be used 
in this public controversy. The publisher could have simply claimed that 
he has the final right to decide over a translator, though of course this 
would be in contradiction with copyright law and with the fact that he 
has also worked as a translator on other occasions and may himself have 
not accepted such a stance from the publisher. The use of his worthy 
enterprise as one of the main arguments against the ‘feminista túzara’ 
(pig-headed feminist) is worrisome and actually shows that there is an 
acute need for far more feminist intervention in ongoing redefinitions 
of the nation (see Hooper 2006 and Miguélez-Carballeira 2009 for a 
discussion of this issue in the literary field). Portraying somebody as a 
madwoman undermines the public visibility and worthiness of her cause, 
and this strategy is so old that society has got used to such portrayals. In 
its milder version, this strategy also manifested in the voices of those who 
wondered why I did not keep quiet about the issue, an admonition that 
is dangerously redolent of the silence that encircles gender violence or 
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85 other gendered violations of human rights. This case therefore underlines 
the need for alertness when handling exchanges of information about 
such important matters. It has also served to demonstrate how feminists 
have been and continue to be portrayed, and how such distortions usually 
interlock with patriarchal definitions of the nation. 

Conclusions

The case that I have presented, although personal and unique, clearly 
shows some of the implications of feminist translation theories in practice. 
This is an interesting, if also extreme case, as well as, it needs to be added, 
the only one I have encountered in my eleven years as a professional 
translator where a publisher has opposed very mild feminist translation 
strategies –what I call ‘minimum intervention’, Reimóndez 2001– to the 
point of terminating a contract and not paying for the work. This article 
also aims to expose the true colours of many apparently progressive 
–or openly sexist– commentators who immediately resorted to the mad 
translator metaphor –and charge– without having any detail about or fair 
understanding of how this case had come about.
  This whole controversy may serve to teach us a number of important 
lessons. Firstly, it has  brought into relief the need to continue applying 
feminist forms of intervention at all levels –translation, press, theory– in 
order to avoid –or at least minimize– the ongoing ridiculing of feminists 
in the cultural, political and intellectual arena, and especially to promote  
a definition of the nation that has no room for sexism, racism or any other 
kind of oppression. Secondly, it has highlighted the need to unmask non-
ideological translations as patriarchal. As was previously noted, much work 
still needs to be carried out in the Galician context along these lines. By 
engaging with this type of critical enquiry, we will be able to understand 
the ideological character of all translations as something that is inherent to 
them, and therefore, formulate a new definition of professionalism that can 
no longer be based on fidelity and a subjection to the author’s intent, but 
on ethical choices that acknowledge our role as mediators in a site of power 
struggles and inequalities. Translation, as both theoreticians and many 
practitioners have been saying for over two decades now, is about making 
choices. It is time that we stop making these choices undercover and let 
everybody be responsible for their actions in clear light of day. In my case, 
this painful process has not deterred me from pursuing those objectives; 
quite the opposite, it has shown how far we are from the nation where I 
and many others would like to live. 
 

 The symbol @ has been for 
some time used in written Galician  
as a gender-inclusive noun ending, 
as it conveniently comprises both 
an ‘o’ (masculine ending) and an ‘a’ 
(feminine ending).

7
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Domingo Villar,
autor de Water-blue 
eyes (2008)

“Que te traduzan 
é en boa medida 
cuestión de fortuna”

Xabier Cid fala con 
Domingo Villar para 
Galicia 21 no 
Festival do Libro de 
Edimburgo

Interview

Hotel Roxburgh, Edimburgo. Agosto chuviñento. Fóra, nunha praza á 
que se chega baixando seis ou sete chanzos de escaleira, están os toldos do 
Festival do Libro da cidade, un auténtico maratón de conferencias, pre-
sentacións de novidades e sinaturas de libros que se celebra dende 1983 
con considerábel éxito. Dentro, nun amplo e antigo hall de teitos e alfom-
bras británicos, está un señor bocexando escandalosamente, un piano e un 
desfile de silandeiros mozos de hotel. Nun recanto tamén hai un escritor 
galego traducido ao inglés que se chama Domingo Villar, e un xornalista.
 É a primeira vez que un escritor galego está neste Festival do Libro, 
que todos os anos aúna a autoras e autores (tanto de escrita creativa como 
académica ou divulgativa) da estatura de Toni Morrison, Dario Fo ou 
Homi Bhabha. Pero esta atmósfera sen dúbida impoñente, provocada pola 
innegable sonoridade dos nomes das escritoras e escritores convidados 
a falar, tamén ten o leve abafo do que é eminentemente anglo-céntrico. 
Só na categoría denominada, con certa preguiza terminolóxica, ‘World 
Literature’ figuran, algo apiñados, os nomes das autoras e autores que non 
proveñen dun medio anglófono nin escriben en inglés. Os máis deles están 
alí porque a través do labor da tradución, os seus traballos xa son accesi-
bles ao lectorado (e mercado) anglófonos, un logro en por si, nada menos-
prezable. Este é o caso de Domingo Villar, cuxa novela Ollos de auga, foi 
publicada a primeiros do 2008 pola editorial Arcadia (na súa colección 
Euro-Crime) como Water-Blue Eyes e apañou unha boa recensión no Times 
Literary Supplement de Maio do 2008. Nos materiais paratradutivos (recen-
sións en línea, sinopses, etc), porén, a novela semella presentarse como tra-
ducida do español ao inglés, circunstancia non pouco frecuente cando o 
camiño da tradución pasa polos diferenciais de poder entre culturas hexe-
mónicas e minoritarias. Na entrevista que lle fago para Galicia 21 a Villar no 
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día mesmo do seu relatorio no Festival do Libro de Edimburgo, o autor fala 
precisamente da política de traducións, dos camiños que o levaron a editar 
no mercado anglosaxón, e das pegadas dos autores británicos na súa confor-
mación como escritor.

Como chega a existir este Water-Blue Eyes que agora presentas en 
Edimburgo?
A tradución ao inglés chegoume a través dun axente literario que contac-
tou comigo hai un par de anos, cando aínda a novela era só un manuscrito. 
El acode a feiras internacionais e espertou o interese de varias editoriais en 
inglés por publicar o libro. Eu non as coñecía e pouco tiven que dicir, pero 
o axente elixiu Arcadia Books, que é unha editora independente que coida 
bastante as cousas que publica.

É moi difícil publicar literatura traducida no Reino Unido, e ti, coa 
túa primeira novela, consegues ser un dos catro autores vivos que o 
conseguiron.
Si, xa me teñen dito... Sei que ao Festival do Libro de Edimburgo son o pri-
meiro galego que vén presentar un libro.

E por que cres que pasou contigo?
Supoño que a través de feiras... É algo que eu non coñezo ben. O meu tra-
ballo remata, ou case que remata, cando premo as últimas teclas do com-
putador. A maquinaria industrial ou empresarial posterior non a domino 
demasiado. A min tamén me sorprendeu unha barbaridade o feito de que o 
libro se traducise. De feito tradúcese ao inglés, pero xa está en italiano, está 
por saír alemán, sae en ruso, sae en búlgaro, sae en finlandés, está o francés 
aí aí... e para min é sorprendente. Eu non entendo ben cal é o mecanismo. 
O único que fago é escribir. 

Pero os dereitos de tradución, de quen son?
Son meus. 

Negocias ti directamente co axente a tradución para fóra?
Ao igual que negocio en Galicia as condicións da publicación en galego, os 
dereitos en peto, ou os audiovisuais no caso de que os houbese. Coas tradu-
cións pasa un pouco o mesmo. As editoriais teñen interese en traducir un 
libro e chegan ata min. No caso concreto de Ollos de auga creo que hai un crí-
tico literario en Clarín que se dedica á literatura anglosaxona, un tipo arxen-
tino, de pai inglés e que vive aquí no Reino Unido, que tamén le en castelán. 
Leu Ojos de agua, gustoulle, e pensou que podía interesar a tradución.

Unha das cousas que sorprende na edición británica é que non fai refe-
rencia ao orixinal en galego.
Non sei de onde se traduciu exactamente...

A tradución é do español, non do galego, pero nos créditos do interior 
pon ‘originalmente publicado en Siruela’.
Ah, pois non, non o sei... Pois será que é porque é dende onde se fixo a tra-
dución... Non o vira... En cambio na edición en castelán si pon na primeira 
páxina ‘traducido do galego polo autor. E pon como título Ollos de auga/Ojos 
de agua. [Abre a edición británica para comprobalo e cae na dedicatoria]. A 
tradución da dedicatoria dáme como...
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Perdón?
Todas as dedicatorias son tremendas, pero esta...

Non te recoñeces no texto traducido?
Probabelmente non teña nivel de inglés suficiente para decatarme dos deta-
lles máis pequenos, que son aqueles onde realmente un se pode recoñecer, 
onde un pode ter seguridade de dicir isto é meu e non do tradutor. Do que 
me decato é do labor tremendo que supón a tradución do libro a unha lin-
gua non románica. Muda tantísimo a tradución que si, o libro é meu, pero 
tamén é alleo. É unha cousa un pouco estraña. O xeito de puntuar, que xa é 
completamente distinto, a forma de comezar os diálogos, etc. Despois, ler a 
historia é abraiante. 

É moi distinta a experiencia de traducirte a ti mesmo en castelán?
Si, nela síntome absolutamente cómodo. Unha lingua para un escritor é a 
ferramenta de traballo, como un pintor ten a acuarela, o óleo, a augaforte, 
etc. Síntome plenamente cómodo escribindo en galego e en castelán.

Cres que os personaxes son distintos nun idioma e noutro?
Hai unha diferencia de matiz. Penso que o galego é máis rico, máis preciso. 
Non sei explicalo ben, pero estou máis cómodo cando describo en galego, o 
resultado é máis axeitado ao que penso ca cando as traduzo e as escribo en 
castelán. Non sei exactamente por que. A miña vida desenvólvese ao 95% 
(ou máis) en castelán. Levo moitísimos anos fóra de Galicia, casado cunha 
muller de fóra, etc. Pero o galego é para min unha ponte que me permite 
estar de volta en Vigo, nas súas rúas. E iso que en Vigo, no meu ambiente, 
hai xente coa que falo en galego e outra coa que o fago en castelán. 

Cres que se vivises en Galicia a repercusión da novela sería maior?
Non, non o creo. Non estou en Hong Kong. Estou a catro horas de coche...

Catro horas de Madrid a Vigo xa é pisarlle...
Ben, ata Ourense... Non estou tan afastado. Leo o Faro e a Voz en internet e 
estou plenamente enterado do que sucede en Galicia...

Pero se estás vivindo en Madrid resulta máis complexo interaccionar co 
sistema literario, dar conferencias, facer presentacións...
O ano pasado fun unha semana a Galicia e tiven dez ou quince xuntanzas 
con alumnos de bacharelato. É verdade que hai que ir a lume de carozo de 
Vigo a Ribadeo, pero eu teño a intención de seguilo facendo, con rapaces, 
con clubes de lectura, etc. O único distinto é que tes que artellar a axenda 
cunhas datas determinadas.

Que tal esa experiencia?
Fantástica. Unha baixada ao chan fenomenal. Os rapaces de dezaseis ou 
dezaoito anos son lectores adultos, completos, que non lle teñen nada que 
envexar a ningunha persoa madura. Lembro a primeira vez que lin A illa do 
tesouro, que tería eu quince anos, e foi fantástico. Despois lina máis veces, 
e atopei cousas que daquela vez non atopara, nas que non reparara, pero 
esa época de descubrimento da literatura é deliciosa. Para min é un orgullo 
e unha responsabilidade moi grande que rapaces nese momento estean a ler 
o que eu escribo ou o que eu escribín. Non sei se seguirá sucedendo, pero 
para min é interesante...
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Mencionaches a Stevenson, que é precisamente de aquí, de Edimburgo...
Si, e Conan Doyle tamén é de aquí.

...que outras referencias tes na literatura británica?
Gústame moito Joseph Conrad, que non era británico, que era polaco aínda 
que agora sería ucraíno, pero que en realidade era un escritor británico. O 
Corazón da escuridade ou The Secret Agent é literatura plenamente británica... 
E non hai case nada de Conrad traducido ao galego.

Dicíacho porque... cantas veces viñeches ao Reino Unido?
Algunhas a Londres, pero de Londres para riba non subira...

Pois pasear por Edimburgo, polas mesmas rúas ca Stevenson, ca Conan 
Doyle...
Si, é marabilloso. Hoxe estiven no monumento a Walter Scott. Son nomes 
tan grandes que non paro a pensar que faga o mesmo que facía Stevenson... 
Ben, é que non o fago, claro. Eles son palabras maiores.

Tes medo de que aquí, no UK, sexas considerado unicamente un escritor 
de novela negra?
Non son un animal de reduto literario. Gústame a boa novela negra como 
me gusta a boa novela erótica ou a histórica...

Pero estás aquí como autor de novela negra, compartindo conferen-
cia cun xuíz italiano, e a serie editorial en que estás incluído chámase 
Eurocrime...
Non pasa nada. Hai un morto na primeira páxina e o crime esclarécese na 
última, iso é verdade, pero... Ben, si, é unha novela negra, pero qué lle imos 
facer... Tampouco creo que faga novela negra no sentido clásico do termo. 
Pero se é negra é negra en cores. Ollos de auga é unha novela cun misterio 
que hai que desenvolver, pero non é trémula, nin é un retrato social tre-
mendo das cousas que vexo ao redor. O meu obxectivo era contar unha his-
toria, e punto. Como dicía Italo Calvino, a diversión é cousa seria, e trátase 
de divertir o lector, que queira pasar a páxina e seguir a ler. A literatura 
está ao servizo da historia e non a historia ao servizo da literatura.

A simplicidade de esquemas da novela negra cres que a converte nunha 
forma sinxela de escribir?
Non penso que sexa máis doado escribir novela negra ca doutro xénero. 
Escollina para divertirme mentres a escribía. Quería pasalo ben e facerllo 
pasar ben á xente que a lese. É a obriga dun libro divertir e emocionar dal-
gún xeito, conmover... Co riso ou de moitas outras formas. A novela negra 
dábame a posibilidade de coller o lector polo ramal e levalo a través da his-
toria por diferentes paisaxes, situacións, etc., pero sempre coa escusa da 
resolución dun misterio, que é algo que a min como lector me interesa. 

O esforzo que fixeches creando a parella de protagonistas parece desti-
nado a aproveitarse.
Si, a miña intención é facer unha serie con eses personaxes. Levo meses 
dicindo que hai meses que estou rematando unha segunda novela. Que lle 
imos facer se non a rematei aínda! Mentres me sinta cómodo cos perso-
naxes, teña algo novo que dicir deles e á xente non lle pareza unha lata e lle 
guste lelos, a miña idea é seguir coa serie, construír un pequeno universiño 
ao redor deles.
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E isto sábeno os teus editores fóra?
Si. O editor alemán insiste constantemente en querer ler o seguinte caso 
de Leo Caldas. O mesmo en Galaxia, en Siruela, os ingleses... Posiblemente 
parte do gancho que poida ter para un editor estranxeiro, máis aló de que 
lles guste ou de que non lles guste, é a posibilidade de que teña unha conti-
nuación, e que a serie vaia medrando.

Como pensas que se pode traducir a chispa da parella de protagonistas, 
unha chispa que se basea en que un é un poli galego e o outro español?
Esa é unha das cousas das que non estou certo. Cando escribes ou falas e 
tes un dominio da lingua usada sabes cando o que queres dicir é ofensivo 
ou pexorativo, ou onde empeza a burla ou o grotesco. Pero na tradución 
non sei onde está esa liña colocada. E a liña que separa a sorna do grotesco 
é unha fronteira esvaída. Si o sei na versión en galego ou na versión en cas-
telán, porque eu fixen as dúas, pero na versión en inglés non teño claro 
como quedou a cousa. Sempre crin que un ten dominio pleno dun idioma 
cando entende os chistes. E eu en inglés non os entendo. Estou vendo un 
humorista na televisión e non teño idea do que está dicindo, malia ter un 
inglés abondo para andar por aí e para desenvolverme.

E gusta máis en galego, en castelán, en inglés....?
En galego vai pola sétima edición. En Siruela tamén, e ademais está en 
peto, e xa reeditado. Non teño nin idea das vendas. Para min xa foi unha 
sorpresa tremenda publicar o libro. Eu non escribín pensando en publicalo, 
e moito menos en traducilo. Non sei nin a razón de por que Ollos de auga se 
publicou e se traduciu, nin tampouco a de por que outros libros non se tra-
ducen. Supoño que a fortuna ten moito que dicir niso. Porque non atopo 
outra explicación.
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Intento contar Galicia como un escritor . Intento comprendela, pero non é 
doado. Atópoa fragmentaria, repartida en libros, fotografías, mapas. Se me 
descoido, repito un cliché. Se pecho os ollos, estou aló, pero non é exac-
tamente Galicia senón unha parte da miña infancia imaxinada nun lugar 
preciso: a curva que fai o camiño de Meira a Piñeiro, na provincia de Lugo, 
o lugar onde, de neno, a paisaxe se dirixiu a min por primeira vez. Os luga-
res, ao final, ¿qué son senón emocións? Esas emocións pódense raciona-
lizar, e así nace o nacionalismo, un intento de proporcionar un armazón 
teórico a unhas emocións que son reais, pero que son máis reais que ese 
armazón que as sostén. É o paradoxo do esqueleto do que tanto escribiu 
Bergamín. Bergamín pensaba que o ser humano é un esqueleto enmasca-
rado por un corpo que é unha mentira. Pero estaba enganado: o esqueleto 
é o que queda do ser humano, mais o ser humano é a carne que desaparece.
  E da carne de Galicia do que eu quero falar, da súa existencia pura-
mente fisiolóxica. Quero describila na forma en que se presenta, non na 
forma en que se racionaliza. Quero esquecer todo o que sei de Galicia e 
concentrarme no que vexo dela cando a miro nas dúas únicas formas en 
que se presenta espida: no mapa e vista desde un avión. 
  Galicia foi unha obsesión para calquera escritor da miña xeración. 
Falábase entón de ‘toma de conciencia’, pero non é na conciencia onde eu 
sinto a súa presenza. Non teño ningunha dificultade en xulgala, en criti-
cala ou gabala, non é un trauma nin unha condena. Tampouco é un orgu-
llo. É unha parte, unha presenza, como un parentesco. Quero intentar 
contar Galicia doutra maneira. Recentemente, tenteino nun libro, que é 
a maneira en que os escritores se falan a si mesmos en voz alta para que 
outros os escoiten. Agora vouno intentar doutro xeito: mirei Galicia como 
un obxecto, como un texto, como un corpo, como un ser vivo. 
  Non encontro nada malo en antropomorfizar un lugar. Os psicólo-
gos converten as vidas en xeografías, ¿por que non se había poder conver-
ter a xeografía nunha vida? Non hai nada esencialista neste exercicio, nada 
místico. Todo o contrario: da miña indagación non se deducirá nada, non 
se concluirá nada. Tan só a intención de distinguir as partes e ver como se 
relacionan co todo... É, literalmente, unha contemplación.

*    *    *

É tentador pensar no espazo como un logo. Despois de todo, un país é 
sobre todo un mapa. Algúns estados utilizan a silueta do seu mapa como 

Nota dos editores:
Os artigos de escritoras/es convi-
dadas/os, por non seren de cariz 
estritamente académico, non van 
acompañados dunha bibliografía. 
Con todo, todas as fontes mencio-
nadas polo autor están debidamen-
te referenciadas nas notas á marxe.



Galicia 21  
Issue A ‘09

Fisioloxía de Galicia,
unha introdución
Miguel-Anxo Murado

96 símbolo, mesmo o poñen na súa bandeira (Chipre), e algúns amosan unha 
particular fascinación pola súa forma física: o ‘hexágono’ dos franceses, a 
‘bota’ dos italianos, a ‘pel de touro’ dos españois... Non en poucos casos, esa 
silueta non ten nada de inocente: nos selos de correos, Venezuela represén-
tase a si mesma cunha forma que tan só poden recoñecer os venezolanos, 
posto que inclúe á Guíana; o mapa de Israel abrangue os territorios ocupa-
dos e o Golán (os mapas delatan o subconsciente dos pobos)... Como todo 
logo, o mapa vende un producto. O producto non sempre é xenuíno. 
  No caso de Galicia, o seu logo non naceu ata ben entrado o século 
XVI. Antes diso é case exclusivamente un nome no recanto do mundo. A 
Xeografía de Ptolomeo descoñecía case completamente a forma de Galicia, 
e ata ben entrada a modernidade, representábanse, enormes, ata sete illas 
inexistentes (as Casitérides, as Hespérides) diante da costa. Nos mapas 
medievais, os chamados ‘mapas en T e O’, o topónimo ‘Galicia’ aparece 
nunha marxe, no exterior dese círculo do mundo que tiña como centro 
Xerusalén. Para os mariñeiros, os que de verdade navegaban a costa galega, 
os mapas non tiñan importancia. Para eles abondaba unha lista de nomes 
de portos e algún debuxo práctico dalgunha ría especialmente difícil de 
encarar.
  O logo dun país non sempre é un producto xenuíno, diciamos, 
pero no caso de Galicia, o país si é en principio o que parece: un espacio 
acoutado por unha corda montañosa, un mar, un océano, un río y unha iso-
glosa lingüística... Accidentes xeográficos todos eles menos un, que pode-
riamos chamar, accidente fonético. 
  Con todo, son moitas as cousas que creou ese logo do mapa. 
Pensemos nas rías, por exemplo: o hábito de chamar ‘Altas’ a unhas e 
‘Baixas’ a outras é producto do mapa, non da realidade. E só ten sentido 
unha vez que se empeza a usar a agulla de marear e o norte é ‘arriba’, e só 
cando o mapa se coloca na parede, non se está sobre unha mesa. A ‘raia 
seca’ só existe como negación dunha ‘raia húmida’ da que o veciño do sur 
de Pontevedra non tiña por que ter noticia hai séculos. O logo de Galicia, 
o seu mapa, engánanos mesmo na verdadeira posición que ocupa o país no 
planeta: Galicia ten, si, a forma dun cadrado, pero ese cadrado está for-
temente inclinado cara ao surleste. Por último, a proxección Mercator, a 
que configurou as imaxes prototípicas dos territorios en todo o mundo, fai 
engordar Galicia e a afástaa enganosamente das Illas Británicas. O mapa 
require de imaxinación para poder comprender o que realmente di.
  Eso si, Galicia está entre o grupo de países afortunados que conse-
guiron manter ao longo do tempo unhas fronteiras máis ou menos fixas. Os 
irredentismos (asturianos, leoneses e portugueses) non teñen polo xeral 
un gran impacto na imaxe que Galicia se ten feito de si mesma. Así, a súa 
figura no mapa é bastante fixa, non só na actualidade senón ao longo dos 
séculos. Foille engordando a cara, fóronse perfilando as trazas que aínda 
eran crus nos tempos en que a pintaron os mestres holandeses (os cartógra-
fos Ortelius, Blaeu) pero os cambios non son dramáticos no ‘rostro do país’, 
son os dunha cara pola que van pasando os anos. O exercicio e mirar mapas 
parécese ao de mirar nubes, e se un pasa tempo abondo mirando Galicia 
atopará doadamente esa cara. As rías son o trazo máis sobresaínte dese 
mapa para nós, pero non sempre foi así (mesmo a palabra ‘ría’ non ten máis 
de cento cincuenta anos e foi a idea dun xeógrafo alemán). So coñezo, de 
feito, unha lenda que explique a creación das rías: a de que son as marcas 
dos dedos de Deus. É unha lenda fermosa, e sempre que penso nela digo 
para min: ‘As rías foron creadas en domingo...’
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97   O mesmo pódese dicir do nome dese logo: ‘Galicia’. Con pequenas 
diferencias fonéticas e gráficas, é o nome co que se coñece e recoñece este 
recanto da Península Ibérica. 

*    *    *

Aparte de como un logo, tamén é útil pensar no espacio como un obxecto. 
Éo. ¿De que está feito ese obxecto? De pedra, evidentemente. Todo o pla-
neta está basicamente feito de pedra, a forma máis exitosa e duradeira 
da materia, a que quizais a representa mellor polo seu ensimesmamento 
e lonxevidade. No caso de Galicia esa pedra é o granito. Otero Pedraio 
deixou páxinas marabillosas cando escribiu sobre Galicia como xeógrafo 
(outra cousa é cando escribiu como filósofo ou como historiador católico). 
Risco falaba dun ‘patriotismo vexetal’ e creo que era Cunqueiro quen dicía 
que a morriña non era máis que a necesidade de clorofila, pero Otero era 
capaz de ver a traveso do verde superficial que caracteriza a Galicia dos 
poetas e os turistas para destacar o que, para el, era a esencia da paisaxe 
galega: o granito. 

Para min o carácter primordial de Galicia está na forma do seu 
modelado, o cal depende da roca fundamental: o granito... o noso é 
un belísimo macizo granítico traballado polas augas...1

  Non só o granito. Galicia é a combinación de dous materiais: o gra-
nito e a arxila, un duro, o outro maleable. A xeografía non ten signifi-
cado pero si ten poética e hai algo lírico, penso, nesta dualidade. Existen 
esas dúas Galicias, a da arxila e a do granito, e pódense detectar a simple 
vista mirando para os tellados das casas: a lousa ou a tella delatan sobre 
que terreo se asentan as vilas e as cidades. Como sabía Otero, a xeografía 
non está tan oculta como parece. Levi Strauss concebiu o estructuralismo 
mirando un gráfico de estratos nun libro sobre glaciares e Darwin non 
intuíu a Teoría da Evolución nas Illas Galápagos, como normalmente se 
pensa, senón contemplando a obra da erosión en Tierra del Fuego.
  Seguindo con este obxecto chamado Galicia hai algo no que é 
máis difícil reparar cando se mira un mapa bidimensional. Nel pérdese 
a forma, que condiciona tanto o resultado, neste caso a figura xeomé-
trica que chamamos Galicia. Convén reparar na topoloxía da cuestión. Se 
se vise nun modelo tridimensional observaríase que o país é como unha 
mesa inclinada, unha rampla que baixa desde os montes Orientais cara 
o Atlántico. Foi esa basculación do zócalo granítico a que deu lugar, por 
inundación, ás rías; e diríase que case que todo foi caendo por esa rampla 
e concentrándose na ribeira atlántica: as vilas, as persoas, as infraestruc-
turas, mesmo os cartos. Máis que dunha Galicia ‘interior’ ou ‘exterior’ 
quizais habería que falar dunha Galicia ‘de arriba’ e outra ‘de abaixo’, 
cunha inclinación que parece favorecer á de abaixo... Non é simple poe-
sía. A menor altitude da Galicia occidental explica en parte a súa maior 
poboación, os seus portos máis agarimosos que os do norte da provincia de 
Lugo, a dirección dos cursos de auga e, como consecuencia de todo isto, 
a dirección das estradas. Non sería esaxerado dicir que esa inclinación de 
Galicia pesa ao longo de toda a súa historia. Pero ¿como poden os histo-
riadores medir a influencia duns graos de inclinación e atopar o seu efecto 
no decreto dun rei, por exemplo?

  Otero Pedrayo, Ramón, 1999. 
Sereno e grave gozo: ensaios sobre a pai-
saxe (Vigo: Galaxia). 

1
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98 *    *    *

Todos eses trazos físicos son exactamente iso, trazos físicos: unha pequena 
coxeira dun pé, uns pulmóns grandes, un pouco de tose reumática. Galicia, 
como todo o suxeito da historia, é un corpo, un macrocosmos do microcos-
mos do home. Galicia é un organismo. 
  Falabamos das estradas galegas, e teño eu pensado algunha vez que 
presentan a forma da circulación sanguínea. Hai unha ‘circulación maior’ 
que leva osíxeno desde os lugares máis afastados, e unha ‘circulación menor’ 
que bombea a maior parte do sangue entre os ventrículos e aurículas do país, 
as cidades do eixo atlántico, as que Xosé Cermeño chamaba ironicamente 
nun libro: ‘A Cidade grande’, ‘A Cidade mediana’, ‘A Outra Cidade grande’ 
e ‘A Cidade pequena a carón da outra grande’.2  As cidades en Galicia son 
así: son variedades sobre o tema da cidade, non hai dúas iguais e cada unha 
ocupa un lugar determinado nun ranking imaxinario. En realidade nin-
gunha delas é unha cidade senón unha agrupación circunstancial de barrios, 
unha delas mesmo se chama así vicus, ‘barrio’ e a outra ten un nome absur-
damente disputado (A Coruña/Coruña/La Coruña) cando na súa xeogra-
fía urbana, na súa socioloxía e memoria todo coruñés sabe que non hai tal 
cidade senón dous barrios que, como Buda e Pest, seguen a ser visibles a 
pesar da súa unión. Mentres tanto, o núcleo que foi realmente a cidade (O 
Castro) e o que quixo selo (O Burgo) están agora fóra desa cidade. 
  Antes mencionabamos a lenda que quere que as rías de Galicia sexan 
as marcas da man de Deus, pero a propia Galicia ten a forma dunha man, 
unha man cara arriba, incluídos os rebordes montañosos, a rede de ríos e as 
valgadas. Concretamente é unha man esquerda. Falabamos do mapa como 
logo, e velaí o logo que á vez o debuxo dun órgano. Ramón Castromil escri-
biu aquel libro sobre o poder da man (era pianista), pero agora non lem-
bro se mencionaba Galicia nesa contemplación da parte do noso corpo que 
máis se relaciona co verbo ‘facer’.

*    *    *
  
Galicia é, pois, obxecto, organismo, corpo... É tamén útil imaxinala como 
un texto. Isto é particularmente certo deste país que presenta unha verbo-
sidade singular. É sabido que a metade dos topónimos da Península Ibérica 
se atopan en Galicia. Esta compulsión ‘adámica’, de dar nomes a todo, é 
a consecuencia de dúas cousas: a superpoboación crónica do país e o uso 
intensivo do espazo. Pero os topónimos non son só etiquetas postas nun 
prado ou nunha lameira, non son unicamente mostras de propiedade: son 
regras mnemotécnicas, son próteses da memoria. A toponimia é unha his-
toria, un relato, unha narrativa. Estas listas de nomes son, como lles cha-
man os aborixes australianos ‘os trazos da canción’ que permiten atribuír 
cada espazo a unha xerarquía do tempo e da lembranza. Xa antes dixemos 
que os mariñeiros da Alta Idade Media non dispuñan de mapas para nave-
gar a costa galega, senón tan só de listas de nomes (posiblemente, a maio-
ría sabíanos de memoria): Galicia daquela xa era un texto, un conxunto de 
nomes do que o único que importaba era a orde que seguían. Este é o sen-
tido do fermoso poema que escribiu Luísa Castro, filla dun mariñeiro do 
século XX, que é tan só a secuencia de topónimos da costa cantábrica:

Pasaxes
Fonterrabía

  Cermeño, Xosé, 1994. Os nervios 
da cabeza (Vigo: Xerais).

2



Galicia 21  
Issue A ‘09

Fisioloxía de Galicia,
unha introdución
Miguel-Anxo Murado

99 Baiona
Donosti
Guetaria
Zumaia
Orio
Ondárroa
Lekeitio
San Xoan de Luz  
Irlanda3

  Tamén a Galicia labrega ten fascinación polos nomes. Un poema 
similar ao de Luísa Castro, só que neste caso mencionando nomes de cam-
pos e prados, pódese atopar en Os Eidos de Novoneyra.

Peneirar do peneiriño
Polo Noval e Fontela!...
Prados do Val d-Asnela
E do Campo do Muíño4

  É un exemplo de moitos. Os eidos é, en si mesmo, unha celebra-
ción non da paisaxe, senón do texto da paisaxe, da fonética dos topónimos 
que provocan unha emoción especial no poeta. Non é un caso único: son 
varios os poetas, en distintas épocas, que consideraron suficientemente fer-
mosa a repetición dunha serie de nomes de lugar como para constituíren 
un poema. O Cunqueiro que contemplou extasiado o mapa de Fontán no 
antigo Instituto de Lugo, cando rapaz, deleitábase sobre todo vendo como 
os nomes das aldeas, que ata o entón foran para el unicamente literatura 
oral, aparecían de repente convertidos en texto.
  Ese texto da toponimia de Galicia hai que lelo como o que é: como 
un palimpsesto no que sucesivos autores foron escribindo e reescribindo, 
riscando e completando. Como todas as grandes obras literarias, como A 
Ilíada ou a Odisea, é unha obra anónima, colectiva, o seu verdadeiro autor 
é o tempo. A toponimia está suxeita á erosión tanto como a codia da terra, 
porque a historia non é máis que outra variedade da erosión.
  Pódese ler esa crónica da terra de maneira diacrítica; parece a histo-
ria dun neno que vai aprendendo a falar: comeza con nomes antiquísimos, 
que son simples descricións da paisaxe, topónimos de raíz preindoeuropea 
como *ara, *arn, *art (‘val’): Aranga, Arnoia, Arteixo, Suarna; como *bar 
(“costa, desnivel): Barbantes, Baranza, Baroña, Barcia. 
Nesa infancia da poboación da terra foron nomes como os que dan os 
nenos: simples, directos, amplos, imprecisos. Moitos non son máis que 
diferentes maneiras de chamar á pedra, que logo se foron diversificando: 
Caaveiro, Gándara, Candán, Boimorto, Corme... procedentes de raíces 
como *cal, *cant, *cand, ou *mor; ou *corn... Todos eles significando sim-
plemente “pedra”. 
  Logo hai outro estrato de nomes célticos (polo que poida valer esta 
expresión hoxe en día) que son máis precisos, como se o neno que di os 
nomes das cousas empezase a distinguilas e valoralas: Cambados, Camba, 
Combarro, Cangas (todos eles de *camb-, ‘cousa curva’) ou Bergantiños, 
Coimbra, Dumbría, Bergondo (a partir da raíz *briga ‘monte, altura desde 
a que se ve’). 
  Logo o neno aprende a dicir ‘meu’, e así temos unha serie de topó-
nimos romanos que parte do nome dun antigo propietario rural: Vilapedre, 

   Castro, Luísa, 1988. ‘Derradeira 
viaxen en bicicleta de Nevermore’ 
Baleas, baleas (Ferrol: Sociedad de 
Cultura Valle-Inclán).

3

 Novoneyra, Uxío, 1955. ‘A 
Serán dos prados’ Os Eidos (Vigo: 
Galaxia).
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100 Vilaxuste, Vilaquinte (Villa Quinti) que logo, coa chegada dos suevos, 
adopta un nome xermánico: Guitiriz, Mondariz, Aldegunde... É algo que 
non cesou. Galicia é un país obsesionado coa propiedade da terra.
  Os nomes medievais fálannos do poder da igrexa en Galicia e o cen-
tro dese poder: os almacéns do dezmo: Celeiro (para o grao), Cisterna (para 
as castañas), Adega... Fálanos tamén dos intentos infructuosos por parte do 
rei de crear bases de poder (as ‘Pueblas’, galeguizadas como ‘Pobras’), da 
medra da poboación en torno ao século XII (as ‘Vilanovas’).
  Como di Gonzalo Navaza, ‘a toponimia constitúe un sistema, coas 
súas constantes, as súas variables e as súas leis internas, dentro do sistema 
xeral da lingua’, pero ao mesmo tempo, é unha lingua en si mesma, un 
idioma que só fala a terra.5 Na fala, por exemplo, optouse a forma do latín 
vulgar ‘carballo’ pero a terra preferiu a forma culta quercus robus: Cerqueiro, 
Reboredo, Reboreda, Cerquiños, Carqueixo... ¿Por que?
  Os nomes da terra delátannos a maneira en que foi explotada 
(Cernadas, Rozas, Queimadelos), en que foi parcelada (Cortiña, A Grela, 
Chousa) ou cal é o secreto que encirra. Este o caso, por exemplo, de Buño, 
do latín buda, ‘xunco’. Este é un tipo de vexetación que se dá en terras arxi-
losas e, por tanto, de oleiros, como é o caso de Buño. O chamado Oleiros, 
en cambio, non ten que ver cos oleiros, igual que en Santa María do 
Azougue non había azougue (mercurio), por moito que se buscou durante 
o século XVIII, fiándose do que a terra dicía. A terra engana tamén (neste 
caso, polo visto Azougue ven do árabe al-suqq, ‘mercado’).6

  Os chineses chamaban á realidade ‘os dez mil nomes’. Nas cróni-
cas xaponesas ‘os dez mil nomes’ é unha maneira eufemística de referirse 
á xente humilde. En Galicia hai polo menos 30.000 nomes, se tan só con-
tamos os de lugar, máis millóns de micro-topónimos. É a realidade, e é a 
xente humilde.

*    *    *

Sobre ese texto da paisaxe, sobre este espazo, e ao longo deste tempo 
estendeuse ese outro texto que é a cultura. 
  Leva razón Santiago Lamas cando di que a cultura galega tamén 
ten un sentido espacial, organízase fisicamente no territorio: Un foco 
estaría, segundo Lamas, en torno á Praza do Ferro de Ourense. El fai o 
reconto: separados por poucos metros, viven sucesiva ou contemporanea-
mente Otero Pedrayo, Risco, Cuevillas, Blanco Amor e Xaquín Lorenzo. 
Ao mesmo tempo, nun pequeno espazo da Ría de Arousa temos a Castelao, 
Manuel Antonio, Cabanillas, Dieste, Camba, Valle Inclán...7  A poesía 
luguesa é, ata finais do século XX, inconfundible pola súa paisaxe, de Leiras 
a Manuel María. Non é só a lingua a que delata o humus do que nace a lite-
ratura; hai un senso de lugar, unha posta en escena.
  A cultura. Resístome a chamala cultura galega. O lóxico sería enten-
dela como a cultura en Galicia. A meirande parte desa cultura é unha par-
cela do universal, unha dimensión que nunca deberiamos perder de vista. 
  A chamada poesía galego-portuguesa é un exemplo da estrañeza á 
que conduce aplicar criterios modernos ao pasado da cultura. Hoxe interé-
sanos a lingua na que está escrita, que era o que menos lles importaba aos 
que a escribían. Facíano dentro dunha tradición que non só non era galega 
(nin portuguesa) senón esencialmente europea. Os seus modelos eran pro-
venzais e árabes, a súa audiencia castelá e francesa. Sospeito que a lingua 
era un instrumento pero non unha identidade, era todo o contrario a unha 

  Navaza, Gonzalo ‘Prefacio’ a 
Cabeza Quiles (1992).

5

 Cabeza Quiles, Fernando, 
1992. Os nomes de lugar. Topónimos de 
Galicia: a súa orixe e o seu significado 
(Vigo: Xerais).

6

 Lamas, Santiago, 2004. Galicia 
borrosa (Sada: Ediciós do Castro).

7

 Ortega y Gasset, José, 1983. 
La filosofía de la Historia de Hegel y 
la Historiología en Obras completas 
(Madrid: Revista de Occidente).

8



Galicia 21  
Issue A ‘09

Fisioloxía de Galicia,
unha introdución
Miguel-Anxo Murado

101 identidade. Moitos non eran galegos, e non só me refiro ao rei Afonso X, de 
quen sospeito que nin escribiu unha liña dos traballos que se lle atribúen. 
Enténdese a súa mitificación como gran tesouro nacional. O redescubri-
mento desta poesía polo galeguismo cumpriu unha función comprensible: 
a de dar profundidade á literatura galega. Como as familias de antes, que 
inventaban devanceiros gloriosos, a Galicia dos anos vinte e trinta quíxose 
proxectar no pasado. Estivo ben, pero non podemos seguir insistindo nunha 
ficticia idea de continuidade na literatura galega a partir desa poesía. Non 
a hai. Esa poesía non tivo seguidores, non deu lugar a unha tradición que 
chegue ata a actualidade. O neotrobadorismo foi unha moda, non a conti-
nuación dunha estirpe histórica.
  Detéñome un momento para sinalar a pouca importancia que ten 
isto. A mesma demolición pódese facer con calquera literatura nacional, 
porque coa literatura nacional sucede o que co a historia nacional: é unha 
secuencia construída artificialmente na que se privilexian uns aspectos e se 
ignoran outros fundamentais. A novela española do XIX está influída pola 
francesa, non é unha continuación de Cervantes; a poesía do ‘século de 
Ouro’ español é fundamentalmente un proseguir da tradición poética ita-
liana (Quevedo mesmo escribía ás veces en italiano). O ‘século de Ouro’ 
español é tanto Roma e Nápoles como Sevilla.A historia nacional precisa 
dunha revisión radical, a historia da arte (e da literatura) non resistiría un 
mínimo escrutinio.
  Orosio, Exeria e Hidacio hai que estudialos no contexto do Imperio 
Bizantino, o mundo no que eles pensaban, aínda que vivisen na Galicia 
sueva ou visigótica. A cultura medieval galega é parte da globalización 
medieval, e non ten sentido vela nin como unha provincia cultural de 
Castela (como fai a Historia de España) nin como unha singularidade nosa. 
Non podemos seguir falando de ‘séculos escuros’ tan só porque non se 
produciu o que hoxe recoñecemos como literatura. Todos os países teñen 
séculos nos que non se escribe nada para as clases adiñeiradas. Tampouco 
podemos seguir falando do Rexurdimento como unha aparición mesiánica, 
cando non foi máis que a consecuencia lóxica (e de dimensións europeas) 
a auxe do anticuarismo e as facilidades para a publicación e distribución 
de libros. Non podemos seguir facendo unha historia épica de Galicia na 
que todo se mide en ‘logros’ en ‘perdas’, en ‘primeiras veces’ e ‘ausencias’, 
como se a literatura tivese que conformarse con un modelo único de desen-
volvemento. Porque se o facemos, será, inevitablemente, innecesariamente, 
unha historia chea de fracasos. 

*    *    *

Mirada brevemente a psique, consideremos agora un momento a vida dese 
corpo, o movemento dese obxecto, o uso que se lle deu. Iso é o que chama-
mos Historia. 
  Pero ¿sirve realmente para algo a Historia? Dicía Ortega, nunha das 
súas raras frases afortunadas, que a ‘alma reside na memoria’.8 Pero hoxe 
desconfiamos da existencia da memoria. Os psicólogos din que non pode-
mos lembrar a realidade, senón lembrar o recordo do feito e logo o recordo 
do recordo 
  Como historiador, teño dúbidas a respecto da Historia. Diciamos 
que a xeografía é un texto. Igualmente poderíase dicir que os textos son 
unha xeografía: cambiantes, diferentes segundo desde onde se miren, rela-
tivos á paisaxe que hai arredor deles. Tamén os textos están sometidos á 
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102 erosión, á selección azarosa, ás mesturas. Tamén dependen do uso que se lle 
deu: se acaso foron cultivados, rozados ou deixados en barbeito. Canta máis 
historia leo, menos confianza me inspiran os textos. Abandonei a arqueo-
loxía, a miña vocación inicial, porque deixei de crer na existencia dunha 
lóxica na preservación. Agora os textos antóllanseme aínda menos fiables 
que a arqueoloxía.
  Teño dúbidas tamén do sentido de facer historia nacional. As histo-
rias nacionais son como as orquestras sinfónicas: están pensadas para tocar 
a música do romanticismo. Non serven para interpretar a música que se 
compuxo antes delas e forzan aos compositores contemporáneos, pola súa 
mera existencia, a escribir música sinfónica. A historia nacional é unha fan-
tasía, unha teleoloxía que crea unha falsa idea de continuidade ata chegar 
ao presente e considera unha anomalía todo o que non encaixa nese pro-
ceso prexulgado. A Historia de España é así. Por iso exclúe a Galicia, por-
que Galicia é unha anomalía permanente que contradí a continuidade, a 
totalidade e o sentido do propósito que en teoría debería presidir esa ente-
lequia da nación española.
  Pódese facer unha Historia de Galicia, por suposto. Pódese porque, a 
diferencia de España ou Britania, Galicia non é un concepto, é un lugar.  
Pódese facer a historia dun espazo ao longo do tempo, ¿por que non? Pero 
aínda así eu rexeitaría a forma en que se fai. 
  Por unha parte, rexeitaría ese énfase excesivo na historia do poder 
político. Hai moitos momentos da Historia de Galicia nos que non importa 
nada ou a penas importa o poder político. Hai períodos nos que importa 
máis saber dos cambios na paisaxe que dos cambios na Corte. Hai sécu-
los que non protagoniza o ser humano e hai séculos, como este noso, nos 
que o ser humano imponse á terra e a silencia. Creo que é un erro estu-
diar Galicia como unha parte de España e que é un erro estudiala como se 
España non tivese existido; en ambos casos, a historia convértese nunha 
busca da singularidade, sempre a comparar cun referente, nunha non-
historia.
  Unha mirada inocente sobre a Historia de Galicia mostraríanos cou-
sas sorprendentes. Galicia, por exemplo, foi, durante a última glaciación, 
un dos poucos ‘refuxios europeos’. Europa era pouco máis que unha pre-
sada de individuos e boa parte deles resistiron a extinción no espacio que 
hoxe é Galicia. O baixo nivel do mar entón facía que Galicia tivese unha 
forma completamente diferente (nunca tan grande foi). Velaí un momento 
estelar da Historia pasado por alto. A romanización, en cambio, tan só 
me parece un episodio epidérmico, case sen interese (foi breve, non moi 
intensa e fracasou). Galicia ten moita Idade Media, pero os medievalistas 
seguen obsesionados co seu labor de descifrado dos textos, ese repositorio 
de medias verdades selectivas e a posteriori. Como pasa coas normas da crea-
ción, que hai que aprendelas para logo poder rachalas, o corpus textual da 
Idade Media galega habería que lelo só para ver ata que punto está en con-
tradicción do sentido común, a única cousa que compartimos coas xentes 
do pasado, a secreta e pouco usada ferramenta dos historiadores.
  A historia dun país rural, dun espazo ‘sen cidades’ require dunha 
maior atención á historia do clima atmosférico, aos usos da terra, á antro-
poloxía da parroquia. A Historia de Galicia non é singular, pero Galicia é 
singular a respecto da Historia. Teño o convencemento de que Galicia non 
encaixa no paradigma histórico europeo convencional, requírese outro. 
¿Cal?, isto é xa outra cuestión que non me sinto preparado para respon-
der. Abonda con dicir que a Historia de Galicia que se nos ofrece desde o 
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103 romanticismo resulta insatisfactoria: primeiro houbo ese titánico esforzo 
de Murguía por construír unha historia nacional partindo dos mesmos tex-
tos que se opoñían a esa idea de nación; logo houbo ese refuxio cuantitati-
vista no que se reduciu a Historia a unha enquisa documental fragmentaria, 
útil, necesaria, pero estéril se non se conclúe con hipóteses e teorías... E así 
sucesivamente.
  Falo, por suposto, da historia académica, da que poucos saben. 
Existe esoutra historia que no fondo é a que importa para a imaxe de si 
mesma dunha sociedade: a historia como mito, a lenda, o pasado imaxina-
rio: os celtas, o marqués Pardo de Cela, Prisciliano, e os ‘mouros’. Os histo-
riadores de hoxe horrorízanse perante as ideas absurdas que os galegos se 
fan do seu propio pasado. Esquecen que foron historiadores de xeracións 
pasadas, aínda reverenciados, quen introduciron esas ideas que agora pare-
cen tan equivocadas, e que se funcionaron é porque respondían a preguntas 
que a xente se facía. Os celtas saíron a patadas da universidade, pero apo-
deráronse da rúa. Para os contemporaneistas, os ‘mártires de Carral’ son 
pouco máis que un episodio da política interna española, pero o seu monu-
mento é xa, como admite o historiador Villares ‘o primeiro lugar da memo-
ria’ do galeguismo. Igual que o rumor é o substituto da noticia, a lenda é 
o substitutivo da historia cando non se fai a tempo. E rumor e lenda pro-
páganse máis rápido e resisten mellor o paso do tempo que xornalismo e 
Historia.
  Os historiadores tenden a esquecer que unha vez que un pronuncia 
unha palabra crea unha cousa e que eles, cos seus erros, crean Historia. O 
mesmo historiador que ridiculiza a (máis que posiblemente errónea) ‘tese 
celta’ en Galicia non ten problema en citar un texto do máis que posible-
mente erróneo Estrabón. Todos cremos en lendas, a diferencia entre cien-
cia e superstición é tan só o grao de escepticismo co que as tomamos.
  ¿Non hai nada, pois, que dicir da Historia de Galicia para incluílo 
nesta rápida fisioloxía?¿Non é a memoria unha parte importante dunha 
análise fisiolóxica? Si, claro. Pero é mellor contemplar a historia doutro 
xeito, penso: non como unha secuencia de eventos senón como unha pre-
sencia deses eventos ao noso arredor. A memoria de Galicia está presente 
por todas partes, é un parque temático de si mesma. Pensemos nos 20.000 
xacementos arqueolóxicos que están practicamente á vista nas leiras, xunto 
aos camiños, mesmo no interior das cidades, disimulados entre o cemento e 
as construccións modernas. Pensemos nas 4.000 igrexas, nos límites parro-
quiais e que, cos seus cemiterios, son a xeografía do outro mundo inscrita 
neste. Todo país contén a súa Historia, como a todo home e muller pónse-
lles a cara do que viviron. O pasado, en Galicia, está presente.  

*    *    *

E chegamos ao final ¿E cal é ese presente? ¿Qué é Galicia hoxe en día? Para 
os que a coñecemos desde hai décadas, está claro que a Galicia actual é un 
producto da Autonomía. Pero esa Autonomía non deixa de ser en si mesma 
un retorno ao que foi o sistema político que dominou durante os mil anos 
da Galicia medieval. Galicia volve xirar en torno un centro de poder esta-
blecido en Santiago. Está vinculada a unha administración estatal (Castela 
entón, España agora) pero as diferencias xeográficas e sociais fan que a súa 
marcha na historia transcorra na marxe desoutro poder.
  Tamén pódese observar unha curiosa continuidade entre a 
Galicia medieval e a actual canto á súa relación co exterior. A forza da 
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104 xeografía, que creou no seu momento unha Gallaecia con dous conventus, 
o Braccarense e o Lucense, forzou a creación dunha Eurorexión que, sen 
pretendelo, volvía ter os límites da antiga diocese romana e o reino dos sue-
vos. Do mesmo xeito, a potencia de emisión dos repetidores da TVG e da 
Radio Galega fixeron espertar en Asturias e Castela e León unha ‘Galicia 
irredenta’ da que xa poucos se lembraban. O Camiño de Santiago volve ser 
a vía de comunicación con Europa canto á cultura, e volve ser un producto 
esencialmente franco-alemán. As institucións con sé en Compostela volven 
ser os patróns das artes e os esponsors da creación en Galicia.
  Ata se pode ver que hai algo inevitablemente histórico na coloniza-
ción dalgúns sectores productivos galegos importantes (o leite, a pesca, o 
motor) por empresas francesas. Quizais habería que velo como o retorno 
dunha lóxica medieval na que, abolidas ou minimizadas as fronteiras artifi-
ciais, os centros económicos relaciónanse entre si por afinidades electivas. 
Galicia pertence ao mundo do ‘lago atlántico’ do que o occidente francés é 
unha parte esencial. Co que Galicia segue tendo dificultades de relación é 
co resto da Península Ibérica, un espazo ao que, despois de tantos séculos, 
segue sen acomodarse. A lentitude na construcción dos camiños reais no 
s. XVIII, o atraso do tren no s. XIX, a tardanza das autovías no s. XX eran 
síntomas dese estar mal a gusto... E agora faise o mesmo discurso sobre o 
tren de alta velocidade. ¿E non será que ao mellor non habería que ver todo 
isto como ‘atrasos’ senón como a resistencia innata do espazo económico a 
organizarse dun xeito que non lle é natural? 
  Por volver á metáfora do corpo, a fisioloxía de Galicia non se aco-
moda co lugar que lle tocou en sorte, non pode estirar as pernas, non ten 
osíxeno, precisa uns baños de mar... Non sei, non quero diagnosticala.
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Review

Imaxino a Allyson Poska en 1625 na parroquia de Santa Baia de Bouses, 
en Ourense, falando con Ana Álvarez, a mesma que elixira a Gerónima 
Pérez como madriña da súa filla ilexítima, Lucía. Ela (Ana) non sabía que 
Gerónima había ter a súa propia filla ilexítima seis anos máis tarde. De 
forma paralela, Constanza Sotelo escolleu a Ana Álvarez como comadre 
para a súa filla, tamén ilexítima, no ano de 1666. Imaxino a Poska como 
etnógrafa falando con estas mulleres, preguntando sobre os seus proble-
mas, capacidades de actuación, relación cos demais paisanos da parro-
quia, co poder establecido, e coa súa forma de vida e sustento, entre outras 
cuestións. Imaxínoa porque, en certo sentido, Poska mostra, cunha prosa 
coidada e de fácil lectura, o que hai vinte anos Clifford Geertz discu-
tira como o ‘estar alí’ do autor. A perspectiva etnohistórica sitúanos nun 
libro cheo de referencias a lendas, contos e ditos populares, mesturados 
con actas inquisitoriais, testamentos, documentación xudicial e rexistros 
parroquiais. É así que a imaxino como etnógrafa nos arquivos máis do que 
como historiadora. Etnógrafa tamén na súa estratexia expositiva e etnó-
grafa rodeada de informantes clave que non ten medo en presentar ao lec-
tor. É a partir desta sensación que sobresaen tanto as excelencias de Women 
and Authority in Early Modern Spain: The Peasants of Galicia como o seu fondo 
problemático. 
  Poska pon en evidencia unha visión da historia limitada polas súas 
fontes e a falta de crítica do contexto de produción das mesmas. Refuta de 
forma convincente cuestións como a relación entre honra, sexualidade e 
xénero presentes en parte da produción literaria moderna e retomada máis 
tarde por diversos autores, tanto dende a Historia como da Antropoloxía. 
Unha sinxela pero rigorosa comparación entre estas obras literarias, tendo 
en conta tanto a súa autoría como o público de destino, coa ampla pre-
senza de nais solteiras, noivas non virxes e descendencia ilexítima en terras 
galegas desmonta os presupostos das teorías da honra.
  A conxunción de fontes e, sobre todo, a súa lectura feminina, per-
mite adentrármonos nun universo silenciado pola propia pegada histórica: 
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106 a autoridade da muller no contexto galego moderno. Poska non só le entre 
liñas os procesos inquisitoriais, os testamentos e sistemas de herdanza, e os 
rexistros de casamento, senón que reconstrúe o universo feminino a par-
tir destes datos aparentemente desconexos tomando en consideración as 
implicacións sociais da información contida ou amagada nesas mesmas fon-
tes. No exemplo prestado co que comeza este artigo, a autora trae ao texto 
as relacións sociais establecidas polas nais solteiras indo alén da mera cons-
tatación da súa presenza significativa na sociedade galega da época. Rescata 
o capital social (concepto que a autora nin explota nin explora) que se xes-
tiona neste contexto. Capital social que a historiadora coloca en termos de 
vencellos emocionais e extramateriais entre as mulleres. Esta visión que 
transcende á fonte histórica pero que parte dela leva ás lectoras e lectores a 
trasladarse ás vidas desas mesmas nais solteiras.  
  Tamén nos axuda  a percorrer este camiño de séculos a estratexia 
expositiva de Poska. Opta por comezar case todos os capítulos con casos 
concretos de mulleres con nomes e apelidos relacionadas cos temas que 
trata. Personaliza as fontes nunha estratexia frecuente na etnografía, tamén 
naquela Microhistoria de Carlo Ginzburg e Giovanni Levi, para a continua-
ción tratar cada argumento conxugando as diferentes fontes. A presenta-
ción de casos particulares, francamente notábeis en canto a protagonismo 
feminino, cuestiona o silenciamento da muller na historiografía ao tempo 
que nos alerta da necesidade de ler de forma transversal as fontes históricas. 
  Con todo, e aquí comezamos cos fondos problemáticos da obra, cabe 
preguntarse pola representatividade dos casos analizados e, sobre todo, 
pola representatividade das xeneralizacións que a autora realiza. Na ela-
boración da ciencia, da que axuda á construción de coñecemento cientí-
fico, isto é, e de forma sintética, aquela da que podemos contrastar en base 
a unha teoría, evidencia empírica e sistema de relacións de variábeis, hai 
que medir con finura os saltos das hipóteses ás xeneralizacións. Nesta dis-
tancia epistemolóxica, que nos permite pasar do caso de Ana Álvarez ao 
das ‘mulleres galegas’, é onde a obra presenta as súas maiores fendas. En 
primeiro lugar, a autora non ofrece una relación sistemática, cando menos 
de forma explícita, dos fondos arquivísticos e literarios consultados. O lec-
tor descoñece con exactitude de que ‘mulleres galegas’ está a falar Poska. 
Se ben na introdución apunta que dedicará a súa atención ás campesiñas e 
que estas nin sempre son un grupo homoxéneo, o tratamento destas mes-
mas campesiñas heteroxéneas é como un todo continuo ao longo da obra. 
Nalgunha pasaxe da obra apunta que consultou o rexistro bautismal de 
dúas parroquias, pero seguimos sen coñecer os criterios de selección e, 
polo tanto, a capacidade de xeneralización que estes datos ofrecen.
  A estratexia expositiva de atender aos casos particulares de forma 
reiterada non impide as xeneralizacións hipotéticas, pero si a falta dun 
deseño metodolóxico (explícito para as lectoras e lectores) que permita 
a proxección das conclusións para máis do que dúas parroquias. O pro-
pio título da obra remite a un escenario estatal puntualizado cun subtítulo 
referente a Galiza e, lendo as súas páxinas, non podemos máis do que dubi-
dar da amplitude das súas conclusións. Por outro lado, non se nos pode 
escapar a referencia continua a un grupo homoxéneo de persoas definidas 
exclusivamente en base ao xénero. Falta aquí un tratamento non só socio-
económico, senón tamén territorial. Poska coñece o traballo de Lourdes 
Méndez “Cousas de mulleres”: campesinas, poder y vida cotidiana (Lugo, 1940-
1980) (Méndez 1988) en que se defende a falta de poder das mulleres na 
sociedade campesiña en Galiza. Poska xustifica esta falta de poder (por 
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107 outra banda contrario aos seus resultados) en base ao sistema de herdanza 
de mellora sobre o fillo varón na provincia de Lugo, epicentro do traballo 
de Méndez. Esta afirmación debera ser elemento de reflexión sobre as rei-
teradas xeneralizacións da, agora suposta, xeneralizada autoridade feminina 
na época moderna. Neste sentido, o libro pide algún elemento que siste-
matice a información existente para o conxunto galego en base ás variábeis 
que a autora manexa (herdanza, enxovais e dotes matrimoniais, procesos 
inquisitoriais, e folclore, entre outras fontes). É xusto comentar que Poska 
difire notabelmente dos seus colegas galegos que enchoupan con dema-
siada insistencia os textos con eternos gráficos e series estatísticas. O lector 
agradece unha narrativa fluída sen constantes interrupcións gráficas, pero o 
punto intermedio entre a serie demográfica e a proposta de Polka ofrecería 
claves necesarias para comprender e contextualizar mellor o seu traballo.
  En relación coa falta de sistematización de datos estatísticos é pre-
ciso realizar un comentario sobre o uso e abuso da chamada Etnohistoria. 
Tomando as palabras dun clásico da Antropoloxía: ‘a Historia e a 
Antropoloxía [...] son dúas disciplinas indisociábeis’ (Evans-Pritchard 1970: 
27, a tradución é miña.). Poska oposta por unha asociación disciplinaria 
valente se observamos o panorama científico maioritario. A Etnohistoria é 
unha proposta metodolóxica que mestura estas dúas disciplinas centrais nas 
ciencias sociais. Con todo, non é suficiente con incluír de forma case ane-
cdótica elementos do que poderiamos chamar, sendo reducionistas, etno-
grafía galega. Se a Etnohistoria é sumar ás fontes documentais elementos de 
paremioloxía, lendas e mitos populares sen máis, agroman varios problemas. 
  A fraseoloxía popular, ao igual que calquera outra fonte documen-
tal e oral, necesita ser peneirada pola crítica histórica. En primeiro lugar, 
analizar o contexto de produción de tal proverbio. Isto é, que suxeito social 
utiliza a paremia, en que contextos, con que finalidade, dirixido a quen o 
susodito refrán. De pouco serve, tal e como fai a autora repetidas veces, 
citar a existencia dunha copla contraria ao matrimonio sen mencionar o 
seu contexto de produción; sobre todo cando as coplas recollidas en can-
cioneiros nunca son anteriores ao s. XIX. Non só se presenta o problema da 
representatividade de dito refrán ou copla, senón que fica en interrogantes 
a súa proxección histórica. Se ben Poska menciona no texto esta distancia 
cronolóxica, a utilización que fai da paremioloxía resposta a unha concep-
ción atemporal da poesía e dos adverbios populares. A perspectiva etnohis-
tórica non pode saltar as peneiras da crítica documental esixíbel a calquera 
tratamento científico de material histórico.
  En consonancia co anterior, a autora toma man da produción 
antropolóxica galega, sobre todo dos textos de Carmelo Lisón Tolosana 
e Vicente Risco e de varios autores estranxeiros que teñen traballado en 
terras galegas como Sharon Roseman, Marisa Rey-Henningsen e Hans e 
Judith-María Buechler. Bótanse en falta, nunha primeira lectura, varias 
referencias dentro da literatura etnográfica necesarias á vista da dispoñibi-
lidade dos textos e da perspectiva etnohistórica que adopta Poska.  Penso 
nos textos de principios do s. XX de Nicolás Tenorio e Alfredo García 
Ramos que contan con sendas edicións actuais. Da produción máis recente, 
os traballos de Marcial Gondar Portasany sobre a morte e as viúvas na 
Galiza, dado a temática da obra, son de lectura obrigatoria.
  Comeza e remata o libro cunha mención á Xeografía de Estrabón 
que é pertinente a todos os efectos pero que trae unha nova cuestión. Se 
a autora opta polo autor grego como recurso non só estilístico, abrindo 
e pechando o texto, senón como unha evidencia histórica para a súas 
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108 conclusións, é pertinente preguntarse por que non explora a produción 
científica sobre o período inmediatamente anterior á Idade Moderna. As 
continuidades entre o Medievo e aquela son notábeis, sobre todo en cues-
tións de comportamentos e cultura. Neste senso, as proxeccións históricas 
non teñen porque ser exclusivamente de carácter retroactivo.
  A aposta de Allyson Poska é, ao mesmo tempo, valente e atrevida, 
por iso mesmo suscita interrogantes e a súa lectura enriquece. Valente pola 
propia temática que afronta á vista das fontes documentais dispoñíbeis e 
a visión holística que ofrece do cotián da muller na Idade Moderna. Unha 
valentía que lle obriga a habitar a permeábel e fértil fronteira entre a 
Historia e a Antropoloxía. Atrevida nas xeneralizacións e proxeccións de 
hipóteses a un conxunto social e territorialmente heteroxéneo. Atrevida 
por negar un paraíso para as mulleres modernas e a existencia do matriar-
cado mais, ao mesmo tempo, reiterar o grande poder atesourado pola 
poboación feminina galega. O atrevemento de Poska vén da man dun salto 
epistemolóxico non asegurado, cando menos de forma explícita no libro, 
pola sempre necesaria cama metodolóxica. Nunha encadernación que ase-
gura longa vida ao libro e converte o seu prezo en prohibitivo, Allyson 
Poska rescata e visibiliza as vidas de tantas Anas Álvarez negadas na his-
toriografía convencional. O seu papel de etnógrafa de arquivo permítelle 
introducirse nun mundo vetado para as visións ortodoxas da historiografía. 
Este camiño, non exento de dificultades, terá que seguir ofrecendo os seus 
froitos e limando o seu instrumental; tal e como di un proverbio portugués: 
‘Ai, ai, / vida, vida. / Quem não come, / não mastiga.’ (Coelho 1993 [1883]: 
201).
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Review

Sitúanos Gabriel Rei-Doval, xa dende o comezo, ante uns marcos ben defi-
nidos do campo que traballa no seu amplo ensaio A lingua galega na cidade 
no século XX: Unha aproximación sociolingüística. E aínda máis cumprido en 
precisións terminolóxicas era o título da tese que o levou a ser doutor 
en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago en 2001 e da que este 
ensaio é herdeiro: O galego no ámbito urbano: Unha visión desde a macrosociolin-
güística. Nese traballo o profesor de sociolingüística do Departamento de 
Español e Portugués da Universidade de Wisconsin (Milwaukee, EEUU) 
acoutaba non só o tipo de traballo que levou a cabo (sociolingüístico) e 
mais os parámetros espaciais e temporais (as sete cidades galegas ao longo 
do século XX, a saber, A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, 
Santiago de Compostela e Vigo), senón tamén a orientación e metodoloxía 
seguida dentro das dúas vertentes habituais nos traballos que analizan o 
xeito en que se manifestan as linguas na sociedade. Neste sentido, ao beber 
da perspectiva investigadora que lle ofrece a tradición macrosociolingüís-
tica, tamén chamada socioloxía da lingua, o autor aplica a óptica do social 
a unha ampla mostra de usuarios para avaliar a situación e as relacións 
entre a lingua galega e a castelá neste contorno. 
  Cómpre lembrar que este tipo de investigacións non lle son alleas, 
pois tamén coñecidos son outros resultados do seu traballo no eido da 
sociolingüística como os volumes Publicidade e Lingua Galega (Ramallo 1996), 
Vender en Galego (Ramallo 1997) e algunhas conclusións máis parciais pre-
sentadas en varias ocasións nos Encontros para a Normalización Lingüística do 
Consello da Cultura Galega. Por este motivo algunhas das liñas que se seguen 
xa foran anunciadas con anterioridade á publicación deste volume. Sen 
esquecer tampouco as súas contribucións para o Manual de Ciencias da 
Linguaxe (Ramallo et al. 2000), do que foi coeditor.

Xandra Santos
Centro de Estudos 
Galegos. 
Universidad de 
Salamanca
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110   Deste xeito, na obra que nos ocupa Rei-Doval deseña a evolu-
ción sociolingüística do idioma dende que soaron as primeiras voces 
do século XX reivindicando o idioma ata o 1992 en que o Seminario de 
Sociolingüística da RAG levou a cabo o seu ambicioso proxecto de reco-
lleita de datos para o Mapa Sociolingüístico de Galicia (González González 
2007). O autor aproveita, así, o resultado das tarefas de campo realizadas 
por este Seminario, isto é, os datos que se obtiveron no medio urbano, pero 
tamén a súa experiencia neste eido. El mesmo se recoñece debedor destas 
actividades posto que foi membro do Seminario cando se fixo a recollida. A 
partir destas mostras, leva a cabo un minucioso labor de análise sincrónica 
e descrición dos datos, mais non só toma asento no puramente expositivo 
senón que alanca cara ao propósito da avaliación. Así, malia a tentativa de 
achegar unha interpretación científica da sociedade, amosa dende as pri-
meiras páxinas que os seus obxectivos tamén van máis alá: ‘A nosa pretende 
contribuír a tan necesario labor para desde a avaliación da situación socio-
lingüística actual, sermos quen de, nunha fase posterior, procurar e dese-
ña-las alternativas correspondentes. [...] Porque, en todo caso, só desde o 
coñecemento profundo e rigoroso dunha realidade poderá afrontarse a súa 
mellora ou modificación’ (9).
  Certamente, nesta afirmación bébese do entusiasmo neopositivista 
e das bases metodolóxicas que marcaron o nacemento da sociolingüística 
e que se deu en chamar a revolución cuantitativa, é dicir, os fundamentos 
empíricos do traballo científico para formular conclusións que aspiran a ser 
explicativas (Conde Silvestre 2007). Neste senso, a fotografía da lingua nas 
urbes galegas dos anos noventa non cae neste caso na explicación sincró-
nica sen máis, como tampouco a manifestación emocional de esperanzas 
ou temores, senón moi ao contrario supón interpretar as tendencias que se 
manifestan neste medio. ‘A predición que se faga do futuro dependerá da 
comprensión que se teña do presente’, explicaba Jean Aitchison ao defen-
der que as técnicas seguidas pola sociolingüística variacionista xa situaban 
esta ciencia na posición de explicar os factores e os motivos dos cambios 
nas linguas. Reparou ademais na similitude que pode ter a linguaxe humana 
coa das baleas corcovadas: os científicos demostraran que as baleas modi-
fican as súas cancións cada ano, pero as que cantan ao comezo de cada 
nova estación son idénticas ás interpretadas ao final da estación anterior 
(Aitchison 1993: 236-8). E, do mesmo xeito que a explicación dada para as 
baleas non é beber do río do esquecemento nin a modificación aleatoria, así 
tamén coñecermos as circunstancias en que se xeran as dinámicas sociais 
nos amosa o deseño da súa dirección actual ou, en definitiva, axuda na 
modificación da súa liña futura. 
  Asemade, Rei-Doval arrequenta estas liñas con cumpridas presen-
tacións das súas fontes teóricas e expón as teorías e conceptos da literatura 
científica que manexa do ámbito da socioloxía da linguaxe. En xeral non 
escatima explicacións deste tipo, pero sobre todo céntrase nisto nos tres 
primeiros capítulos onde atopamos unha aproximación ao procesos que se 
levan a cabo no medio urbano e á súa importancia no conxunto das investi-
gacións sociais (Cap. I), unha breve descrición da historia da lingua galega 
nas nosas cidades do século pasado (Cap. II), e unha cumprida aclaración 
dos procedementos, da metodoloxía e dos estudos sobre o mantemento e 
a substitución lingüística entre os que se insire (Cap. III). Agás nas últimas 
páxinas, dedicadas ao resumo e ás conclusións, no resto de seccións (dende 
o Cap. IV ata o XI) expóñense e analízanse polo miúdo os datos e razóanse 
os diferentes resultados, causas e factores, amais de incluír gráficas e táboas. 
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111 As dimensións e os ámbitos destas epígrafes seguen unha filosofía e unha 
orde moi semellante á dos tres volumes do MSG. Así, a liña da investiga-
ción artéllase en torno á descrición duns parámetros xa habituais (lingua 
inicial, a competencia lingüística, a lingua habitual e os usos, o cambio lin-
güístico e o estudo das cidades por separado) unidos ás outras variables 
sociolingüísticas, categorías sociais, dominios e ámbitos. Cada escolla ter-
minolóxica e conceptual vai adubada cunha revisión epistemolóxica, polo 
que se nos ilustra en conceptos polémicos como o de lingua materna, na 
idea adoito empregada de competencia lingüística, nos ámbitos de estudo 
para observar os usos lingüísticos e nas motivacións do cambio lingüístico 
consciente intraxeracional.
  En suma, o autor sérvese da súa experiencia ao hora de manexar as 
metodoloxías e teorías do social no lingüístico para afrontar a análise dun 
ámbito que amosa evolucións negativas para o galego e moitos puntos débi-
les, pero que non por iso se debe desbotar, senón todo o contrario, de ter-
mos en conta que encabeza pautas que nas sociedades actuais se acaban 
impoñendo. Dúas cuestións que queremos resaltar especialmente son, por 
unha parte, o feito de que se tomen sempre como referentes os resultados 
obtidos no MSG sobre o conxunto de Galicia contrastándoos cos do medio 
urbano. Isto permítelle amosar as diferenzas e, por outra banda, que se 
revisen determinados argumentos nas actuacións a prol do idioma. Do pri-
meiro deriva ter en conta as disimilitudes específicas dos contextos urbanos 
atendendo non só ás diverxencias entre cidades senón tamén a diversidade 
de espazos dentro delas, para logo poñelas en práctica á hora de orientar as 
accións planificadoras. Do segundo despréndese a necesidade de reorien-
tar os esforzos cara un abano máis plural de áreas sociais, coma a familia, os 
amigos, o barrio, e os medios de comunicación, entre outros, e que ata o de 
agora se centraron case en exclusividade no ensino. Seguindo as reflexións 
de Fishman, o autor defende que coa escola só non se consegue dotar a 
mocidade castelanfalante das cidades dun dominio completo na nosa lin-
gua, sobre todo no que se refire ás habilidades orais e á variación diafásica, 
polo que deben ser os pais os que aposten pola transmisión interxeracional 
do galego como xeito de acadaren a riqueza idiomática dos seus fillos.
  Pola contra, pódense apreciar outros aspectos máis cuestionables 
deste ensaio que cómpre salientar. Referímonos, por exemplo, ao feito de 
que os datos sobre os que sustentan todas as exposicións posteriores son do 
ano 1992 mentres que o ensaio final sae do prelo 15 anos despois disto. Ao 
que hai que engadir os 7 anos dende o final da elaboración do traballo, que 
o propio autor sitúa no 2001. Estas circunstancias, que serían puramente 
anecdóticas noutro tipo de traballos, eríxese nun claro contratempo á hora 
de falarmos dun estudo destas características por varios motivos. En pri-
meiro lugar, o mesmo Rei-Doval explica nestas páxinas que un trazo fun-
damental do contexto social en que se centra é o seu carácter dinámico e 
cambiante, así como a celeridade con que evolucionan algúns fenómenos 
sociais neste medio. Porén, máis de ter en conta son as evolucións que se 
producen na sociolingüística dende o seu nacemento na década dos sesenta 
ata o punto de se ter afirmado hoxe que esta rama do saber se converteu 
‘nas últimas décadas nunha disciplina de moda para todos aqueles investi-
gadores vinculados ás ciencias da linguaxe’ (Lorenzo Suárez 2000: 243-6).  
Lembremos a repercusión que tiveron na lingüística os debates e reflexións 
que alentaron coas súas contribucións autores da sona de Charles 
Ferguson, John Gumperz, Joshua Fishman ou William Labov, cuxos traba-
llos camiñaban sobre a fronteira entre a lingua e a sociedade. 
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112   En xeral, o feito de que a finalización da obra fose hai máis dun lus-
tro fai que se obvien traballos relevantes na literatura sociolingüística des-
tes anos e das súas contribucións, tanto as achegas de tendencia macro e 
a actualización na recolleita de datos coma os que se centran en aspec-
tos máis concretos da realidade galega coma as derivadas da perspectiva 
microsociolingüística, as análises das actitudes, e a evolución dos prexuí-
zos lingüísticos ou identidades lingüísticas no medio rural e urbano, entre 
outros. Por esta causa, publicar un proxecto rematado hai xa anos supón, 
cando menos, restarlle actualidade e en certa medida tamén eficacia para 
os seus propósitos. Afirmamos isto porque as tendencias que se pretenden 
avaliar se obteñen nalgúns casos en tempo aparente, é dicir, facendo predi-
cións sobre o pasado ou sobre o futuro a partir dos datos cos que se conta 
nun momento concreto. Do mesmo xeito que tampouco se fai referencia a 
recentes publicacións que parten de mostras novas recollidas en tempo real 
para o mesmo propósito; referímonos por suposto, aínda que non só, á serie 
de volumes que xa comezou a publicar o Seminario de Sociolingüística 
da RAG cos resultados obtidos en 2004 (González González 2007) e a un 
traballo máis breve feito por parte da Sección de Lingua do Consello da 
Cultura Galega (Monteagudo e Lorenzo 2005). 
  Xa que logo, é este un volume que nos ofrece ferramentas interesan-
tes para facer fronte ás realidades da Galicia urbana ao cuestionar e expli-
car determinadas crenzas non sempre verdadeiras e servir como punto de 
partida para posteriores traballos de investigación e de planificación cen-
trados na cidade. Porén, vería incrementada a súa utilidade se chegase ás 
mans dos/as lectores/as cunha maior proximidade temporal ao momento en 
que se xerou.
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Review

Preséntase aquí a versión galega do orixinal texto inglés publicado en 
2006, que constitúe unha das achegas fundamentais dos últimos anos ao 
estudo da obra do grande escritor que foi Otero Pedrayo, por fin visitado 
en profundidade pola crítica académica nos últimos anos. A historia das 
ideas, ámbito da especialidade de Patterson, constitúe unha perspectiva 
particularmente interesante para profundar no sistema ideolóxico que rexe 
o mundo oteriano e para valorar na súa xusta medida a erudición dende a 
cal o ourensán elaborou a súa visión propia de Galicia. A introdución neste 
labiríntico e apaixonante universo debémoslla quizais ao estudo de Pérez 
Prieto sobre o pensamento do ourensán en relación coa relixión (1988) e, 
máis recentemente, a Fernández Pérez-Sanjulián (2003) e a Ramón Villares 
(2007) sobre a súa idea de Galicia a través da obra narrativa. O propio 
Patterson fixera xa incursións en diferentes aspectos concretos do pensa-
mento de Otero como o seu tratamento da paisaxe (1998), a súa relación 
coa obra de Spengler (2000), cos escritores españois da xeración do 98 
(2004) ou coa filosofía de Bergson (2006). Mais este estudo, coa súa defini-
tiva amplitude, ten a peculiaridade de enfrontarse á obra oteriana como un 
todo, abranguendo ensaio e creación, para facer un seguimento exhaustivo 
dos grandes esteos sobre os que se ergue o pensamento do escritor arredor 
de Galicia: paisaxe, lingua, relixión e nacionalidade. 
  O volume pretende situar o ourensán na historia da cultura e iní-
ciase cun breve percorrido biográfico onde se presta especial atención 
ao proceso de formación de Otero e se bosquexa a súa actividade profe-
sional e mais a actividade política derivada da evolución ideolóxica que 
o leva ao compromiso co galeguismo, entendido como nacionalismo cul-
tural e político.  É precisamente ese compromiso con Galicia o que apa-
rece como catalizador da súa vocación de escritor, e este feito explicaría 
non só a fonda carga ideolóxica de toda a súa produción, senón tamén a 
desbordante abundancia da mesma, pois a necesidade de actuar en dife-
rentes frontes xúntase co entusiasmo e a capacidade grafómana de Otero 
para manter un impresionante ritmo de publicacións durante cincuenta 
anos. Mais tamén se fai un avance resumido das influencias que configu-
ran o seu sistema ideolóxico marcado polo romanticismo cristián e mais a 
continuidade das teorías celtistas, coa súa derivación no altlantismo e no 
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114 europeísmo característico da Xeración Nós, que condiciona o seu interese 
pola literatura e a situación política de Irlanda ao tempo que alimenta a 
relación dialéctica coa española Xeración do 98. 
  Patterson sostén que as influenzas máis importantes, con diferenza, 
proceden dos románticos e os seus precursores, especialmente Herder, 
Chateaubriand, Fichte, Goethe, Rousseau, e outros. Pero tamén sinala a 
relevancia das súas lecturas dos clásicos, os simbolistas franceses e os gran-
des pensadores do seu tempo, entre os que prefire a Oswald Spengler, 
Henri Bergson e Nikolai Berdàyev. A esta lista habería que engadir tal 
vez, segundo o recente estudio de Villares, a Maurice Barrès, un dos anti-
modernos citados por Antoine Compagnon como representantes dunha 
corrente de ‘contra-ilustración’ na que Marc Fumaroli incluíu tamén a 
Chateaubriand. Apuntemos de paso que, se Otero podería asimilarse ao 
concepto de antimoderno pola súa reacción contra a modernidade e o 
progreso, ou pola nostalxia dun pasado ancien regime asociada á busca do 
sublime fronte ao materialismo burgués, a súa aposta polo ilusionante 
proxecto do galeguismo afástao do pesimismo e da retórica do vitupe-
rio. Non parece desdeñable, sen embargo, a posibilidade de ter presente 
á hora de valorar moitos autores galegos a definición que lle permite a 
Compagnon (2007) revisar a historiografía da literatura francesa: ‘os anti-
modernos –non os tradicionalistas, senón os antimodernos auténticos- non 
son máis que modernos, os verdadeiros modernos, que non se deixan enga-
nar polo moderno, que están sempre alerta’, de xeito que, aínda que rexei-
tan o progreso e o imperio da razón, non son conservadores, reaccionarios 
ou inmobilistas, senón ‘modernos en dificultades cos tempos modernos, o 
modernismo ou a modernidade, modernos ó seu pesar, modernos desarrai-
gados e mesmo modernos intempestivos’(2007:  7, a tradución é miña). Mais 
a obra de Otero, que nace como obra de madurez cando, como observa 
Patterson, o galeguismo lle abre as comportas de todo o saber acumulado 
en anos de lectura e reflexión, abrolla como un torrente de afirmación e de 
fe nun proxecto novo, que é a construción nacional de Galicia, lonxe de 
actitudes de desencanto, resignación ou desesperación.  
  Unha das vantaxes da perspectiva foránea sobre o estudo dun sis-
tema literario, como é este o caso, consiste na posibilidade de fuxir de 
prexuízos críticos que se establecen dentro do sistema e aos que resulta 
moi difícil subtraerse. Entre eles podemos considerar o carácter espiñento 
das relacións entre a cultura galega e a castelá que impiden ao crítico 
afrontar con obxectividade a análise das relacións de influencia que for-
zosamente teñen que producirse, a pesar do rexeitamento consciente e da 
vontade de negación da cultura hexemónica que se impón na produción 
literaria, e na valoración crítica, marcada por unha posición nacionalista. 
Tal vez só esa posición foránea permite afrontar desprexuizadamente cues-
tións como a reacción dos membros da Xeración Nós ao discurso dos inte-
lectuais españois do 98 e sinalar a posibilidade de considerar a atención á 
natureza e á paisaxe en canto factor identitario nos autores galegos como 
unha reacción á reivindicación da paisaxe castelá como elemento identi-
ficador do conxunto de España. Esta perspectiva, sen embargo, non debe 
facernos perder de vista que a literatura galega nace xa no s. XIX reivin-
dicando a paisaxe como un elemento identificador fundamental na cons-
trución da identidade diferencial de Galicia. E velaí que chegamos a un 
dos elos condutores do discurso interpretativo de Patterson: a capacidade 
de Otero Pedrayo para recoller diferentes influencias de ámbitos culturais 
diversos e adaptalos construíndo unha visión persoal e nova. Así ocorre coa 
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115 súa interpretación da natureza e a paisaxe como constituínte da identidade 
galega, que recolle desde a súa fonda erudición ideas como a metáfora da 
Terra Nai de Chateaubriand, a empatía do home coa natureza  das Xeórxicas 
de Virxilio, a adaptación do discurso virxiliano para a construción da iden-
tidade cultural en The Seasons de James Thomson, a teoría da influencia 
do medio ambiente na sociedade humana do xeógrafo Friedrich Ratzel ou 
a concepción do tempo como experiencia subxectiva e a importancia da 
intuición para superar os límites da razón do seu admirado Bergson, que 
lle serve para recuperar con roupaxe moderna e prestixiada o método his-
tórico intuitivo que propugnara Vicetto. O diálogo coa tradición propia 
reflíctese tamén na continuidade da teoría da orixe celta, introducida polos 
historiadores do século XIX, como base para fundamentar a especial rela-
ción do home galego coa terra así como a idea de ‘devalar’ ou devir tempo-
ral, pois o pasado proxéctase no presente e no futuro. Pero a gran achega 
de Otero parece ser a concepción fondamente espiritual da paisaxe e o 
estudoso  atribúelle este trazo á influencia de Spengler, que fala da cosmo-
visión fáustica entendendo o espazo como algo espiritual e infinito, como 
un palimpsesto onde recoñecer as capas históricas dunha cultura. Patterson 
analiza en profundidade a relación intelectual de Otero con Spengler quen, 
coa súa idea do faustismo característico da civilización occidental fronte 
ao apolíneo da tradición clásica, sérvelle a Otero para reforzar a teoría da 
pertenza a unha comunidade cultural celta e dunha Galicia perfectamente 
integrada na cultura e na historia europea. Así para Otero produciríase 
unha reciprocidade entre o pobo, que precisamente pola súa condición 
celta vive especialmente unido á paisaxe, e a propia natureza, que se ergue 
como unha entidade cultural que encarna valores transcendentes.
  Igual que se fixo coa paisaxe, ao longo do libro pescúdase nas fontes 
que alicerzan a posición de Otero na valoración da lingua e a relixión como 
elementos identitarios no caso de Galicia. Canto á lingua destaca o profun-
damento no estudo da obra de Sarmiento, glosada por Otero nalgúns artigos, 
e o intenso coñecemento da obra dos representantes do historicismo ale-
mán, especialmente de Herder, Fichte e Wilhelm von Humboldt, que son os 
teóricos do nacionalismo lingüístico. A concepción da lingua como princi-
pio identitario fundamental é, para Patterson, consecuencia do historicismo 
de Herder e a súa rotunda afirmación de pertencer ‘a cada lingua cadan-
súa personalidade nacional’. Mais tamén en Spengler encontra a afirmación 
da lingua como  ‘encarnación expresiva do desenvolvemento histórico dun 
pobo e do seu patrimonio cultural’.  A consideración central da lingua na 
definición identitaria conleva, segundo o autor, mesmo a elaboración dunha 
historia de Galicia marcada pola perspectiva lingüística. Canto á relixión, 
Patterson fai un percorrido pola influencia do pensamento de Berdaiev, de 
Schleiermacher e máis da obra de Chateaubriand, con quen coincidía Otero 
na defensa do cristianismo como ‘luz da historia’. Habería que engadir o 
cristianismo evanxélico de Tolstoi e outra lecturas importantes, como J. M. 
Synge, Lamartine ou Novalis. Segundo o autor, Otero parte da premisa da 
suposta identificación relixiosa dos celtas coa natureza, o que o conduce 
ao panenteísmo (que non panteísmo, como ben puntualizara Pérez Prieto), 
un desexo de harmonía e fusión coa natureza que xorde da súa contempla-
ción como marabillosa representación do poder divino. Mais o autor aínda 
investiga as relacións coas teorías krausistas, a representación da figura de 
Prisciliano e da cidade de Santiago, e a dimensión nacional da fe cristiá.
  Para rematar, sométese a análise o concepto de nacionalidade e 
faise evidente de novo a débeda co historicismo romántico e con Herder 
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116 en particular, coa súa concepción organicista da nación e a existencia dun 
‘espírito nacional’ inmutable no tempo, que en Otero se identifica co ele-
mento celta. O autor ten a valentía de dilucidar en detalle cómo afronta 
Otero a cuestión da raza e chega á conclusión de que utiliza o termo ‘raza’ 
como sinónimo de ‘pobo’, un concepto que se define a través de Spengler 
recollendo a idea de Herder de ‘unidade do espírito’ conformada arredor 
de feitos culturais máis ca biolóxicos. Neste aspecto Otero, manténdose fiel 
a Herder, parece superar a concepción do termo de Murguía que segue 
a interpretación máis etnicista de Gobineau, se ben afastado dos efectos 
xenófobos, como moi ben demostrou Máiz (1997). Aínda que tamén chama 
a atención que o apego ás teorías historicistas e o nacionalismo orgánico 
da tradición xermánica non lle permitan recoller unha das grandes ache-
gas que introducira Murguía no pensamento nacionalista galego declarán-
dose seguidor de Mancini e da súa teoría do nacionalismo voluntarista, que 
superaba as formulacións histórico-naturalistas convertendo en elemento 
decisivo do feito diferencial a conciencia nacional  con aquela afirmación  
de que ‘a Patria é, antes que nada, Conciencia da Patria’ (véxase de novo 
Máiz 1997). 
  O estudo de Patterson complétase co repaso á posición de Otero en 
relación con toda unha serie de cuestións asociadas á definición identita-
ria como son a relación con Portugal, a posición de Galicia na Hespaña do 
futuro e nunha Europa das nacións, a concepción da aldea como deposi-
taria das esencias identitarias e a evolución desta visión co paso do tempo, 
a proposta dun modelo de sociedade onde as funcións dirixentes corres-
ponden a unha minoría intelectual, a permanente débeda coa Decadencia de 
Occidente de Spengler e mais a influencia da concepción da historia como 
movemento cíclico formulada por Giambattista Vico que serve para expli-
car a decadencia presente e a fe nun rexurdimento futuro. 
  Atopámonos xa que logo diante dun estudo denso, onde o autor 
vai debullando por orde todos os elementos fundamentais que conforman 
o sistema ideolóxico do escritor ourensán, dilucidando as súas fontes no 
pensamento europeo e sinalando a súa actitude construtiva ante a súa pro-
pia tradición e o legado dos seus predecesores. Un traballo fundamental 
para mesurar a figura de Otero Pedrayo como pensador do nacionalismo 
e tamén como erudito e intelectual do seu tempo. A tradución de Xabier 
Cid, ademais de cumprir coa función do tradutor de achegar o texto ao 
público lector galego, faino traballando con especial sensibilidade coa lin-
gua e por momentos converte a lectura nun auténtico pracer.
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Review

This edited volume springs from a welcome exercise of (self-)reflexivity 
in two areas of study that have occasionally lent themselves to clichéd or 
predisposed attitudes in the cultural and academic fields. On the one hand, 
and as critics like the book’s editors have been stating in their previous 
work, women’s writing has at times been approached in contemporary 
literary studies as a sort of self-explanatory category, best explained by 
means of a closed set of analytical tools springing from gender and feminist 
studies (revisionism, visibility, subversion or socio-political urgency are 
amongst the most recurrent ones). On the other hand, the comparative 
framework provided by the Irish and Galician contexts has also been the 
space in which a variety of stereotyped images, based on an uncritically 
held discourse of shared affinities, have been granted currency for, 
perhaps, far too long. That women’s writing can be a political literary 
phenomenon deserving sustained and autonomous attention is something 
that this book does not refute. Neither does it deny the many analogies 
that can be observed between Ireland and Galicia historically and which 
range from their preoccupation with the nation, the tense co-habitation 
of two languages or the social and political influence that Catholicism has 
held over the centuries (xix-xx). However, the editors’ stance, and the one 
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119 visibly adopted by all the contributors, is a profoundly critical one, wary 
of resorting to stock interpretations or phrasings, and alert to the sharp 
differences and contrasts that emerge and render this debates so engaging.
  The editors’ introduction explains what the volume’s chief goals, 
namely: to bring the writing of contemporary Galician and Irish women 
poets to the fore (and not exclusively to the attention of a specialised 
readership) and to emphasise the ways in which their work is subversive 
of a series of conventionalised metaphors and discourses (the nation, the 
body, the landscape). After their opening lines, the book splits into two 
main parts. First a series of academic articles penned by some of the most 
expert researchers in the field of women’s writing, both Irish and Galician. 
A set of shared concerns emerges from this selection, which includes the 
apparent recurrence of the landscape and of nature-related metaphors to 
explain women’s experiences of selfhood and writing, in both the Irish 
and the Galician context (María Xesús Nogueira, Manuela Palacios), 
their revision of the mythological intertext (María Xesús Lama, Luz Mar 
González) or the imprint of the body on their texts (Laura Lojo). Helena 
González’s article (29-47) offers an overview of the significance that 
Galician women-authored poetry had in the nineties. When reviewing this 
phenomenon, her stance is very clearly put: ‘La escritura poética de autoría 
femenina se ha convertido en el laboratorio creativo más característico, 
productivo y fértil del actual tránsito intersecular en la literatura gallega’ 
(32). This optimistic view is further qualified, as is often the case in the 
author’s work, by a more critical reading of the public mechanisms that 
have finally granted visibility to the phenomenon of women’s writing in 
Galicia: the so-called discurso normalizador, eager to fill in the gaps of 
a literary system perceived as still riddled with them, or the comparably 
aggressive influence of market drives, where women’s narrative seems 
to have fared not too badly of late. González’s view, however, remains 
assertive of the robustly subversive and politically engaged value of 
Galician women’s poetry.
 The second part of the book, a selection of essays by, interviews of and 
conversations with the poets themselves, begins with a piece by Galician 
poet María do Cebreiro, who, interestingly enough, challenges those views 
like Helena González’s above, which maintain that the corpus of women-
authored poetry in Galicia during the nineties was politically relevant. In 
perhaps one of the first studies, if not the very first one, to look back at 
the boom of Galician women’s poetry in the nineties in a (self-)reflective 
manner, María do Cebreiro dampens the inertia of certain, perhaps too 
overly complacent creative and critical stances, and asks of us (and of 
herself, as both a creative and scholarly actant in the Galician cultural 
field) to take stock of the situation. In doing so, she asks a crucial question: 
‘¿Era político, en verdad, el cuerpo cantado por las mujeres gallegas en los 
años 90?” (104). María do Cebreiro’s answer is no. Her personal elaboration 
on why it was not is extremely illuminating, inasmuch as it dismantles a 
series of engrained commonplaces about Galician women’s poetry in the 
nineties. Particularly, her apt differentiation between being political almost 
by default (undeniably one of the historical predicaments of women’s 
writing and one that has ridden roughshod over many women authors’ 
individual projects and trajectories too) and wanting to be political is 
extremely useful, especially when one needs to discern among a myriad 
different names and projects (Olga Novo, María Lado, Yolanda Castaño, 
Lupe Gómez, and María do Cebreiro herself, among many others) that 
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120 were lumped together as part of a conveniently homogenised phenomenon. 
María do Cebreiro’s concerns and others are echoed in the pieces by Irish 
poet Anne Le Marquand Hartigan and in the conversations with Chus 
Pato, Mary O’Donnell and Celia de Fréine, which closes the collection.
 Manuela Palacios and Helena González’s volume is a much welcome 
contribution to several fields and it will appeal to researchers and students 
in women’s studies, Irish and Galician studies. It successfully highlights 
the perceived analogies that form the skeleton of their ongoing project 
(a research project that Manuela Palacios herself directs and which will 
expand into other areas of inquiry and genres in the field of women’s 
literary creation, their critical and academic reception). But it also signals 
how the past may be approached with innovative theoretical tools (the use 
of ecocriticism in the articles by María Xesús Nogueira (3-13) and Manuela 
Palacios (15-28) is but one topical example) and what the current and 
future directions may be in the projects of a body of writers and critics who 
have seldom chosen to conform to prescribed discourses. 
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Dividida nun total de once capítulos, esta obra ofrece un percorrido pola 
historia e a xeografía, polas tradicións e os atavismos, pola pervivencia de 
certos fenómenos como o caciquismo e a emigración, así como polas bei-
ras doutros trazos identitarios que definen unha visión de Galicia como 
espazo singular. Os obxectivos da colección na que o libro se integra, cen-
trada en temas de actualidade e que alberga tamén títulos como Otra idea 
de Cataluña de Ignasi Riera, radican en presentar, de xeito breve, conciso 
e ameno, unha introdución a estes territorios. A ollada de Miguel-Anxo 
Murado (Lugo, 1965) achégase a este tema de non doado tratamento con 
doses saudábeis de ironía e humorismo, aspectos por outra banda de pre-
senza acostumada na produción literaria e xornalística do autor.
  Con esta obra, a escrita de Murado confirma a súa tendencia cara 
á diversificación plural e multixenérica, que inclúe manifestacións en 
eidos como a poesía (Bestiario dos descontentos; Lapidario), a narrativa de fic-
ción (Ruído. Relatos de guerra; O soño da febre), o teatro (A grande noite de Fiz; 
Historias peregrinas), o guión cinematográfico (La ley de la frontera; Finisterre), 
e o ensaio de análise política (La Segunda Intifada. Historia de la revuelta pales-
tina), sen esquecer a súa tarefa de columnista na prensa escrita (La Voz de 
Galicia) e de colaborador noutros medios informativos.
  O libro comeza cunha declaración sobre a súa vocación heterodoxa, 
sobre a súa vontade de desmitificación e revisión crítica de estereotipos. 
En canto ás intencións da obra, Murado non deixa lugar a dúbidas ao afir-
mar que ‘este libro no es una historia de Galicia sino un recorrido por ella, 
un intento de comprenderla’ (11). Xa que logo, esta tentativa de compren-
sión dunha realidade complexa convértese no motor primeiro da narrativa, 
no seu punto de partida. O argumento inicial do autor defende a rele-
vancia fundamental que, para acadar un entendemento cabal de Galicia, 
adquire a súa xeografía, polo que recorre ao emprego reiterado ao longo 
das páxinas da figura de don Domingo Fontán, autor do primeiro mapa 
topográfico e trigonométrico do país. Deste xeito, a narrativa artéllase a 
partir da aparición protagónica e por veces inesperada de Fontán en varios 
momentos, factor que ademais lle proporciona á obra un lene fío condutor. 
O libro constitúe, pois, un paseo por Galicia da man de Murado; un paseo, 
constantemente presidido polo espírito tutelar de Fontán, que vai transitar 
‘entre lo que se sabe, lo que se cree y lo que se supone’ (26).
  O labor desmitificador do libro comeza co capítulo titulado ‘El 
paisaje inocente’, no que Murado demostra a intensa humanización da 
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122 paisaxe galega, a íntima relación da paisaxe coa historia, nocións que 
entran en aberta contradición coa percepción, maiormente foránea, de 
Galicia como terra virxinal, pura e non tocada polas gadoupas do progreso. 
Este capítulo serve como axeitado exemplo para amosar o ton xeral do 
libro, pois combina a partes iguais erudición e profusión de datos cun ton 
ameno e levadeiro, risco que define ben o estilo de Murado e representa un 
dos achados da súa proposta creativa. Lembremos que no seu breve limiar 
a Lapidario, un dos seus poemarios, o autor xa afirmara a súa querenza polo 
xénero enciclopédico e as súas pretensións de que a obra non resultase 
academicista en exceso. Idéntica divisa podería aplicárselle a Otra idea de 
Galicia.
  Outra idea na que se detén Murado e que, de feito, xace no núcleo 
da argumentación da obra, ten que ver co silenciamento e a invisibili-
dade da historia de Galicia, sobre todo por parte da historiografía espa-
ñola. Segundo o autor, a escasa atención historiográfica que Galicia recibiu 
explícase en parte pola aplicación ao caso galego, por parte de certos estu-
dosos, dunha visión retrospectiva da historia, en virtude da cal se lle con-
cede máis importancia a certos acontecementos do pasado por mor da súa 
relevancia no presente, no canto de analizar o seu valor pasado intrínseco. 
Para aclarar esta cuestión, o capítulo ‘Tierra sin historia’ remóntase ao esta-
tus administrativo da Gallaecia romana para logo presentar a evolución 
do territorio desde o reinado dos suevos ata a incorporación de Galicia ao 
reino de Castela. En realidade, a falta de presenza de Galicia nos discursos 
historiográficos españois relaciónase coa súa posición subalterna e repre-
senta un síntoma da súa ausencia de poder.
  ‘De la gallegofobia a la gallegofilia’ céntrase na percepción cam-
biante que o pobo castelán tivo de Galicia e dos galegos ao longo dos sécu-
los. Mentres que na actualidade a imaxe proxectada adoita ser favorábel, 
non sempre foi así, como explica Murado, fornecendo ademais abondosos 
e ilustrativos exemplos. Os motivos para a xenreira castelá durante épocas 
como o Século de Ouro cífraas en factores tales como a pobreza secular 
de Galicia e as súas consecuencias (superpoboación, emigración), o feito 
de posuír unha lingua diferente (só os biscaíños falaban outro idioma na 
Coroa de Castela) e mais a impresión de que os galegos non eran tan leais 
á coroa como sería de agardar. En canto á imaxe que os galegos teñen de 
si mesmos, suxire que son a controvertida cuestión do celtismo e o fata-
lismo rosaliano, a súa saudosa ‘negra sombra’, os dous eixes fundamentais 
que vertebran a constitución da autoimaxe galega entre os séculos XIX 
e XX. Neste sentido, acerta o autor ao considerar que a imaxe que triun-
fou foi a melancolía de Rosalía de Castro por riba do orgullo histórico de 
Manuel Murguía, polo que conclúe ironicamente que ‘en vez de una polí-
tica, podríamos decir que Galicia tuvo una poética’ (97).
  O capítulo titulado ‘Nacionalistas’ comeza cunha reflexión sobre o 
nacionalismo como expresión esencial da identidade, para logo debullar 
a súa evolución desde o galeguismo cultural de Murguía ata a chegada ao 
poder do BNG en 2005. Entremedias atópanse varias xeracións de persoas 
que se implicaron ao longo da historia na defensa dun proxecto naciona-
lista para Galicia. Murado ofrece unha panorámica dos diferentes perfís 
ideolóxicos de varias figuras centrais do grupo Nós como Otero Pedrayo e 
Vicente Risco, así como a intervención máis ou menos relevante doutros 
axentes que participaron na evolución do nacionalismo como Ramón 
Piñeiro, pero préstalle atención preferente a Castelao, considerado, aínda 
hoxe, referente fulcral do nacionalismo galego.
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123   Outro dos elementos imprescindíbeis para entender Galicia é sen 
dúbida a cuestión da emigración, á que Murado lle dedica o capítulo 
‘Diáspora’. O interese desta sección atópase nunha característica que de 
novo se pode extrapolar ao estilo xeral da obra: a mestura equilibrada de 
datos históricos e de episodios anecdóticos, aspectos ambos que operan no 
mesmo plano e lle brindan ao texto rigor documental e axilidade de ritmo 
narrativo, de certo as súas calidades máis salientábeis.
  Como xa se comentou, un dos obxectivos principais da obra consiste 
en poñer en práctica mecanismos desmitificadores en relación coa reali-
dade galega do presente e do pasado. Este procedemento exemplifícase á 
perfección no apartado titulado ‘O mito do atraso’, no que o autor revela 
que, malia a tradicional percepción de Galicia como lugar atrasado e pouco 
industrializado, si gozou dun nivel aceptábel de desenvolvemento indus-
trial no século XVIII, centrado sobre todo na produción e comercialización 
do liño, con relacións mercantís tanto a nivel español como internacional. 
Segundo explica Murado, a desaparición case total desta industria, xunto 
con outras como a dedicada aos curtidos de coiro e á transformación de 
peixe, debeuse aos efectos dunha mala xestión política, que rematou por 
instaurar no exterior a imaxe negativa de Galicia. En canto á industrializa-
ción galega durante o século XX, esta produciuse de xeito singular, idio-
sincrático, sen seguir unhas regras predeterminadas, como afirma Murado: 
‘A lo largo del siglo XX Galicia se ha ido industrializando, pero lo ha hecho 
a su manera, a su aire, con sus éxitos y fracasos’ (146). Esta independencia 
de criterio, vencellada a comportamentos e actitudes marcados por unha 
relativa excentricidade, semellan estar no centro dunha forma de ser e de 
proceder tipicamente galega. O mesmo ocorre co caciquismo, fenómeno 
que se atopa na raíz do vencello dos galegos coa política, tema que Murado 
analiza con detalle en ‘Caciques’, no que ademais expón certas especifici-
dades da política en Galicia como a indiferenza, o absentismo, a aceptación 
calada do poder.
  Nun libro dedicado a explorar as claves da historia e da identidade 
galega, non podía faltar un capítulo dedicado ao idioma. É o titulado, a par-
tir do sintagma cunqueiriano, ‘Lengua de pobres y de poetas’. Comeza por 
ofrecer unha síntese da evolución da lingua galega desde as súas orixes e 
séculos de esplendor ata a súa posterior marxinación, ademais de aludir á 
súa relación, por veces harmónica e por veces problemática, co castelán, así 
como ao conflito entre normativas ortográficas. As conclusións de Murado 
en torno ao idioma apuntan á politización crecente dos debates lingüís-
ticos, con argumentos que abalan entre os temores dalgúns sectores ante 
a posíbel desaparición do idioma e a naturalidade da inmensa maioría da 
poboación que, segundo indica o autor, fala galego de modo inmotivado, 
sen pensar nin por un intre nas razóns da súa práctica.
  A derradeira sección da obra pon en cuestión a desaparición da cul-
tura e da sociedade tradicional galegas. A percepción que de Galicia teñen 
en xeral os foráneos non vai máis alá dunha visión inmobilista que lle asocia 
valores de índole arcaizante e máxica. Pola contra, a sociedade galega, o seu 
folclore e tradicións, vanse transformando de maneira constante, igual que 
ocorre en todas as culturas. Murado conclúe este capítulo, titulado ‘La patria 
de los difuntos’, cunhas palabras sobre a identidade diferenciada de Galicia 
que poden servir como colofón e asemade como glosa para o libro: ‘[O feito 
diferencial] Es el resultado de muchos factores, de una geografía caracterís-
tica que en su relación con la historia ha dado lugar en cada época a diferen-
tes Galicias, pero todas ellas sólo explicables a través de sí mismas’ (199).
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124   Péchase a obra cun índice de referencias bibliográficas detallado 
por capítulos e brevemente comentado que amosa o traballo documen-
tal desenvolvido polo autor. Con todo, Murado nunca esquece o carácter 
divulgativo do texto, o que converte o libro nunha interesante e entretida 
interpretación da historia de Galicia e unha revisión dos principais ele-
mentos constituíntes da súa identidade. As ben dosificadas proporcións de 
rigor, amenidade e retranca, así como a vontade de rachar con tópicos e de 
matizar verdades recibidas, fan que o libro resulte de interese tanto para o 
público lector non galego como para os galegos mesmos, que de seguro han 
recoñecer nas súas páxinas comportamentos propios e impresións alleas. 
De por parte, nun libro ateigado de datas e datos históricos como Otra idea 
de Galicia, poucas grallas hai dignas de consideración, mais é importante 
facer constar un erro factual que debera ser corrixido en futuras edicións: 
nas primeiras liñas do capítulo dedicado á emigración (119), afírmase que Os 
vellos non deben de namorarse, a célebre peza teatral de Castelao, estreouse en 
México D. F., cando en realidade foi estreada no Teatro Mayo de Bos Aires 
o 14 de agosto de 1941, antes de viaxar a Montevideo, onde se representou o 
8 de outubro.
  Fiel a unha proposta literaria xa recoñecíbel pola súa versatilidade 
xenérica e estilística, pola súa capacidade para se entregar ás reviravoltas 
do humor e da ironía, por unha intelixencia sempre axexante para atopar o 
lado oculto da realidade e xerar textos complexos mais de lectura pracen-
teira, Murado ofrece neste libro un retrato de Galicia como espazo con-
traditorio, como un lugar que resulta familiar e ao mesmo tempo estraño, 
como un territorio mudábel que de seguido hai que interpretar. Algo seme-
llante ocorre co seu Caderno de Xapón, obra coa que, desde este punto de 
vista, Otra idea de Galicia estabelece inesperados lazos, con certeza dignos de 
seren esculcados con maior demora. Que teñen en común un ensaio sobre 
Xapón, a súa xente, cultura e tradicións e mais un libro sobre os aspectos 
fundamentais da historia e da identidade de Galicia? O que subxace como 
pano de fondo de ambas as dúas obras non é máis que a ollada sempre inda-
gadora e nunca compracente de Miguel-Anxo Murado, a súa curiosidade 
intelectual, o seu estilo irónico e directo.




