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UNIR E NON DIVIDIR

H

ai agora dous anos aproximadamente sinalabamos
nas páxinas deste semanario, que tan ben nos acolle,
que a polémica sobre a normativa galega era unha polémica
totalmente innecesaria e que só
beneficiaba aquelas persoas que
están contra a normalización do
galego. Facía que persoas que
están a prol do galego e da súa
normalización plena se encerallasen en liortas que servían de
espectáculo gratuíto e agradabilísimo para aqueles que o que arelan é a a desaparición do galego.
Como di algún filólogo da escola
española –modelo Lodares ou
Gregorio Salvador- ou os seus
seguidores: ¡Como se vai usar o
galego se nin sequera entre eles
se entenden! Dito isto, cómpre

MANUEL RODRIGUEZ ALONSO
analizar un pouco algúns aspectos dos cambios que propón a
chamada Normativa de concordia e así mesmo quén son os que
propoñen eses cambios. Non seremos exhaustivos por non cansar o lector non filólogo. Por outra banda, o departamento de galego da Facultade de Filoloxía da
UNED pretende facer un curso
sobre estes cambios da Normativa de Concordia tralo Nadal. Veremos, despois dos argumentos
que tentaremos expoñer, que nin
os cambios son tantos nin tan rechamantes, nin as persoas que
propoñen estes cambios son uns
indocumentados ou irresponsables.
O primeiro cambio refírese ó
alfabeto e simplemente cambian
os nomes das letras q e h, que

pasan a denominarse que e agá.
Se vostedes len as Bases pra
unificación das normas lingüísticas do galego de 1977 elaboradas no seo do ILG por aquel
tempo xa se dicía nelas que o
nome do hache podía ser ache
ou agá; o q podía denominarse
cu ou que. Non pensen vostedes
que naquelas datas se pensaba
que isto era unha lusización da
lingua galega, como afirman
agora algúns, que presumiblemente descoñecen todo o proceso normativizador do galego,
pois destas Bases, con pequenos
cambios, proceden as actuais
Normas académicas. Tanto é así
que estas Bases ían prologadas
polo daquela director da RAG,
D. Domingo García Sabell, que
afirmaba que estas normas eran

o comezo da unificación ortográfica do galego. ¿Era D. Domingo
daquela un lusista? ¿Érao o ILG,
dirixido entón por D. Constantino García? Pero se examinan as
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego publicadas pola Real Academia Galega
en 1971 verán que se ben se denomina o h como hache, o q xa
se denomina que. Esta normativa, do ano setenta, se de algo
non pode acusarse é de lusista,
pois no ano setenta, con Franco
aínda vivo, non se estaba para
estas cousas. Ademais, no remate destas normas ortográficas, no
seu apartado IV, leva unha Norma supletoria, que nos indica
que aínda que chamase que a letra q, a Academia Galega estaba
moi lonxe de ser unha institución
lusista: Nos casos non previstos
nestas normas, serven de supletorias as usuáis na ortografía
castelá. Sabido é que as Normas
do Galego 1, do ano 1971, ou as
das Bases do ano 1977 foron alcumadas de españolistas e isolacionistas. No ano 1980, unha comisión formada na Consellería
de Cultura e na que participou
persoa tan pouco sospeitosa de
inclinacións lusistas ou revolucionarias como foi o antigo alcalde franquista de Pontevedra
Filgueira Valverde, publicou unhas Normas ortográficas do idioma galego, que debían guiar a
ortografía no ensino trala aprobación do famoso Decreto de bilingüismo de 1979. Nestas normas o hache chamábase hache
ou agá e o que, que ou cú. Como
ven, a pretendida lusización do
galego só está na cabeza dalgunhas persoas que non leron, polo
que parece, nin as normas ortográficas actuais do galego nin as
inmediatamente anteriores e que
só espallan confusión.
Acentuación
de interrogativos
En canto ós cambios na acentuación dos interrogativos, a
chamada Normativa de Concordia volve á situación da Normativa de 1982 e desbota os cambios da Normativa “reformada”
do 95, pois indica que só se
acentúan graficamente os interrogativos indirectos para evitar
anfiboloxías. Hai que dicir que
o cambio académico do 95, que
prescribe acentuar os interrogativos indirectos, tivo tan pouca
fortuna que moitos son os académicos que mesmo nos seus
discursos de ingreso na RAG
non a seguen cando os imprimen ou o propio Diccionario da
Real Academia Galega, do ano
1997, esquéceos en moitas ocasións. Sen comentarios, pois.
Como ven, os cambios neste
apartado en relación á Normativa académica oficial son mínimos. Posiblemente, se os fixese
a propia Academia, como ocoContinúa na páxina seguinte
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rreu no ano 95, ata pasarían desapercibidos, como sucedeu coa
acentuación dos interrogativos
indirectos, que ata nin se decataron dela algúns académicos
que, presumiblemente, a aprobaron. Ou co cambio nos nomes
dos tempos verbais, que a normativa académica de 1995 cambia a copretérito, pospretérito,
etc., pero o Diccionario académico de 1997 segue a chamar
imperfecto, futuro de pretérito,
etc., como se facía na normativa
académica de 1982.
En canto ós signos de interrogación e admiración, como
ocorre nas linguas do noso contorno, agás no castelán, a Normativa de Concordia establece
que só se empregarán no remate
da oración. Esa grande innovación xa estaba nas Normas ortográficas do idioma galego da
Consellería de Cultura da Xunta
de Galicia no ano 1980 e auspiciadas polo citado señor Filgueira Valverde. ¿U-la lusización?

A lusización
só está
na cabeza
dalgunhas
persoas que non
leron,
polo que parece,
nin as normas
ortográficas
actuais nin as
inmediatamente
anteriores e
que só espallan
confusión.

bais reamatadas en –r, -s. Pensemos ademais que a xeneralidade das editoriais e mesmo
académicos escriben comer o
caldo e non come-lo caldo.
Non cansamos máis por iso ó
lector con estas parvadas dos
pretendidos cambios que converten o galego nun suposto
dialecto do portugués, pois os
máis rechamantes xa están comentados e non podemos estragar espacio e papel con parvadas. Polo tanto, é unha polémica totalmente artificial, pois de
feito supón que a chamada
Normativa de mínimos ou da
ASPG acepta practicamente a
normativa académica con cambios mínimos e sempre menores dos que leva feito ás veces
a Academia e sen ofrecer ningunha información sobre eles.
Ábrese así un camiño en que
deixaremos as liortas sobre a
normativa, que tanto nos separaron e separan, para entrarmos
a ocuparnos todos xuntos pola
normalización do galego, que é
o que realmente molesta, ó noso entender ós detractores desta
concordia. E niso queremos
entrar tamén.

A eliminación do c
nos cultismos con –cc-, -ctEn palabras en que estes grupos
van precedidos por i, u non supón realmente ningún cambio,
pois a actual Normativa académica permite a escrita de conducta/conduta, delicto/delito,
aínda que prefire a primeira forma. A Normativa de concordia
o único que fai é elixir como
normativa a opción que agora
resulta menos aconsellable segundo a RAG, pero non por iso
incorrecta. Por outra banda, a
grafía conduta, delito era a proposta por Galego 1 ou as Bases,
que foron precisamente alcumadas de isolacionistas.
Terminacións
En canto ás terminacións de
substantivos e adxectivos pode
verse que os críticos alporizados
da concordia pouco ou nada leron a Normativa actual e moito
menos as recentes, que veñen
saíndo desde o comezo dos anos
setenta. Curiosas resultan as lamentacións sobre o cambio de
nome de Galicia por Galiza. A
Normativa de Concordia di simplemente que Galicia é forma
maioritaria na expresión oral e
escrita moderna. Galiza considérase forma galega documentada na época medieval e recuperada no galego contemporáneo. Comparen agora vostedes
con esta outra afirmación sobre
a polémica Galicia / Galiza, que
era a solución que ofrecían As
Normas Ortográficas e Morfolóxicas da Real Academia Galega
de 1971, que non de 1982, nin
de 1995: Escribiremos, pois resolución, trapecio, Galicia, aínda que non se refugue a forma
arcaizante Galiza.
En canto as formas que cambian na Normativa de Concordia
–cio, cia por –zo, -za son tan só
trece. Sobre isto a Normativa
académica do 71 era moito máis
tallante, pois dicía que debían
conservar a terminación –zo, -za
as palabras que no galego histórico tivesen documentada esta

Normalización do galego

Abriríase así un
camiño en que
deixaríamos
as liortas sobre
a normativa,
que tanto nos
separaron e
separan, para
entrarmos a
ocuparnos todos
xuntos pola
normalización
do galego, que é
o que realmente
molesta, ó noso
entender ós
detractores
desta concordia.

C ALI

terminación. As Bases non rexeitan as formas con –zo, -za,
aínda que aconsellan xusticia,
espacio, xuício, prexuício, precio, desprecio, servicio... A Normativa académica de 1982 ofrece deste xeito como normativas
desprecio, inxusticia, menosprecio, precio, prexuício, xuício.
Sen embargo, a propia RAG no
diccionario de 1990, en colaboración co ILG, Diccionario da
Lingua Galega, dá desprezo,
desprezar, menosprezo, menosprezar, inxustiza, xustiza, prezo,
xuízo, etc. Nese momento, 1990,
a RAG non explicou as razóns
do seu cambio e ninguén se alporizou, como ocorre agora.
¿Por que? Só, que saibamos, sinalamos nós estes cambios, non
porque nos parecesen mal, senón
porque a RAG non ofrecía unha
explicación deles e porque nos
deixaba na dúbida de se tiñamos
que obedecer a Normativa do 82
ou o Diccionario do 90. A reforma da Normativa de 1995 xa
institucionaliza estes cambios,
pensamos que por un maior
achegamento ó galego histórico,
e non pasou absolutamente nada,
nin se dixo que os señores da
RAG fosen uns lusistas irresponsables. A Normativa de
Concordia nesas trece palabriñas non fai máis que seguir o espírito da RAG, pero explicando
os cambios, cousa que non fixo
a RAG. Por outra parte, digamos
que a xa citada Normas ortográficas do idioma galego de 1980
indicaba que se debían potenciar
as terminacións –aría (romaría),
-zón (emigrazón), -son (prisón),
-bel (amábel), -zo (xuízo), -za
(xustiza).

Máis ridículo, para os que
seguimos desde os anos setenta
o desenvolvemento da normativa, resulta que se presente como cambio a escrita de ímpeto
e tribo. Neste caso os académicos pronunciábanse sobre algo
que xa estaba admitido pola
propia RAG nada menos que
desde 1990. A Normativa académica de 1995 establece que
rematan en –o currículo, espírito, memorando e referendo.
Agora a Normativa de Concordia engadía tribo, ímpeto. Se
vostedes consultan o diccionario académico de 1990, que
non xa o de 1997, atoparán como entradas as palabras tribo e
ímpeto, malia que o director
deste diccionario escribía un
artigo pouco antes (A tribo dos
ignorantes) en que alcumaba
de ignorantes ás persoas que
defendían as solucións tribo,
ímpeto. É dicir, a Academia está a desbotar o que xa ten aprobado nos seus diccionarios desde o ano 90 e non o sabe. Os
alporizados atacantes da Normativa de Concordia que chaman ós membros da Comisión
que redactou esta Normativa de
Concordia lusistas, irresponsables..., ¿como chamarán ós
membros da Academia que
aproban, sen se decataren, estes
cambios tan irresponsables?
Realmente, patético. Do mesmo xeito é o referente ós outros
cambios: a solución –bel de
amable é permitida pola Normativa oficial desde 1982 ou
mesmo a forma ao –era a única
que permitía a normativa académica de 1971-, ou o emprego
do artigo o, a tras formas ver-

Se lémo-las declaracións do Sr.
Vázquez, alcalde da Coruña, do
mesmo Sr. Fraga ou do conselleiro de Educación, Sr. Currás,
sácase a conclusión de que os
que propoñen a Normativa de
Concordia son uns lusistas, inconscientes, irresponsables, revolucionarios fracasados, etc.
Xa vimos que o do pretendido
lusismo está fóra de lugar e pouco hai nos cambios que ata non
estivese aprobado pola propia
RAG ou por normativas anteriores como as Bases, as Normas
Académicas de 1970 ou as Normas da Consellería de Cultura
de 1980 ou mesmo que figuren
como opción menos aconsellada, pero correcta na actual Normativa académica de 1995. En
canto ás declaracións de D. Celso Currás cando di que esperaba
que a Academia fose responsable e rexeitase os cambios propostos, supoñen que lles está
chamando irresponsables ás
institucións e persoas que presentaron esta Normativa de
Concordia, que, por certo, como
profesores universitarios e funcionarios, dependen del, polo
que se presenta como o máximo
xefe dos irresponsables, o cal
resulta, cando menos, surrealista. Nós temos que dicir que o
Instituto da Lingua Galega funciona desde o ano 1971 e a esta
institución debemos obras tan
básicas para a lingua e cultura
galegas como os metodos de
aprendizaxe de Galego 1, 2, 3, o
Atlas Lingüístico de Galicia ou
o Vocabulario Ortográfico da
Lingua Galega, que popularizado por diccionarios como os de
Galaxia, Xerais, etc., permitiu
ter un galego descontaminado
de castelanismos e con garantía
de corrección e pureza. Nós, por
outra banda, nunca formamos
parte desta institución, pero temos que declarar que no noso
Continúa na páxina seguinte
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labor de lexicógrafo ou de elaborador de materiais para o ensino do galego ou mesmo corrector de libros de física, matemáticas, etc., en galego, pouco
poderiamos facer sen o VOLGA
ou as obras que o popularizaron,
coma os citados diccionarios
Xerais ou Galaxia. E isto dío
quen ten criticado moi duramente a técnica lexicográfica ou
erros destes diccionarios. Agora,
a súa función na normativización e descastelanización do galego resulta impagable. Fronte a
isto, ¿que ofrecen os señores
Fraga, Curras, Vázquez, Carlos
Luís Rodríguez...? Ademais, o
prestixio no estudio do galego
do Instituto da Lingua Galega é
recoñecido en todo o eido da romanística e ata hoxe se fala dunha escola filolóxica de Santiago.
¿Son estes os irresponsables?
Por outra banda os asinantes
desta institución, señores Santamarina, Fernández Rei, González, Regueira, Monteagudo son
autores de obras de referencia
na lingüística galega, que todos
manexamos e delas sacamos
exercicios, suxestións, etc. Algo
similar ocorre coa ASPG, que
agrupa un feixe de docentes dos
máis concienciados polo galego
e non imos falar agora dos seus
cursos e publicacións a prol do
galego. Figuran tamén entre os
asinantes da proposta de concordia outros filólogos que malia
seren considerados dentro da
normativa de mínimos , son figuras indiscutibles da lingüística
galega e, paradoxalmente, os
que redactamos obras na normativa oficial, consultamos a miúdo. Penso en lingüistas como
Costa, Freixeiro Mato, Ferreiro,
etc., que son autores de obras
como gramáticas, historias da
lingua, etc., que resultan de referencia inescusable. Outros asinantes, coma o Sr. Navaza, da
Universidade de Vigo, só polo
seu labor de coordinador dos
primeiros diccionarios de Xerais
xa ten un lugar de honra na historia da lingüística galega moderna, pois estes diccionarios,
como xa vimos, teñen o mérito
innegable de estender o Vocabulario Ortográfico Galego elaborado no ILG polos señores Santamarina e González, e que
conste, digo outra vez, que o
que isto escribe ten criticado a
técnica lexicográfica destes diccionarios e os seus erros, pero
unha cousa non quita a outra;
ademais, só se critica o valioso.
Estas dúas institucións, ILG e
ASPG, sempre están ó servicio
desinteresado de todos aqueles
profesores ou profesionais do
galego que lles consultamos calquera cousa ou pedimos a súa
colaboración desde hai máis de
vinte anos. A débeda dos profesores, correctores, autores de libros de texto, etc., con estas dúas institucións, ILG e ASPG, resulta así impagable, e dío quen
non pertence nin pertenceu nunca a estas institucións, pero que
usou e usa no seu traballo diario
os materiais que elas tan xenerosamente elaboran e poñen ó servicio de todos de xeito desinteresado e totalmente gratuíto. Es-

tes, xa que logo, son os irresponsables, lusistas, etc., dos señores Fraga –que ata sabe o contido secreto do voto do académico Sr. Ferrín, contrario á Normativa de concordia, segundo
el–, Currás –que chama á responsabilidade da Academia para
rexeitar a proposta da Concordia
dos profesores universitarios
que del dependen como conselleiro de educación que serían
así uns irresponsables–, J.R.
Calzada –que ataca a normativa
de concordia na Voz de Galicia
en castelán e que non sabemos
quén é no mundo filolóxico... e
que parece mentira que a Voz de
Galicia contrapoña a súa opinión á dun lingüista de tanto
prestixio como é o Sr. Regueira–, Carlos Luis Rodríguez, etc.
Para rematar digamos que
non debemos caer, como buscan
estas persoas, nun enfrontamento coa RAG ou na súa descualificación. A RAG, como ocorre
con case tódalas academias e
institucións similares, adoita ser
refractaria por definición ós
cambios que lle veñen propostos desde fóra do seu seo. Por
outra banda, nos últimos tempos esta institución, baixo a presidencia do Sr. Fernández del
Riego, vén facendo un labor
digno como se amosa na admisión de novos académicos de
probada valía no estudio do galego e de compromiso claro coa
lingua. O diccionario académico publicado no ano 1997 anque
insuficiente, con só unhas 25
000 entradas, supón, como o de
1990, un adianto indubidable na
técnica lexicográfica e parece
que por fin están a rematar a desexada gramática normativa do
galego. A súa revista Cadernos
de lingua espalla os estudios sobre o galego entre os profesionais da lingua. Ben está para os
últimos dez anos dunha institución que dentro de pouco vai
cumprir os cen anos e que ata
agora só fixera un diccionario
que chegaba ata a palabra cativo. Como ben sinala o dito popular, o mellor dos acordos son
os trasacordos e nós coidamos
que celebraremos o centenario
da Real Academia Galega, no
xa próximo 2005, tendo vixente
a normativa de concordia, a
prometida e desexada gramática
normativa-descritiva académica
e unha nova versión do diccionario académico que aumente o
corpus das 25 000 palabras. E
que, mentres tanto, os señores
Currás, Fraga, Calaza, José Carlos Rodríguez, un voceiro do
PSOE que fala de falta de oportunidade da proposta, etc., nos
chamen irresponsables, porque
queren a liorta entre nós, coa
Academia ou con quen sexa,
para que non avancemos no camiño da normalización e ata
nos desprestixiemos mutuamente en loitas inútiles e parvas. Eu
coido que aprendemos moito
das polémicas ortográficas que
iniciamos nos setenta e non
imos caer no mesmo erro.♦
MANUEL RODRIGUEZ ALONSO.
Facultade de Filoloxía da
Universidade Nacional de Educación
a Distancia
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Por que nom som contra...

C

J. HENRIQUE P. RODRIGUES

omeçou a ser difundido,
mesmo quando ainda parecia
iminente a aprovaçom da
proposta de reforma normativa apresentada polos departamentos de galego das três universidades galegas, polo ILG e
pola ASPG perante a Real Academia Galega, um discurso contrário procedente de certos sectores
reintegracionistas. Os argumentos
apontados parecem ser fundamentalmente de quatro tipos:
a) O acordo nom representaria qualquer mudança significativa, senom, mais bem, umha
capitulaçom dos chamados mínimos reintegracionistas frente
ao galego ILG-RAG.
b) O reintegracionismo de
máximos nom foi convidado a

participar do debate.
c) O acordo é apresentado
como a soluçom definitiva ao
conflito normativo, marginalizando ainda mais, se cabe, as
posições do reintegracionismo
chamado “de máximos”.
d) O acordo seria fruto de
umha manobra política: da pressom política do BNG sobre certo
sector politicamente afim do galeguismo oficial, maioritário no
ILG e no Departamento de Galego da Universidade de Santiago
de Compostela, com o fim de
permitir a difusom do discurso
nacionalista através de canais
análogos aos habitualmente reservados ao discurso oficial.
Quanto ao primeiro ponto, umContinúa na páxina seguinte
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ha análise precipitada dos conteúdos do acordo leva decerto a considerarmos que as reformas levadas
a cabo som mínimas e insuficientes de umha óptica reintegracionista. Neste sentido, ficaria mesmo
muito por baixo das expectativas
inicialmente suscitadas polas declarações de pessoas significadas
dentro do mundo da cultura institucional, que pareciam apostar já por
mudanças gráficas dirigidas a umha maior confluência com o resto
do mundo lusófono (nomeadamente, falava-se já dos dígrafos emblemáticos nh e lh), e, no entanto, na
reforma proposta as mudanças gráficas som realmente irrelevantes.
Ainda se critica ao acordo o facto
de nom representar em muitas ocasiões mais do que simples alterações na ordem de prioridade das
alternativas já reconhecidas na norma ILG/RAG. De facto, -bel, aría, ao..., por exemplo, já som
formas reconhecidas, embora nom
recomendadas, nessa norma. Entom, por assim dizer, o acordo acabaria sendo mais do mesmo apresentado de forma mais amável (ou
amábel).
Considero que umha análise
mais pormenorizada dos conteúdos
e significado do acordo, bem como
umha visom realista do que é a língua e o seu funcionamento em sociedade, devem levar-nos para análises mais benévolas, a priori. Em
primeiro lugar, devemos levar em
conta que, embora as mudanças fiquem praticamente despercebidas
do ponto de vista gráfico ou visual,
sim som relevantes do ponto de
vista da fala oral, lá onde à partida
as divergências entre o reintegracionismo e o isolacionismo eram já
de menor entidade. A supressom
da impresentável “segunda forma”
do artigo, a possibilidade (agora recomendada) de serem empregadas
terminações como –bel ou –aría, a
incorporaçom de conjunções ou
preposições como porén ou até,
entre outras cousas, e tudo isso
conjugado com a aplicaçom efectiva do princípio de confluência real
com as outras variedades do idioma no que tem a ver com o léxico
culto (já presente nas normas
ILG/RAG mas nem sempre aplicado), levam a minimizar até limites
facilmente toleráveis as divergências existentes entre o discurso oral
reintegracionista e o que permite o
novo acordo. Ficam os –ción, algum respecto..., talvez alguma beirarrúa..., mas som diferenças, nom
determinantes, que se podem ir polindo com o tempo. E isto é também algo importante. O novo acordo representa na realidade um caminho aberto que pode ser seguido, ou não. Quaisquer normas, afinal, somente som papel escrito, e o
que conta realmente é o uso que se
fai (ou nom se fai) delas. Se a nova
proposta propugna o uso de -bel, aría, até... e os usuários preferirem
maioritariamente -ble, -ería ou ata,
o acordo terá fracassado do ponto
de vista reintegracionista e terá
triunfado do ponto de vista isolacionista/castelhanista. Mas se, em
virtude das novas normas, os usuários incorporarem maioritariamente as formas reintegracionistas, o
avanço terá sido espectacular. Nem
é preciso dizer que o resultado final
nom dependerá exclusivamente
dos usuários, mas também (espe-
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cialmente) do grau e vontade real
de difusom das novas alternativas,
tanto por via escrita como por via
oral...
Do ponto de vista da língua
escrita a reforma apresenta-se, decerto, como umha renúncia aos
sinais gráficos mais emblemáticos
dos chamados mínimos (sobretudo a acentuaçom) em favor da
confluência quase total com a ortografia do castelhano, usada polo
padrom ILG/RAG. Assim, palavras como ciéncia, história,...
povo..., passam na nova norma a
ciencia, historia, pobo..., perdendo os sinais gráficos que as aproximavam (de umha maneira quase completamente irrelevante a
efeitos práticos) do português,
mas aproximando-se o suficiente
dos usos daquelas pessoas que forom formadas no padrom
ILG/RAG como para a reforma
nom representar para eles grandes
surpresas nem problemas. Essa é,
de facto, a grande virtude do
acordo: consegue permitir (embora nom determinar, por isso é justamente um “acordo”) a reorientaçom cara o reintegracionismo
do padrom ILG/RAG sem que,
por outro lado, as mudanças sejam tam evidentes como para supor umha alteraçom significativa
dos usos existentes entre muitas
pessoas que, mais por efeito da
escolarizaçom e do contacto com
os meios de comunicaçom que
por convencimento real, se acham
instaladas nessa normativa.
Quanto ao segundo e terceiro
argumentos de que falávamos no
início, é verdade que se detecta
um certo grau de indelicadeza, e
mesmo desdém, no facto de ter
sido excluído o reintegracionismo de máximos dos debates para, a seguir, apresentar o acordo
em sociedade como a soluçom
definitiva aos problemas normativos. Este é o aspecto mais criticável e argumentos que pretendem excusar tal descortesia fazendo referência ao carácter supostamente fragmentário do
reintegracionismo de máximos
nom chegam a convencer. Tampouco se entende que nom fossem incluídas na comissom negociadora mais do que pessoas
dos departamentos de galego,
quando existem muitos outros
profissionais incumbidos com o
galego, noutras áreas dentro da
Universidade e também fora dela, que teriam tanto a dizer como
os famosos três departamentos.
A postura
do reintegracionismo
Contudo, é preciso também colocar também certas questões: Estaria o reintegracionismo de máximos realmente disposto a assumir
e acatar um acordo que supugesse
umha renúncia à capacidade para
interagir com o resto da Lusofonia? Estaríamos realmente dispostos a grafar pezonha (por
peçonha) ou governaçón (por governaçom/ção) seguindo um novo modelo de escrita híbrido entre
a ortografia do castelhano e a do
galego-português? Interessarianos participar num acordo dessas
características?. Eu considero que
nom, e nom por teimosia, mas
porque justamente o papel social

desenvolvido polo reintegracionismo de máximos desde fora do
corpinho da “oficialidade” que
muitos escolherom como limite
aos seus próprios horizontes pessoais, é fundamental para o futuro
do idioma. Que umha norma seja
“oficial” ou nom, afinal, é algo
irrelevante per se. Umha norma
mui “oficial” sem usuários, por
exemplo, seria muito menos “norma” que umha norma nom oficial
com muitos usuários. Nesse sentido, hoje em dia, o papel desenvolvido polo reintegracionismo
de máximos pode considerar-se
paralelo do desenvolvido pola
norma ILG/RAG. O ideal seria
que, para além de paralelo, fosse
também complementar, algo para
o qual se poderia avançar muito
após a reforma.
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Por outro lado, devemos supor
também que as afirmações a respeito do carácter unificador do novo acordo som mais estratégias
discursivas encaminhadas a convencer os usuários do galego
ILG/RAG (em geral pouco informados sobre estes temas e pouco
conscientizados) das suas vantagens, do que umha tentativa por
instaurar umha arroladora pax normativa que apagasse do mapa o
reintegracionismo de máximos.
De facto, os reintegracionistas de
máximos e as pessoas abrangidas
ou abrangíveis polo seu discurso
somos já normalmente, nas condições actuais, pessoas bem informadas sobre assuntos linguísticos
e dificilmente iríamos acreditar
que o debate tivesse ficado superado com a nova situaçom. Nom se
descarta que no ânimo de alguns
dos assinantes do acordo, em princípio hostis ao reintegracionismo,
pudesse existir realmente a intençom de aproveitar a nova conjuntura para tentar isolar-nos socialmente, mas... o importante a
efeitos práticos, como dixem, é a
realidade, e nom as disposições ou
as intenções. O importante é que o
reintegracionismo de máximos
disponha de canais que permitam
a sua divulgaçom social. Ficaria
isolado o reintegracionismo se fossem coutados, como consequência
da nova situação, os poucos canais
de projecçom social que hoje em
dia se lhe permitem. Seria negativo para nós o novo acordo se, como consequência dele, n’A Nosa
Terra, por exemplo, fossem restringidas as colaborações em galego reintegrado ou se editoras como
Laiovento deixassem de admitir as

nossas publicações. Devemos luitar porque isso nom aconteça mesmo que isso chegue a implicar, em
última instância, luitar contra o
acordo. Mas nom devemos preocupar-nos excessivamente porque
alguns que escreviam “ciéncia”
passem a escrever “ciencia”, quando nós sempre apostamos por
“ciência”... Ao contrário, se o
acordo fosse finalmente aprovado,
deveríamos estimular e apoiar decididamente, na medida das nossas
possibilidades, o uso social das soluções reintegracionistas admitidas
na nova proposta. Este uso social
suporia um passo na direcçom correcta muito maior que qualquer
possível hibridaçom ortográfica,
sempre mais difícil de apresentar
aos usuários e inútil a efeitos de favorecer o relacionamento revivificador com as outras variedades da
língua galego-portuguesa.
Imaginemos umha Galiza na
qual o modelo de língua oral assumido como padrom coincidisse
basicamente com o que os reintegracionistas defendemos e usamos. Imaginemos umha Galiza a
falar (quase) como nós. Já nom
estaríamos, na prática, frente a
duas normativas, mas frente a
umha única normativa com dous
modelos de escrita diferentes, um
exógeno (o castelhano) e outro
endógeno (o galego-português).
Nom seria muito mais fácil o nosso labor nesse contexto? Nom seria também mais fácil a intercomunicaçom entre os galegos e os
demais habitantes da Lusofonia?
Por qual dos dous modelos de escrita iria optar o usuário culto que
estivesse em condições de escolher, pola castelhana ou pola galego-portuguesa?
Evidentemente, até chegarmos
a esta situaçom ideal, têm de
acontecer muitas cousas, mas nas
condições político-sociais actuais
o novo acordo oferece muitas
mais possibilidades ao reintegracionismo linguístico do que o envio de requerimentos ao Parlamento galego pedindo presentes
de Natal... Podemos ficar no simbolismo vazio e teatral ou podemos começar a caminhar. E isto
nom significa que devamos ser ingénuos nem que devamos deixar
de luitar polo que sempre defendemos, senom justamente o
contrário. Deveremos tentar extrair das novas circunstâncias tudo
o positivo que elas nos puderem
oferecer, que poderá ser muito a
meio prazo; ou pouco, mas sempre mais do umha noite de pedra.
Quanto aos determinantes e
implicações políticas em favor e
em contra do acordo, que mui
provavelmente existirom por parte de uns e de outros, penso novamente que a preocupaçom verdadeira das pessoas interessadas pola língua deve ser o seu resultado
final: um (talvez grande) passo
adiante na direcçom correcta. Afinal, ninguém, nem os que promovem por interesse, nem os que recusam por interesse, nem os que
denunciam manobras linguísticomilitares, estám livres realmente
de vontade instrumentalizadora.
Pensemos no idioma.♦
J. HENRIQUE P. RODRIGUES.
jhpr@uvigo.es Dpto. de Traduçom e
Linguística da Universidade de Vigo)
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lingua nunca foi cousa do
corazón; é razón de modelos
diferentes de construcción
nacional e social. O conflicto lingüístico é reflexo de
antagonismos, por moito que a
construcción ideolóxica do poder
nolo positivice e nolo leve ó plano da escolla libre. Iso é control,
fundamento mediático do sistema
non dictado por ningún sentido
común. A lingua que se decide
transmitir é a que máis apropiada
se considera para rondar o universo simbólico do poder. O
asunto normativo non fai máis
que proxectar posicións ante o
conflicto. Calquera análise da
cuestión merece máis profundidade cá que permite un artigo de
opinión. Emporiso, co permiso
do lector, suscito algunhas teses.
1.– Distinguimos tres posicións verbo do estándar do galego. Independentismo, integracionismo e autonomismo implican proxectos sociolingüísticos e
nacionais diferentes. O primeiro
liga o futuro á construcción
consciente dun universo simbólico propio á marxe de patróns
alleos. O segundo nega a nosa
capacidade para construír un
proxecto social comunitario, nega a lingua e a nación, teima ata
o desvarío en proclamar a derrota de falarmos outro idioma. O
autonomismo defende o galego
como patrimonio da diversidade
nacional e cultural española,
deslígao da súa inserción social.
2.– A relación co portugués,
aparente obxecto de disputa, só
é imaxe do enfrontamento entre
proxectos antagónicos. Anécdota. O autonomismo alicerza a torre de cristal académica contra a
unidade e a extensión da aceptación social da norma. Teima na
existencia dos biosbardos, é dicir, en que a reforma é un cabalo
de Troia do lusismo, inimigo selecto para espantar os falantes.
3.– A independencia do galego non se basea en explicitar tal
principio no texto das normas. A
proposta de reforma consagra a
independencia; faríao mesmo
que adoptase grafía portuguesa,
pois só en Galicia radica potestade e autoridade sobre o corpus.
Así se garante a independencia.
Calquera académico minimamente formado debería sabelo.
4.– A norma sempre estivo inzada de formas vixentes no portugués, ás que se recorreu para
substituír formas vivas nas falas
populares; castelanismos claros
unhas, outras non tanto. Só algúns
exemplos: perigo, pobo, galego,
lingua, liberdade, amizade, orzamento, solidariedade, animais,
interese... Que a relación se amplíe en dúas ducias de casos máis
é tan irrelevante tecnicamente como socialmente valioso.
5.– O fetichismo formal é incompatible co carácter social da
lingua. Unha norma é instrumento para usuarios, eficaz se ten coherencia técnica e é asumida socialmente. A reforma senta nos
dous piares; o rexeitamento académico co adaxo do entreguismo
ó portugués sitúa o galego en inferioridade ó representalo como
lingua que precisa explicitar con
reiteración a súa entidade como
tal. É o reverso do integracionis-
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Teses normativas sobre
a reforma e a contrarreforma
X. ANTÓN L. DOBAO
mo, que lle extirpa á nación a
conciencia e a fabricación dun
instrumento lingüístico.
6.– A lingua é totalidade non
desagregable. Recorrer á abstracción da fala para rexeitar a
reforma normativa é improcedente, reduce as infinitas posibilidades comunicativas dos falantes a fenómeno ontolóxico.
Expúlsase da abstracción argumentativa as modalidades que
non se adecúan ó sofisma e condénase a base conceptual da
norma ó desprezar a necesaria
enxeñería lingüística, a intervención no código. Non hai unha fala, senón múltiples variedades: xeográficas, diafásicas,
diastráticas... mailo coñecemento do sistema lingüístico, da súa
flexibilidade, dos seus límites.
7.– Unha norma xorde da sistematización de trazos pertinentes dos discursos orais e literarios. A tradición literaria,
conciencia creadora, é criterio de
autoridade; así o explicita a norma vixente. A historia da lingua
e a súa actualización en modalidades discursivas orais e literarias son fonte de norma. O préstamo interno, para o cal o portugués é referente inescusable, é
recurso principal. A reforma só
incorpora formas galegas certificadas pola historia da lingua, vivas en discursos públicos e na

tradición literaria. Fixar norma
ou negarse á reforma esquecendo
calquera destes principios descobre incapacidade técnica. Calquera intervención no corpus da
lingua é labor de técnicos e non
de afeccionados impresionistas e
voluntariosos, por moi académicos e laureados que resulten.
8.– A norma non determina a
fonética dunha lingua, como dicía un desinformado afeccionado.
Tampouco condiciona a sensación de falar mal que poidan ter
galegófonos modélicos. Aqueles
que cren que certas linguas non
teñen dereito á elaboración adoitan manexar o argumento da distancia entre o estándar e a súa
persoalísima abstracción da fala.
A distancia entre formas normativas e outras variedades é común
a tódalas linguas. A penosa impresión de non falar ben débese
ós modelos de discurso oral público interpretados como modelos implícitos de lingua oral. E á
ideoloxía substitutoria fundada
nas condicións materiais que
converteron as linguas en símbolo de estatus social, por moito
que ás veces se vexa maquillada
de respecto ó patrimonio cultural,
obxecto de museo perfectamente
inútil, litúrxico, morto, asocial.
Tamén ó discurso integracionista
de renuncia. Eses mesmos falantes non senten distancia respecto
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ó castelán público. Por algo será.
9.– A norma non expropia as
falas, socialízaas. Ó individual anteponse o comunitario. Esa socialización nada ten que ver coa expropiación que o poder fai das nosas
produccións comunicativas e dos
nosos universos simbólicos. Chamarlle expropiación á selección de
formas literarias ou de préstamos
internos ó lado de ou fronte a formas vixentes nalgunhas falas é
simple populismo. Máis se vén
dunha Academia, que non é institución de democracia popular.
10.– Tan nefasto é o derrotismo coma o encanto coa non
prohibición e a presencia testemuñal da lingua. A sociedade
non tende ó multilingüismo. Algúns individuos poderán usar linguas diferentes con distintas funcións, pero só unha no medio social inmediato, para producir comunicación e cooperación social,
para falar cos fillos. O noso multilingüismo social futuro é falsidade equiparable á presente harmonía lingüística. Momento histórico de necesaria superación.
11.– A hexemonía social do
castelán non ten dúbida. Non é
democrática, non é natural, non
responde a características intrínsecas das linguas, non depende
de que os galegófonos sexamos
inmensa maioría, non é froito de
consenso ou sentido común. É
imposición violenta. Non nos estendamos. O futuro da lingua de
Galicia depende da nosa capacidade de construír contrahexemonía acumulando forzas normalizadoras. Este proxecto é o que
sofre os ataques dos académicos
opositores, non a reforma en si.
Seica Marx, aló por 1880, ante as posicións defendidas por algúns que se autoproclamaban
marxistas, expresou ironicamente
o seu desacordo dicindo, cun sorriso nos beizos, “eu non son marxista”. Antón Santamarina e Paco
Fernández Rei recorrerán á sorna
para dicir algo parecido ó veren
cómo se utilizan os seus criterios,
os seus traballos e as súas posicións para tentar desautorizalos
mediante simplificación propia de
quen non acaba de posuír coñecementos precisos. O que distingue
unhas intelixencias de outras é a
capacidade de interpretar a realidade para aló da tona aparente.
A lingua é de todos. Pero non
tódolos grupos sociais teñen a
mesma posición respecto a ela. As
forzas normalizadoras véñense
concentrando desde hai tempo nos
diferentes ámbitos sociais da esquerda nacionalista. Certo é que
parte dela desprezou demasiado
tempo nun combate contra inimigo equivocado, nun ataque patolóxico contra a norma dunha lingua
que sabemos e queremos independente. No Congreso do ILG do
96, cando os quintacolumnistas fixeron ostentación de estupidez, algunhas persoas aliadas co pensamento da esquerda e do nacionalismo decidimos espontaneamente
subir ó estrado a apoiar a Antón
Santamarina, ós outros membros
do consello científico e á institución alí representada. Alí non vimos non esquerda ou non nacionalismo, quitado, pode ser, algún caso excepcional. A dereita
non é amiga das multitudes.♦
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A verdade verdadeira do
acordo normativo de concórdia
ALEXANDRE BANHOS

N

o meio de tanta informaçom
desinformante, na que se segue sem entender que nom
existe nem pode haver normalizaçom do galego sem normativizaçom, e que o modelo de
língua (escrita), (que vai paralelo e
condiciona os outros usos), que se
tém na Galiza é um elemento fulcral da política linguística da Junta
de Galiza e do Governo de Espanha, que consiste pura e simplesmente na substituiçom do galego
polo espanhol, dum modo paradigmático (de livro); modelo a que
podemos chamar estupefaciente.
Botemos-lhe umha olhada à
realidade da língua e como se enquadra nessa realidade o Acordo
Normativo (frustrado), e temos:
1.– Que o galego é o português
som cientificamente duas variedades, ou falas dum mesmo diasistema o galego-português-brasileiro,
é dizer codialectos dumha mesma
língua. Chega com consultar
qualquer texto filológico ou linguístico, publicado na Galiza (antes de 1970) ou no mundo, v.g. o
Cambridge Linguistic Atlas, os
Zeitschrift für Romanische Philologie, as gramáticas do português
por ex. a de Celso Cunha..etc, etc..
2.– Que a Galiza histórica foi
dividida na idade media em dous
estados, Espanha (ou a Galiza
que usufrue esse nome) e Portugal. (A Galiza do além-Minho
expansionou-se cara abaixo (no
mapa), e deu-lhe ao estado criado, como dixo A.Herculano “pelo gênio dos galegos”, o nome
dumha cidade mui galaica, pois
dos moradores desse lugar da cidade (os galekoi) vêm o nome da
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Galiza, e do nome da cidade Portucale, o do novo estado criado).
3.– Que na Espanha, os galegos, praticamente todos, som alfabetos em espanhol e analfabetos na sua língua.
4.– Que na Galiza no
aquém-Minho ha quem defende
(sic) “para que imos complicar
aos galegos e galegas conhecendo a sua língua si já conhecem o
espanhol, e todo o que seja de
interesse está em castelhano ou
nele e por ele lhes virá”. (Isto é
o pam nosso de cada dia, da política que padezemos por activa
e por passiva, e por muito que
se disfarce o discurso, aí está).
5.– Que na Galiza administrativa espanhola, ha certa autonomia política, ainda que nom o
pareza, e é claro, algumha cousa
ha que fazer com o galego, vejamos que fixo essa autonomia:
a) No ano 80-Junho (BOXG
nº 10) publicou umhas normas,
nas que participarom todos, e forom chamadas de mínimos, pois
do seu formoso limiar tira-se esse nome, e no mesmo di-se que
pouco a pouco (a medida que
nos desanalfabetizamos) usaremos o galego bém e fetém, e poderemos ir ledos polo mundo.
b) No Abril do 83 (DOG nº
36), anulam-se as anteriores normas, “para nom complicar a vida
aos galegos e galegas” (O Conselheiro Filgueira dixit em entrevista
na Voz de 24-IV-83), e por nom
importar-lhes (aos governantes)
muito o galego..., isso sím, com a
nova (des)norma, ha sempre que
se come-lo caldo, o caldo da sopa
boba que iam e seguem a comer

algúns com a normativa.
6.– Que as normas do 83 foram elaboradas polo ILG (só), e
aprovadas pola RAG, numha sesom plenária de 15 mínutos,
com ausência de quase um terço
dos membros. A Academia Galega, que nom o é da língua, fai
o que o poder manda.
7.– Que o grande êxito da
norma do 83 foi a de estabelecer
nas entrelinhas, (que nom se escrevem mas que todos entendem): Que calquer cousa que for
espanhol, é galego (pois noutro
caso seria extrangeiro ou português), olhai..., aí temos a deriva
cara o espanhol... fonética, morfosintáctica... Isso sim, nas escolas e cursos de aperfeiçoamento,
aprende-se que o português é
tam extrangeiro como o Russo.
8.– Que passou logo, pois que
ademais de ir a nossa língua socialmente cara abaixo, atopabamo-nos com que todo aquele que
crêe no galego nom usa a tal normativa. Nom a usam, nem escritores, nem profesores, nem partidos políticos galegos, nem sindicatos..., ninguém que acredite no
galego usa-a. Quem a defende, os
da sopa boba, Os cicutas da norma, Paco Vasques, e amigos, e os
falantes de espanhol. E aonde se
vai assím... a R.I.P.
9.– Que como nom se vai a
nengures (bom), e até parecia que
o Bloque (polo que diziam) podiamos governar já, e nos programas sempre figurava, restabelecer a oficialidade das normas de

consenso, as da “Xunta” 1980;
proponhem-lhe os do ILG (achegados ao Bloco, pois os nom
achegados do ILG bem que votarom em contra na Academia), a
uns do Bloco (ou viceversa pois
tanto tem) um acordo onde se
aceita algo do que figurava nas
normas do 80, sem tocar a acentuaçom castelhana, nem a ortografia castelhana, nem colocar o
hifem... nem a raia fixada por
Deus desde o neolítico (olhai os
livros de história das nossas escolas) que separa Espanha e Portugal e como é obvio galego e português, e assím ganhamos mais
para a mesma vezeira (rabanho).
10.– Que si o “Bloco” governara, na Academia aprovavam-na
(para pexar calquer avanço, nom
seja que aprovara o que sempre
punha no programa), mas como
nom ganhou, o ilustre professor
Dr. Fraga “pater familiae galiciani”, (e quem si sabe de que vai a
cousa) dixit: “nom imos mudar a
nossa política de substituiçom lingüística, que tanto êxito está tendo, nem numha coma, pois aceitamos esta nimiedade e abrimos um
perigoso caminho contra a nossa
sucedida política”. É a singular
Academia (é tam singular que tem
tres académicos que nom sabem
galego, e mais da metade fam a
sua vida em espanhol) asentiu,
pois tanto lhe tem o futuro do galego, e o povo galego-galicianogalekoi, a seguer analfabeto, que
para algo ha de servir o espanhol
ante esta eiva, para dissimulá-lo.♦

é outra cousa. Se eu fosse Estado estaria atento e tomaria medidas para que nom me morressem as Línguas opressas, sobretodo existindo testemunhas.
Muitas pessoas referem-se ao
Galego e estám a pensar na morte
do dialecto, mesmo se nom usam
essa palavra, que substituem polo
conceito, confuso, de “línguas
sem estado”. Nom creio que existam Línguas sem Estado. No conceito de Língua está implícito o
outro. Suponho que a diferença
entre Língua e dialecto se situa
exactamente aí: Língua é um código social cujos falantes se com-

portam como se formassem um
Estado. Este pode ser Patente ou
só Latente. Os dialectos que possuem um Estado Latente já som
Línguas. A diferença está na
mente dos falantes, mas sobretodo no seu comportamento, no código de lealdades e legitimidades.
Quando umha língua morre
os sujeitos, normalmente, nom
se dissolvem; o Estado Latente
passa a ter mais um Agravo na
sua lista de Ofensas, que é muito longa já nos dias de hoje. Os
estados genocidas e linguicidas
costumam pagar pesadíssimas
facturas a longo prazo.♦

Língua viva,
dialecto moribundo

C

JULIO DIEGUES GONZALES

ada tanto tempo surge umha
voz que avisa do perigo da
morte da Língua Galega, a
que respondem outras censurando a atitude entreguista e
derrotada dos enterradores do
idioma; é verdade que ao formular a hipótese em voz alta ela faise verosímil, acrescenta-se o perigo de que poda suceder. Assumir
umha desgraça que nom houvo é
umha maneira sinistra de provocá-la. A morte do que se ama nom
se assume até depois de ter ocorrido, abandonar a esperança é umha
forma de matar.
Mas todos sabemos, por outra parte, que a morte do Galego
ocorre dia a dia, casa por casa,
numha agonia longa que dura
séculos. É melhor perder o me-

Quando
um dialecto
morre ninguém
repara,
e o Sistema
Educativo
congratula-se
de umha nova
vitória contra
a Incultura e
o Atraso.

do das palavras, e também do
significado terrível de algumhas. A consciência do perigo
costuma ser salvadora: o risco
era muito maior quando nom
existia conhecimento.
Por outra parte a realidade é
mais complexa do que as palavras mostram. O que nom está
nos jornais também existe. Antes de haver Galego nos jornais,
existia. Sempre houvo imprensa
metropolitana nas colónias, até
nas mais remotas.
A morte dos dialectos é diferente das Línguas. Quando um
dialecto morre ninguém repara,
e o Sistema Educativo congratula-se de umha nova vitória contra a Incultura e o Atraso.
Quando morre umha Língua
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os últimos tempos diferentes
fios trouxeron até min de
novo a figura e a obra da escritora austríaca Ingeborg
Bachmann. A súa novela
Malina forma parte dunha certa
educazón sentimental e o relato
“Anos de xuventude nunha cidade de Austria” está entre os que
eu salvaria de calquer época. Pola biblioteca andava desde o 92 a
traduzón española do seu primeiro livro de poemas, O tempo postergado (1953), mais confeso que
-non sei por que- xamais o tiña lido. Mais un amigo envia-me un
artigo de Internet no que Juan
Gelman fai unha semblanza da
autora e aos poucos dias a prensa
dá novas sobre a traduzón, tamén
ao español, de Invocazón á Osa
Maior (1956), o segundo poemário, o que acaba por consagrá-la
como unha das mellores vozes
poéticas en língua alemá do século XX e o que tamén supón o seu
abandono definitivo da poesía:
“Deixei de escrever poemas cando suspeitei que xa sabia escrevélos ainda que faltase a necesidade
de os escrever”. O mesmo que,
con leves matizes, explica o siléncio de Rulfo ou de Rimbaud.
Suficiente motivo para emprender a adiada leitura dese
primeiro livro. É abri-lo e dar
con este poema:
Levar áncoras

Fume paira sobre a costa.
A pequena cabana de pescadores, non a
perdas de vista,
pois chegará o solpor
antes de teres percorrido dez millas.
A áuga escura, de ollos mil,
alza as pestanas de escuma branca
para, grandes e fixos, fitaren-te
durante trinta días.
Ainda que o barco cabecee grave
e o seu paso sexa hesitante,
mantén-te firme sobre cuberta.
Sentados á mesa comen agora
o peixe afumado;
despois, os homes axoellarán-se
para coser as redes,
mais de noite dorme-se
unha ou das horas,
e terán as mans suaves,
livres de sal e azeite,
suaves como o pan do sono
do que parten.
A primeira onda da noite rompe contra a costa,
a segunda chega a ti.
Mais se aguzas a vista e ollas cara alá,
ainda poderás ver a árvore
que teimosa ergue o brazo
- un xa llo esgallou o vento
- e pensas: canto tempo ainda?
Canto tempo o tronco torto ha resitir os
temporais?
Da costa xa non se pode ver nada.
Deverias ter-te aferrado cunha man ao banco
de area,
ou cun rizo aderires-te aos cons.
Ventando nas cunchas, os monstros mariños
esvaran
na crista das ondas, cabalgan, esnaquizan
cos sables espidos o dia

Convén ter
o valor
de prescindir
de guias e
seguros e
lembrar que
a aventura
pode acabar
na descoberta
ou no abismo.
Tamén
na descoberta
do abismo

e hai un ronsel vermello na áuga, na que
se deita o sono
para o resto das tuas horas;
e abandonan-te os sentidos.
Algo ocorreu ali cos cabos,
chaman-te, e estás contento
de que te necesiten. O mellor
é o traballo nos barcos
que van lonxe,
atar cabos, achicar a água,
calafatear paredes e vixiar a carga.
O mellor é estar canso e derrubar-se
pola noite. O mellor é, pola mañá,
coas primeiras luzes, serenar-se,
manter-se cara o ceu indesprazável,
desetender-se das áugas intransitáveis
e sobre a sondas elevar o barco
cara a beira solar que retorna sempre.
“O mellor é o traballo nos barcos
que van lonxe”, ás vezes abrindo
novas rotas, ás vezes repasando
as que outros xa transitaron mais
sabendo que cada viaxe reserva
perigos diferentes e nen sequer
hai certeza de chegar a bon porto.
claro que para iso a viaxe non deve ser de ócio, convén ter o valor
de prescindir de guias turísticas e
de seguros de vida e lembrar que
a aventura, cando é vivida a sério, pode por igual acabar na descoberta ou no abismo. Tamén na
descoberta do abismo.
Abandonemos as metáforas,
mais continuemos co “Convite á
viaxe” que eu creo deve ser a
criazón literária. Un salto no vazio e a por todas, rexeitando as
fórmulas consabidas e as palavras gastas, esvarando no gume da
lingua para que esta sexa arrepio
e lampo, testemuño e revelazón,
para que abra o camiño a novos
mundos e ao tempo recupere a
inocéncia e a crueldade do latexo
primeiro. Porque só destruindo o
que nas plavras houver de previsível poderán estas comunicar o
inomeável e ser ese “instrumento

natural de visón” que Octavio
Paz descobriu en Arbol de Diana,
o cuarto livro de Alejandra Pizarnik, a poeta arxentina que, desde
unha radicalidade parella á de
Bachmann, tanta pegada está deixando entre nós, nomeadamente
nas mulleres poetas.
Xa deve de ir quedando claro, a estas alturas, que a criazón,
e non só literaria, ten que ser
aventura, empresa de resultado
incerto na que asumimos todos
os riscos. Cando estes esvaecen
e resta só a repetizón, o andar
sobre seguro, a rotina, o continuarmos a escrever porque xa
sabemos como fazé-lo ainda que
teña desaparecido a necesidade,
mellor o siléncio. Entre o siléncio do que ainda está por agromar e o do que xa morreu e non
ilumina, unhas cantas reflexións:
1- Que a criazón literária sexa
aventura, non significa que cada
un de nós deva comezá-la desde
cero. Devemos procurar a intensidade auroral do mundo ou a de
quen enxerga por primeira vez,
mais sabendo que ese mundo non
nace connosco, que somos só un
elo, unha voz miúda nun coro de
vozes. E non tanto as dos nosos
contemporáneos como as daqueles e aquelas que nos precederon.
Como di Eugenio Montale nunha
entrevista, “a linguaxe dun poeta
é linguaxe historizada, unha relazón. Vale en canto se opón ou se
diferencia doutras linguaxes”.
Non somos nen Adán, nen Eva,
nomeando por primeira vez, senón parte dunha tradizón. É preciso coñecé-la para a alterar,
transgredir, abandonar ou subvertir. Escrever é, en boa medida e
parafresando ao polémico Harold
Bloom (O Canon ocidental), deixarse elexer por certos autores ou
obras do pasado -aqueles que
conforman o noso canon particu-

Só destruindo
o que nas
palavras houver
de previsível
poderán estas
comunicar
o inomeável

lar- e competir con eles, non cos
outros autores do noso tempo.
Claro que, como tamén di Bloom,
asusta competir con Shakespeare
ou con Flaubert. Ou con Rosalía,
Pondal, Mendinho, Alvaro Cunqueiro. Mais non se trata dunha
carreira polo éxito ou a perenidade individual, senón dun enfrontamento a cara descoberta cos límites da linguaxe, coas verdades
e paradoxos que a granda literatura teima en revelar.
2- Nen Adán nen Eva nomeando por primeira vez. Talvez si
Lilith e a sua ollada incisiva poñendo patas arriba canon e convenzón, fazendo audível o silenciado. Transgredir consiste ás vezes en tornar visível o que é outra
tradizón. Moitas escritoras deste
país decidímos “traballar nos barcos que van lonxe” engadindo novos pasos, ou brazadas, aos antes
dados por Rosalia ou Xohana Torres. “Eu tamén navegar”.
3- Esta aventura sen guias turísticas e hoteis asegurados para
pasar a noite, é de dobre direzón.
En palavras de Muñoz Molina en
“La disciplina de la imaginación”, texto incluido en ¿Por qué
no es útil la literatura?, a literatura é xanela e tamén espello. Ensina a ollar o que non somos nós,
o que esta fóra, e indaga, eliminando armaduras e máscaras, no
Eu. Ollada en soidade, mais non
envisa ou embiguista.
4- Aventurarmo-nos no descoñecido que hai dentro e fóra de
nós teimando ainda en crer que
as palavras poden ser instrumento de visón e de revelazón. Sabendo que non somos visionários, que non hai fórmulas máxicas para abrir a porta -palavras
abretesésamo-, que a única revelazón é a da caréncia. Procurar
un sentido intuindo que non o
hai. Continuar por rebeldia, por
unha disconformidade radical.
5- E unha última reflexón necesária: a criazón literária deve
ser individualmente aventura,
empresa de resultado incerto como anota o diccionário. Mais unha literatura nacional non se pode
permitir ese luxo. Porque non é
luxo, senón camiño para o que
pode parecer suicídio e é na realidade asasinato programado. A
pervivéncia da nosa literatura
non pode depender do voluntarismo de escritores, editores e leitores, en tanto os meios de comunicazón a minimizan ou ocultan e o
poder político contempla comprazido o “bon” resultado da sua
xestón: o convencimento, por
parte dos cidadáns, de que se a literatura en xeral é algo prescindível e inútil, a literatura galega
ainda o é máis. Sobretodo cando
mínguan os leitores que teñen como própio o idioma no que está
feita e que poden entender cabalmente o valor de cada palavra.♦
Este texto foi lido pola autora no IV
Congreso de Escritores en Língua
Galega, o 15 de decembro de 2001,
como parte dunha mesa redonda que
levou por título: “Creación literaria:
discurso e aventura”.

Ingeborg
Bachmann.
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Da épica ao publicismo

G

aliza somos un bicho que non
acaba de morrer. O certo é
que as condicións en que nos
desenvolvemos ao longo da
historia non poden ser piores:
cando se supón que gozábamos
dunha certa prosperidade económica e cultural partícipe dos etéreos esplendores célticos, recambiámonos en latinos. Cando a xa latinizada Gallaecia vai consolidando
unha nova fase de autosuficiencia
político-espiritual, mátannos a
Prisciliano e, tras un prometedor
período de autodominio suevo,
métesenos en cintura na homoxeneización visigótico-católica. Logo ven toda esa historia medieval
dun reino negado polos seus proprios reis quen, distraídos na expansión dos seus dominios cara ás
terras do sul, apenas sobrepasaron
o famoso río, esqueceron de onde
viñan e deixaron eses pequenos
detalles da memoria confiados ao
cuidado dunha Sé Arcebispal que,
dado que o seu reino non é deste
mundo, deixounos tamén sen reino
terrenal, convertidos nunha fantasmagoría en permanente estado de
transición cara a ese outro mundo
que é a morte, ou sexa, o de deixarmos de ser quen somos.
Se toda sociedade normalmente consolidada desenvolve a
función literaria da épica como
xénero de coesión no que reflicte
a historia e o destino común, esta
nosa historia en contra provoca
precisamente unha falta de épica
e, como consecuencia, un esforzo
continuado pola súa consecución,
o esforzo de soñar un país que
sobreleva o tempo a pesar de ter
en contra a dirección asimilacionista do seu destino, o que nos leva a non ter, de momento, maior
evidencia da nosa posíbel existencia que a de sermos un país
soñado por escritoras e escritores.
Así fomos desenvolvendo un
sistema literario fundamentalmente lírico e moi dificultosamente
épico. Lembremos que comeza o
noso esplendor lírico medieval no
século XIII, precisamente ao tempo en que tamén comezan a fraguarse as condicións políticas da
nosa asimilación aos reinos do Sul
e a nosa decadencia como protagonistas autónomos da nosa propria historia. Lembremos igualmente que a nosa lírica renace
cando o xa definitivo golpe asimilacionista da distribución provincial destrúe en 1833 a nosa entidade como reino e aniquila os seus
defensores provincialistas. Polo
meio, cantigas e máis cantigas, vilancicos, coplas populares e apenas algún retallo épico como o que
no século XV canta a traizón inflixida ao Mariscal Pedro Pardo de
Cela, mais fica só como testemuña
de admiración, espanto e lamento,
unha vez máis na nosa historia,
pola perda dun grande caído.
Agora ben, o noso sistema literario, visto no seu conxunto e, sobretodo, desde a súa restauración
precisamente como parte fundamental da conciencia resistente do
país, aínda que orixinariamente lí-

LUISA VILLALTA

Gracias á
literatura,
pasamos de non
ter épica, a
construir a épica
do que aínda
non somos:
delegados do
governo,
magnates de
bancos, pijos de
toda condición
falando galego

rico, foi, metaliterariamente, o
único substituto posíbel do que,
noutras sociedades máis belicosas
e triunfantes, lle estaba encomendado a esa épica heroica, referencial dun pasado glorioso e espello
das glorias do porvir. A falta de
predecesores coñecidos na época,
tocoulle o papel de heroína fundacional a Rosalía. Ela foi a que encarnou miticamente as venturas e
desventuras do país. Tras ela todo
escritor ou escritora viuse abocado
á mesma función épica como aspirante a un posto no olimpo dos
“nosos clásicos”. Tamén tras ela,
ser escritor ou escritora galega é,
como nos mellores tempos míticos, enfrentarse a un destino adverso e sublime: responder da
conciencia colectiva, triunfar se
triunfamos todos e perder cada
vez que perdemos, en cada sempiterna derrota colectiva.
É así como, segundo parece,
todos os escritores galegos, especialmente poetas, herdamos a
responsabilidade bárdica consagrada por Pondal e se, no colmo
das derrotas, temos de saír ao
exilio ou á aventura como Eneas, deixando atrás a patria arrasada polo lume, cada un de nós
levaremos como Eneas á costas
esa figura do vello pai Anquises,
lembrándonos sempre quen somos e de onde vimos, pero tamén, xusta ou inxustamente, lastrándonos a axilidade de movimentos e retardando a salvación.
O pobo en marcha
E é que nós tamén somos un pobo
que foxe de si mesmo. Certamente
temos na casa o cabalo de Troia,
ese regalo que nos fixo a españolidade burguesa que capitanea as
nosas cidades, as nosas industrias,
as nosas perspectivas de progreso,
estabelecendo un abismo cultural
entre a base rural da nosa sociedade e o necesarísimo proceso de
modernización. Mais é preocupante pensar que é sobre todo a literatura, máis unha vez como parte
fundamental da resistencia política, quen atende a responsabilidade
de manter as referencias necesarias
para paliar ese abismo cultural e
dotar, cando menos teoricamente,
da épica necesaria para que todas
as transformacións condicionadas
de maneira esóxena sexan revertidas cara a nós e interpretadas desde dentro e na nosa lingua. Todos
sabemos o difícil que resultou e
segue a resultar conseguir unha
narrativa normalizada que reproduza o país que somos con verosimilitude. Desde a decimonónica
historia de Maxina en que Marcial
Valladares renunciaba ao monolingüismo en aras da realidade clasista que repartía o castelán e o galego entre as personaxes de alta e
baixa alcurnia, chegamos ás actuais novelas de xénero nas que a
diglosia dos nosos pecados se ve
traducida nun monolingüismo inverosímil: delegados do governo,
magnates de bancos, pijos de toda
condición falando galego. Certa-

mente é unha operación de tradución, operación de cirurxia estética, con todo o que ten de falsidade
sedutora, pero, recoñezamos, reproduce unha realidade desexábel
e, portanto, posíbel. Desta maneira, gracias á literatura, e en especial, a esta convención narrativa,
asistimos á construción dun país
capacitado, insisto teoricamente,
pero capacitado, para volver, a nada que a historia se puxese por unha vez ao noso favor, á unha normalidade nada descabelada.
Desde esta perspectiva, sen
embargo, e observando de novo o
sistema literario no seu conxunto,
non podemos deixar de reparar
en que a nosa función épica sofre
agora un novo desfase por anticipación: pasamos de non ter épica
en sentido estrito que acompasase o noso percurso histórico, a
construir a épica do que aínda
non somos. Polo meio, evidentemente, o mencionado esforzo de
dar testemuña do que imos sendo
no difícil camiño narrativo do século XX que vai desde, por poñer dous exemplos cimeiros, Otero Pedrayo a Ferrín.
Por iso, agora que, por fin
somos literariamente o país que
deberíamos ser na realidade,
cómpre ocuparnos máis e mellor
das conexións entre un plano e
outro da nosa existencia.
A contra-épica do poder
Entre un e outro plano, evidentemente, media a nosa desposesión.
Primeiro un poder represor entremete o seu discurso de maneira
explícita, a golpe de lei, decreto,
censura, plans educativos, humillacións e autoritarismo. Falo dun
franquismo con precedentes e consecuentes que todos coñecemos.
Falo dese discurso caciquil que
nos descabezou e nos condenou á
épica do silencio. Pero, segundo
contan, todo isto xa pasou e agora
temos toda a liberdade para falar e
un recuncho ben acoutado para desenvolver as nosas gracias literarias. O problema é que o monólogo do poder continúa e ese permiso para falar apenas se pode utilizar porque, para iso, precisaríase
que fixese algunha pausa, que dese
ocasión. A esta maneira de entender a liberdade acaille a máxima
empregada polo magnate do automóvel Henry Ford nun arrouto de
liberalismo e espírito de servizo á
súa propria clientela: os clientes
son libres de escoller a cor do seu
coche, sempre que sexa negra. En
definitiva somos libres, sempre
que escollamos o único que hai, isto é, a contra-épica do poder.
Claro que, insisto, esta contra-épica xa non se impón de
maneira clara. Non fai falta. Seguindo as técnicas da mercadotecnia, non cabe imposición,
simplemente publicismo.
E como organiza entre nós o
poder esta contra-épica? Pois permeténdonos ser nos mesmos a
tempo parcial: un par de asignaturas no ensino, o coñecimento da

nosa historia como opción para os
moi curiosos, un par de escritores
publicitados cuxos libros se poden
encontrar nos catálogos especializados ou no lugar máis afastado
das mellores librarías e que somente pasarán ao limbo transitorio das vitrinas en caso de acadar a
bendición estatal, é dicer, veiculizados na lingua idem. E, quen
máis quen menos xa está inoculado dunha particular acepción da
palabra “éxito”: merecer un lugar
neste novo olimpo de seleccionados de entre o primitivo e precario
olimpo común. Cal é a diferencia,
o degrau que separa estes poucos
dos demais? É tan fino pero tupido como unha pantalla, a pantalla
publicitaria en que medimos a no-
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Especie
resistente e
adaptábel, os
escritores
galegos somos
capaces
inclusive de
reproducirnos
en cautividade e
criar novos
poetas, novos
narradores, pero
non de romper a
barreira

Urxe a criación
de figuras como
os axentes
literarios
galegos
sa propria imaxe adelgazada até
lograr vestir a talla única da pasarela do poder. E os escritores sobrantes, xa se sabe, moito deporte,
a queimar calorías e a relaxarse,
que o importante é participar.
O contra-poder
do publicismo
A crítica máis xeneralizada que se
lle fai á actitude de resistencia, no
plano cultural e noutros tamén, é
a idea de que consiste en levantar
un muro arredor para protexerse,
recriarse no proprio, no coñecido
e no identitario prescindindo orgullosamente de todo o mundo de
fóra. Efectivamente hai algo de
razón en todo isto: existe un muro

de incomunicación entre nós e o
mundo fóra, como tamén é certo
que, dentro dese couto, as sebes
protectoras e isolantes que cada
quen ergue arredor de si mesmo
están ben cuidadiñas. Agora ben,
ese muro na maior parte da súa
longura non é produto da autoprotección nen moito menos dun
peculiar sentido do proprio e odio
ao alleo. Máis ben ao contrario,
dado o alto índice de papanatismo
que somos capaces de atinxir. Ese
muro non é outro que o couto no
que nos criamos e nos deixamos
criar baixo vixilancia, incomunicados a respeito de todo o externo
e incomunicados a respeito de nós
mesmos. Especie resistente e
adaptábel, os escritores galegos

somos capaces inclusive de reproducirnos en cautividade e criar
novos poetas, novos narradores.
Mais, o que é alarmante, permanecemos indiferentes ou claudicantes a toda estratexia conducente a eliminar esa barreira.
A literatura galega, dentro da
cultura galega e esta dentro da cultura en xeral como patrimonio humano, é de por si (e tal como están
as cousas en termos de globalización capitalista, éo máis que nunca) un contra-poder. Se o poder
nos ten enmarcados a base de publicismo, polo de pronto, mentres
non haxa modificación nas circunstancias xerais, vai de seu que
non queda máis remedio que utilizar ese mesmo método publicísti-

co pero en sentido contrario, como
contra-poder. E isto debémolo facer planificada e estratexicamente,
non por dirixismo, senón precisamente para evitar o dirixismo aparentemente inocente e inevitábel
das condutas marcadas desde as
instancias políticas e económicas
que saben organizarse moi ben para manter as súas maiorías e o seu
mercado. Esta estratexia, orientada
a recuperar o protagonismo democrático dos auténticos axentes criativos e culturais que son os escritores e un público crítico e participativo, debe articularse desde tres
niveis complementarios:
a) A propria materia de discusión, a propria literatura. É necesario recuperar o discurso literario
de fondo, que poda estar á altura
do que hoxe seguimos lendo como referente clásico, como construción de pensamento. Debemos
recuperar un conceito de literatura que acompañe realmente o devir existencial do ser humano nos
nosos días, loitar contra a censura
editorial e publicitaria que se limita a repetir os clichés edulcorados,
persuasivos e conformistas da literatura de mero consumo e evasión acrítica. Hai que ter en conta
que a literatura é un campo de
análise e experimentación individual e social e a defensa da súa vixencia e audacia expresiva é inseparábel da defensa da plenitude
democrática da nosa sociedade.
b) Os meios de difusión, tanto tradicionais como as novas
tecnoloxías. Debemos detectar e
desafiar o cada vez maior control que intenta poñer couto á liberdade de pensamento e expresión, tanto polo procedimento do
silenciamento directo como pola
banalización e minimización
tendente a neutralizar os discursos tanto éticos como literarios
que afrentan este control.
Igualmente debemos xestionar o noso intercambio con outras linguas e culturas, sen mediación de estruturas institucionais ou económicas alleas. Urxe
a criación de figuras como os
axentes literarios galegos, quen,
ao igual que a maior parte de escritores e moitos outros profisionais, podan, partindo do coñecimento e lealdade á literatura e
ao país, responder ás necesidades publicísticas e de difusión da
nosa produción no contexto cultural nacional e internacional.
c) As actitudes. Debemos retomar unha actitude de compromiso
individual e exercer un publicismo ético tanto da conciencia crítica como da conciencia nacional
na medida en que son necesarias
sinxelamente para expresarse con
liberdade e para expresarse con
éxito comunicativo en galego. Insisto en que este publicismo da
conciencia debe ser entendido como actitude, como vontade, nunca
como programa nen ortodoxia
ideolóxica. Fuxindo de calquer
esencialismo, é necesario reclamar a liberdade de sermos escritores galegos e galegas nunha Galiza viva e democrática.♦
Este texto foi lido pola autora no IV
Congreso de Escritores en Língua
Galega, o 15 de decembro de 2001,
como parte dunha mesa redonda que
levou por título: “Texto e contexto
para unha literatura nacional”.

Sen título,
de
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A cen anos da folga xeral de maio na Coruña

Seis mortos e corenta feridos de bala
ANTÓN CAPELÁN
“Fecha siempre memorable
que guardará el mundo obrero
que clama contra el dinero
por creerlo detestable”
Agustin Delgado (1903)

P

Arturo
Casares
Quiroga foi
un dos
avogados
defensores
dos
folguistas.

arece cada vez máis claro que
a estratexia criminal seguida
por ETA, coa súa práctica terrorista do coche bomba ou
do tiro na caluga (talmente
como na Galiza a partir do 36)
contra os seus adversarios políticos ou mesmo contra partidarios
do diálogo para o conflito basco,
tivo como efecto inmediato o fortalecemento ideolóxico do nacionalismo español e a criminalización de todos os movementos
de emancipación nacional da periferia por parte dos aparatos ideolóxicos do Estado, dos partidos
centralistas e dos grandes medios
de comunicación madrileños, en
especial da sedicente “prensa nacional”. Como non podía deixar
de suceder, esta violencia política
defendida polo sector minoritario
do nacionalismo basco acabou por
repercutir indirectamente no ámbito historiográfico en España. Ao
longo dos anos oitenta os estudios
sobre a violencia política estaban
centrados fundamentalmente na
desencadeada polo franquismo.
En Cataluña saliéntase as investigacións de Josep M. Solé i Sabaté,
autor de La repressió franquista a
Catalunya, 1938-1953 (1985), e
Joan Villarroya. A editorial Akal
de Madrid encargouse de publicar
os primeiros libros de Alberto
Reig Tapia sobre a represión: Ideología e historia. Sobre la represión franquista y la guerra civil
(1986) e Violencia y Terror. Estudios sobre la guerra civil (1990).
Na década dos noventa xa se
suceden os importantes volumes
colectivos sobre diversos aspectos
da violencia política, nos que non
falta o capítulo sobre a violencia
etarra, como o nº 13 da revista
Ayer, dirixido por Julio Arístegui:
Violencia y política en España

Desde fins
de século
os traballadores
coruñeses
mantiveron
unha actitude
de protesta
ante a perda
da capacidade
adquisitiva
dos seus
salarios.

(1994) ou o tomo da Violencia
política en la España del siglo
XX (2000), editado baixo a dirección de Santos Juliá. Nese mesmo contexto coidamos que cómpre encadrarmos igualmente a
publicación de La Romana del
Diablo, Ensayos sobre violencia
política en España (1900-1950)
(2000) de Joaquín Romero Maura, ensaios nos que o autor do
xustamente célebre volume La
Rosa de Fuego pasa cos pés de la
sobre a represión gubernamental
tras a “Semana Tráxica” de Barcelona de 1909. En Galicia hoxe
en día xa non escasean as investigación sobre a represión na Guerra civil, como acontecía á saída
do Franquismo, pero sorprende
aínda o baleiro historiográfico
existente sobre o Exército español e a Garda Civil en Galicia, a
violencia de xénero, a caciquil, a
escolar destinada a acadar a
susbstitución lingüística....
Certamente, ata o de agora a
historiografía galega concedeu
moi escasa atención aos episodios violentos da I Restauración
borbónica. Un caso moi significativo da natureza dese réxime
foi, sen dúbida, a represión da
folga de consumeiros do 30 de
maio e da folga xeral do 31 de
maio de 1901. Gracias aos historiadores do movemento obreiro
Manuel Buenacasa, Dionisio Pereira e Gérard Brey sabemos da
trascendencia e dimensións deses
acontecementos tráxicos na cidade herculina, pois o cronista oficial Xoan Naya, verdadeiro cancérbero da RAG, durante
décadas, ao referirse a estes sucesos acabou, de feito, por culpar ás
propias vítimas. Así, primeiro no
seu artigo “Los sucesos de Mayo
de 1901” da columna “Una mirada hacia atrás” de La Voz de Galicia (9-V-1964) e logo no seu
volume Resumen de la historia
de La Coruña (1981), podemos ler:
“La ciudad vivía aquellos días bajo una

pos vindeiros. Procuremos que a memoria colectiva sirva para a liberación dos homes e
non para o seu asoballamento”.

O malestar obreiro

presión social que tenía alterados los ánimos: la
solidaridad del orden era escasa o nula, y, desaparecida la armonía, se llegó al conflicto (tiempo
atrás las huelgas ya se producían y encadenaban), en cuya iniciación hubo imprudencias muy
lamentables, que se pagaron caras y también
provocaciones que, do no hacerse, quizá hubieran podido evitar el estallido que se preveía”.

Inútil é procurarmos nos seus
textos tan sequera o nome das
vítimas e as formas en que foron
abatidas. Por iso, cando se acaban de cumprir 100 anos deses
episodios luctosos da Coruña,
vénnos a tentación de parafresar
o historiador francés Jean Chesneax en Du passé faisons table
rase? dicindo que a historia dunha cidade é algo demasiado importante para que se deixe ao arbitrio dos seus cronistas.
O silencio en torno ao centenario desa traxedia que mantivo
un xornal da burguesía coruñesista como La Voz de Galicia, é ben
revelador do nulo interese da clase dominante e dos seus sectores
intelectuais en remexeren nun
episodio de violencia da que foron principais responsables as autoridades civís e militares. Pero,
en relación coa memoria colectiva, os medios progresistas deben
facer súas as teses do grande historiador Jacques Le Golf:
“A memoria intenta preservar o pasado
só para que lle sexa útil ao presente e aos tem-

Desde fins de século os traballadores coruñeses mantiveron unha
actitude de protesta ante a perda
da capacidade adquisitiva dos
seus salarios. Repárese en que o
7 e o 28 de novembro de 1897 xa
organizaran mitins contra a suba
do prezo do pan. Sen embargo,
cando o malestar obreiro se acentuou considerabelmente foi tras a
guerra de Cuba e a crise conseguinte, ben perceptíbel nunha cidade portuaria como A Coruña,
afectada pola disminución de exportacións dalgunhas empresas
ás Antillas. A mesma prensa burguesa facíase eco do encarecemento das subsistencias. Así, un
artigo titulado “Vida clara” de La
Voz de Galicia (27-III-1901) chamaba a atención sobre a dieta das
clases populares:
“Con caldo de berzas y un pedazo de
pan, no siempre blanco y no siempre bueno,
se alimentan hoy en día la mayoría de nuestros obreros; con caldo y pan, y un misérrimo
“compango” de tocino, bacalao o sardinas (si
van baratas), salen del día engañando malamente los apremios del estómago no pocas familias cuyos recursos no alcanzan a superiores lujos gastronómicos.
Las noticias del alza en el precio de los
artículos de primera necesidad caen en muchísimos hogares causando el efecto de una bomba: y estas malas nuevas se repiten desde hace
algún tiempo con frecuencia aterradora.
Que aumenta el precio del pan, que
“sube” la carne, que se vende más caro el
aceite, que las patatas, y el petróleo, y la leche, y todo aumenta de precio”.

A mesma descrición fará o
propio Juan Fernández Latorre
na sesión do 12 de xullo de 1901
do Congreso, a raíz da presentación dunha proposición incidental de Gumersindo de Azcárate
sobre os sucesos da Coruña:
“Las clases obreras de La Coruña vienen,
por otra parte, soportando una crisis honda
que aviva sus ansias de mejora al compás de
sus necesidades, de día en día menos atendidas. No se puede desconocer que las condiciones de la vida han cambiado esencialmente en
estos últimos tiempos, empeorando la situación de las clases proletarias (...).
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ron os postos parellas da Garda
Civil e municipais. Divididos en
catro grandes piquetes, os folguistas percorreron os fielatos
para impedir que os empregados
se reincorporasen ao traballo.
Este é, a grandes liñas, o contexto social en que se van producir os episodios tráxicos dos días
30 e 31 de maio, exemplo acabado da militarización da orde pública na España da Restauración, que
con tanto pormenor e brillantez
estudiaron os historiadores Manuel Ballbé en Orden público y
militarismo en la España constitucional (1812-1983) e mais Eduardo González Calleja nos tomos La
razón de la fuerza (1998) e El
máuser y el sufragio (1999).

La crisis industrial y comercial que ha
originado para aquella población la pérdida de
las colonias, el aumento considerabel que han
sufrido todos los artículos de primera necesidad, la insuficiencia y carestía de las vivendas, todo, en una palabra, lo que se precisa
para la existencia, ha aumentado de precio
considerabelmente, y sólo han permanecido
estacionados y aun disminuido los jornales”.

O 26 de xullo de 1900, destacados representantes das sociedades obreiras da Coruña (tipógrafos, pintores, carpinteiros,
zapateiros, canteiros, albaneis e
panadeiros) elevan ao Concello
unha exposición na que solicitan a
eliminación do imposto de consumos nalgúns artículos de primera
necesidade, xa que a concesión á
empresa arredantaria de consumos
remataba o 31 de Nadal dese ano:
“No se le oculta al Excmo. Ayuntamiento la continua alza que experimentan los precios de los artículos más indispensables para
la vida, como tampoco ignora que los jornales
que aquí perciben los trabajadores no bastan a
cubrir sus más perentorias necesidades.
Pero ya que este mal no está en su mano
evitarlo, puede, sin embargo, la Excma. Corporación atenuarlo, dejando sin gravamen,
para que se abaraten, determinados artículos,
como el pan, el pescado, las patatas, legumbres, leña, aceite, sal, etc. etc.”

Os representantes sindicais
anarcosindicalistas e socialistas
preconizaban a imposición de
“arbitrios que satisfagan quienes
no titubean en gastar en lo superfluo lo que constituiría la dicha de muchos seres”.
A raíz desa exposición, celebráronse reunións no Concello
entre edís republicanos e os sindicalistas, pero non chegaron a ningún acordo, pois o Concello non
estaba disposto a deixar de ingresar as 80.000 ptas. que supuñan
as reivindicacións obreiras. A
condición burguesa dos máis dos
republicanos que controlaban o
Concello herculino explica que se
opuxesen radicalmente a un imposto da renda progresiva, como
se aprecia nun artigo do consignatario de buques Andrés Souto Ramos, presidente da Comisión de
Facenda municipal, aparecido en
La Voz de Galicia (7-XI-1906) co
título de “Sobre la supresión del
impuesto de consumos”:
“En un reparto general entre el vecindario, en proporción a los haberes por todos conceptos que cada uno tenga en término municipal, no creo que piense nadie, porque nadie
tampoco desconoce los peligros o inconvenientes que tendría en la práctica y, por conseguiente, hay que estudiar, detenida y desapasionadamente, por qué medios y con qué
recursos el déficit ha de enjugarse”.

O conservadurismo social da
maioría republicana volveu manifestarse con toda nitidez o 28
de agosto de 1912 cando aprobou o informe da Comisión de
Facenda que rexeitaba a aplicación da lei de sustitución do imposto de consumos que propugnaba o goberno Canalejas.
No mitin do 1º de maio de
1901 celebrado no Teatro, son varios os oradores que se queixan da
suba das subsistencias. Tendo en
conta estas condicións de vida do
proletariado urbano, compréndense os progresos da sindicalización
nas sociedades de resistencia (descargadores do peirao, pescadores
de traíñas, xastres, tociñeiros...) e
mais o aumento da conflitividade
laboral nos primeiros meses de
1901; tras os conflitos gañados
por ferreiros e panadeiros, no mes
de maio de 1901 estaban en folga
misteiras, pintores, fideeiros, electricistas da Cooperativa eléctrica,
peóns e albaneis e algúns empregados da imprenta Real.

A folga xeral

FERRER

Os empregados da arredantaria de consumos senten a mesma
necesidade de organizarse en sociedade de resistencia para formular á empresa as súas reclamacións económicas e melloras das
condicións de traballo. Como en
1901 os anarcosindicalistas eran
absolutamente hexemónicos na
Coruña, no mes de marzo 90 dos
140 consumeiros estaban xa afiliados á sociedade de “Oficios varios”, que tiña na presidencia ao
catalán Carlos Planas, alias “Planunch”, e na secretaría ao activo e
destacado anarquista coruñés
Juan José Cebrián García. O 27
de marzo decláranse en folga uns
70 consumeiros ao veren rexeitadas as reivindicacións que Carlos
Planas lle presenta á empresa
arredantaria. Entre as súas reclamacións destacan as seguintes: un
real de aumento de xornal, construcción de garitas adecuadas nos
puntos de servicio, non ter que facer nocturna “dobre” –de seis a
doce da mañá– en días alternos
despois da ronda nocturna ou cobrar por iso medio xornal.
Pola noite dez parellas da
Garda Civil, comandadas polo
tenente Pedro Vázquez, encárganse de patrullar polos diferentes fielatos, nos que prestaban
auxilio gardas civís e polícia
municipal para impediren a introdución de mercadoría sen pagar os dereitos correspondentes.
Ao día seguinte, nunha xuntanza
no Goberno Civil e en presencia
do alcalde Martínez Fontenla,
Carlos Planas e o representante

da empresa asinan un acordo,
polo que son liberados os 20 folguistas detidos, logran o aumento dun real, suprímense os “dobres” e déixase liberdade para a
elección de médico e a admisión
de medicinas; esixíase ademais,
a xustificación razoada en caso
de despido dun empregado.
O triunfo nesta folga de consumeiros alentou a outros empregados en Galicia. Así, o 4 de
maio logran as súas reivindicacións os consumeiros de Ferrol
tras unha folga, mentres que a
dos de Vigo non foi adiante a
mediados de mes ao despedir o
administrador da empresa arrendataria aos organizadores da sociedade de resistencia.
O 29 de maio vólvese a declarar na Coruña a folga dos dependentes de consumos por non
acceder a empresa a aumentar o
salario dos empregados de maior
categoría: “aforadores” e “volantes”. o presidente de “Oficios
varios” non concederá á empresa as 72 horas de prazo que lle
solicitara o Gobernardor Civil,
pois sabía que ese era o tempo
que necesitaba o empresario
para traer de Madrid varios esquirois con que romper a folga.
Entrementres, o Gobernador
ordena a reconcentración na Coruña da Garda Civil dos postos
de Sigrás, Betanzos, Carral,
Curtis, Iñás, Orde e Pontedeume. Nesta ocasión tan só 12 empregados non deixaron de prestar servicio. Ao quedaren
abandonados os fielatos, ocupa-

Ao chegaren
os manifestantes
á altura
do fielato da rúa
Cabaleiros,
os gardas civís
decidiron
dispersalos
con varias
descargas
de máuser
desde unha
distancia
de dez ou
quince metros.

Sabedores os consumeiros de que
no tren correo da tarde o administrador da empresa arrendantaria,
Pedro Jiménez Reboullo, trouxera
de Madrid oito andaluces como
esquirois, dirixíronse cara ao fielato de Catro Camiños, onde estaban
xa en servicio dous dos novos contratados, logo de que se formase
unha manifestación dunhas mil
persoas, constituída por dependentes de consumos en folga (sen armas pero con cadansúa moca), cigarreiras, obreiros de varios
oficios e nenos. Ao chegaren os
manifestantes á altura do fielato da
rúa de Cabaleiros preto da estación
do tren, os gardas civís que o protexían non só lles impediron o
paso, senón que decidiron dispersalos abrindo fogo contra deles
con varias descargas de máuser
desde unha distancia de dez ou
quince metros despois de recibiren
algunha pedrada dos cativos:

O porto
da Coruña
durante
unha folga.

“Los gritos eran horribles entre los manifestantes –dinos a crónica de El Noroeste do luns
día3. Muchas mujeres lloraban y los grupos se disolvieron rápidamente en distintas direcciones.
Por consecuencia de las descargas quedó
acribillado a balazos un muro que hay frente al
fielato, y resultaron además un muerto y muchos heridos.
Llamábase el primero Mauro Sánchez, de
unos 34 años de edad, habitaba en una casa de
la carretera de la Torre, que está próxima al
arenal de san Amaro y deja cinco hijos de corta edad. La bala penetróle por el temporal derecho, desarticulándole el cráneo y haciéndole
salir la masa encefálica”.

O número de feridos por
arma de fogo non se coñece con
exactitude, pois algúns marcharon ás súas casas ou foron curados nas dos arredores. De todos
os xeitos, no Hospital de Caridad ingresaron nove, e outros
tres foron atendidos en dúas farmacias das inmediacións.
Ao terse noticia da traxedia
de Cabaleiros, a cidade comezou
a ser patrullada por gardas civís
a cabalo e soldados do rexemento de Cazadores de Galicia. Na
mesma noite do xoves 30 reúnense as xuntas directivas de varias sociedades de resistencia e
acordan declarar un paro xeral
desde o venres pola mañá ata o
domingo en sinal de protesta polas descargas da Garda Civil. Ao
ministro de Gobernación envían
este telegrama de condena:
“Asociacións obreras Coruña protestan
enérgicamente agresión guardia civil pacíficos
grupos obreros, obreras, ocasionando muertos,
heridos. Por Asociaciones, Cebrián”.

Na mañá do venres 31, os balcóns das diferentes sedes das sociedades de resistencia, apareceron
enloitados con crespóns negros e

Descarga
de peixe
cara 1906
na Coruña.
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diversos lemas alusivos á traxedia.
os traballadores fóronse concentrando fronte aos seus locais, nas
rúas de Cordelería, Rúa Alta e Orzán. Na sociedade de “Oficios varios” acordaron que as diferentes
directivas das sociedades obreiras
celebrasen unha xuntanza no local
da Asociación Tipográfica sen notificarlle previamente ao Gobernador Civil. Para protestaren pola represión do día anterior decidiron
celebrar un mitin e unha manifestación. O Gobernador convocounos a unha reunión para prohibirlles os actos de protesta
proxectados e solicitarles que restablecesen a normalidade cidadá
voltando ao traballo, ao que non
accederon pois estaban dispostos a
manteren o paro ata o luns. Dado
que a autoridade prohibira o mitin,
da asemblea xeral da asociación
de “Oficios varios” xurdiu a idea
de acudir pola tarde ao enterro do
consumeiro Mauro Sánchez en
manifestación de protesta.
A enorme capacidade mobilizadora dos sindicatos anarcosindicalistas da Coruña púxose de manifesto nas 7.000 persoas que se deron
cita no cemiterio de Santo Amaro,
logo de percorreren as máis, ás 4 da
tarde, en completa orde e sen incidentes as rúas de Cordelería, Orzán,
Fonte San Andrés, Real, Rego de
Auga, María Pita, Campo da Leña e
Torre, ata chegar ao cemiterio. Entre os manifestantes figuraban moitas mulleres e obreiros de diferentes
oficios que portaban lazos negros
no brazo esquerdo.
Xa de regreso do camposanto, bastantes manifestantes permaneceron á fronte do local de
Oficios Varios, onde tiveron
oportunidade de coñecer o contido da resposta telegráfica remitida polo Ministro da Gobernación do gabinete de Sagasta,
Segismundo Moret, que foi recibida con grandes protestas:
“Recibido telegrama. La protesta de esas
asociaciones obreras no está justificada. La
guardia civil es modelo de prudencia; fue
agredida y sólo despúes de la agresión hizo
uso de las armas. Si otra cosa hubiera sucedido, las leyes dan a ustedes medios de denunciar el hecho a los tribunales y de obtener allí
la justicia. El Gobierno está siempre dispuesto
a hacerla, lamentando sea preciso acudir en
ningún caso a la fuerza para restablecer el orden. Invito con la imparcialidad del Gobierno
y el interés que le inspiran las clases obreras”.

O presidente de “Oficios varios” dirixiulles a palabra para recomendarles que se retirasen en
calma, pero que persistisen no paro
xeral. O alporizamento dos traballadores aumentou cando souberon
que o gobernador Civil acabara por
resignar o mando no Capitán Xeneral, José Lachambre Domínguez, na segunda xunta de auoridades celebrada en Capitanía. A
entrega do poder político á máxima autoridade militar de Galicia
era a confirmación do pánico da
burguesía herculina exhibida nunha cidade que aínda non alcanzara
en 1900 os 33.000 habitantes.
A lei de orde pública do ano
1870 contemplaba que, ao cabo
de dúas horas de declarado o estado de guerra, os grupos de manifestantes serían disoltos a todo
trance co emprego da forza, pero
na Coruña o 31 de maio de 1901,
a represión contra os traballadores
que regresaron do cemiterio iniciouse no momento mesmo da fixación do bando do Capitán xene-

dor: recibiu o balazo no peito e
sáiulle pola costas na rúa de San
Andrés.
- Jacobo García, zapateiro:
goreceuse no local de Oficios
varios na rúa da Cordelería e foi
alcanzado por unha bala de máuser que perforou a porta da entrada e o deixou morto no acto.
- Antonio María Veiga, carpinteiro ancián: morreu no Hospital o luns 3 a resultas do balazo no
ventre que recibiu na Rúa Real.
Polo que se refire ao número
de feridos, o correspondente do
Suplemento a la Revista Blanca
ofrece os seguintes datos para
os días 30 e 31:

A enorme
capacidade
mobilizadora
dos sindicatos
anarcosindicalistas
da Coruña
púxose
de manifesto
nas 7.000
persoas que se
deron cita
no cemiterio
de Santo Amaro.

ral. Os episodios tráxicos deron
comezo onda o obelisco de Linares Rivas ao redor das cinco e
media da tarde e duraron ata as
seis. A fixación e proclamación
do bando do Capitán Xeneral declarando o partido xudicial da Coruña en estado de guerra correu a
cargo de forzas de infantería, ás
que daban escolta un escuadrón
de cabalería e unha sección montada da Garda Civil, que xa empezara a cargar contra a xente en
Rego de Auga. cando as tropas de
infantería estaban á altura da sociedade Sporting Club na rúa
Real, o toque de trompeta fixo
que se desprazasen cara a ese lugar numerosos folguistas que permaneceran na Rúa Alta, San Andrés e Cordelería despois do
enterro. Algúns nenos comezaron
a dar berros contra a Garda Civil
e lanzar varias pedras, ao que responderon cunha carga co sabre.
Ao corneta da sección da
Garda Civil disparóuselle casualmente o máuser e a bala de rebote feriu levemente a un capitán
de Carabineros que se achaba alí
como mero espectador. Este disparo provocou enorme tensión
entre os manifestantes , coñecedores dos sucesos do día anterior
na rúa de Cabaleiros, e dalgúns
que estaban na Rúa Nova partiron tiros de revólver. Foi entón
cando a Garda Civil a cabalo comezou a dispersar a poboación
abrindo fogo cos seus máuseres
polas rúas Real, Rúa Nova, Olmos, Fonte de San Andrés...
mentres a infantería seguía por
outras zonas da cidade dando a
coñecer o bando do Capitán Xeneral. As consecuencias da intervención brutal da sección da garda Civil a cabalo ás ordes do
tenente Pedro Vazquez foron as
seguintes persoas mortas:
- Francisco García Lodeiro,
alias “Carabel”, aserrador de 35
anos, natural de Mabegondo: foi
abatido na Rúa Alta por un balazo no ventre.
- Benita García Torres e Manuela González Seijo, serventas
do Hotel de Francia de 20 e 29
anos de idade respectivamente:
achábanse nunha galería cando
lles atravesou o ventre unha
bala que tamén ferira a Francisca Rodríguez, asomada coma
elas ao balcón.
- Josefa Corral, de 42 anos: a
bala de máuser acertoulle preto
da sen dereita cando estaba sentada na galería da súa casa de
san Andrés.
- Antonio Bruno Orro, auga-

“Los heridos no bajarán de cuarenta, pues
hay muchos que se curaron en sus casas, y no
se tiene conocimiento oficial de sus heridas.
Entre ellos hay varias amputaciones de brazos
y piernas. La matanza fue, pues, de marca mayor, si se tiene en cuenta que ni por casualidad
cayó en el acto un (garda) civil herido,por más
que se dice que sí los hay, aunque leves”.

Convén advertirmos que, segundo as crónicas dos xornais e a
declaración do propio deputado
romerista por Arzúa, José Lombardero no Congreso, contra a
Garda Civil tamén dispararan
desde os balcóns dos hoteis algúns pasaxeiros que lograran baixar do trasatlántico Alfonso XII.
O sábado 1 de xuño prodúcense as primeiras detencións: 6 empregados de consumos, o novo
presidente de “Oficios varios” e
Juan José Cebrián. Os presidentes
das sociedades de resistencia foron convocados polo Capitán Xeneral e conminados a restablecer a
normalidade laboral a partir do
luns 3 cesando o paro xeral. Solicítanlle a liberación dos detidos,
pero só se comprometeu a axilizar
os procesos. Despois da entrevista
en Capitanía as xuntas directivas
obreiras reúnense no local da Asociación Tipográfica para acordar:
a solicitude da susbtitución do
Gobernador Civi, o envío dunha
comisión a Madrid para celebrar
un grande mitin na Coruña unha
vez restablecida a normalidade, a
continuidade das folgas anteriores
ao día 30 e a redacción dun manifesto que, tras ser modificado polo
xeneral Lachambre, foi espallado
profusamente pola cidade:
A los trabajadores
Salud
“Compañeros. Movidos por un sentimiento unánime hemos hecho una huelga general. Todos cumplimos como buenos. Debemos estar satisfechos. Promulgada la Ley
marcial, las circunstancias han cambiado y es
indispensable no haya más derramamiento de
sangre no ejerciendo, para evitarlo, coacciones
de ningún género ni resistencia alguna al libre
desenvolviemiento de la vida de la población.
Como quiera que a toda costa queremos
no se derrame ni una gota más de sangre y
asimismo anhelamos la libertad de los compañeros presos, las Juntas directivas acordaron,
y esperan que todos los socios lo cumplan,
volver al trabajo desde el próximo lunes todos
los obreros que trabajaban el jueves.
Encarecemos se nos atienda y lo pedimos en
nombre de la existencia de nuestras sociedades.
Las Juntas directivas de las sociedades
obreras. La Coruña, 2 de Junio de 1901”.

Na tarde do sábado xa se rexistra o restablecemento dalgúns servicios públicos, como
transporte, correo e carga e descarga de mercadorías do porto.
A parte de designar a sete
xuíces militares encargados de
instruír as causas contra as sociedades obreiras e os empregados
de consumos, o capitán Xeneral
José Lachambre y Domínguez
(1846-1903) recibiu o domingo 2
aos directores dos diferentes periódicos da Coruña para comuni-

carlle a instauración da censura
previa e que estaba disposto a
impoñer a orde por todos os medios. A El Noroeste, xornal independente que sería adquirido
polo deputado José Lombardero
no mes de agosto, prohíbenlle o
editorial do día 3 de xuño.
Na imprenta de El Noroeste
víñase publicando o semanario El
Combate, órgano do Casino Republicano que dirixía José Castro
Fernández, pero os republicanos
abstivéronse de editalo mentres
estivo en vigor o estado de guerra, pois preferiron preservar a
súa publicación da acción censoria a comprometerse dando a súa
narración e a súa opinión sobre
os feitos tráxicos padecidos polo
proletariado. No editorial “Nuestro silencio” (25-VIII-1901) xustificaron deste modo a non publicación do número do 2 de xuño,
cando xa o tiñan en prensa:
“Dispuestos estábamos a sufrir toda clase
de persecuciones y a arrostrar las consecuencias a que nuestro amor a la verdad diera lugar, si no hubiésemos sabido por conducto fidedigno que estas persecuciones se harían
extensivas al Casino Republicano, bajo el pretexto de que El Combate era su órgano oficial
de propaganda y batalla”.

Ben revelador da falta de
compromiso activo das autoridades locais republicanas co
pobo traballador tiroteado foi,
así mesmo, a declaración que
fixo ao inicio da sesión municipal do 3 de xuño o alcalde republicano José Martínez Fontenla:
“Acto seguido, manifestó el Sr. presidente
que, por altos deberes de humanidad, consideraba al Ayuntamiento en el caso de asociarse a
la honda y justa pena que han producido en la
población los tristísimos y sangrientos sucesos
ocurridos en las calles de esta ciudad durante
los días treinta y treinta y uno de Mayo próximo pasado sin que pueda creerse que esto equivale al más insignificante deseo de juzgar tales
acontecimientos, terreno en el cual, ni legalmente podía ni moralmente debía entrar dentro
de las circunstancias de actualidad determinadas por el estado de guerra en que se halla declarada esta Capital. La Corporación, teniendo
en cuenta lo manifestado por la Presidencia y
considerando que tan dolorisísimas desgracias
han llevado el luto a muchas familias y han
sembrado de desconsuelo y la desolación en
muchos hogares, turbando además la tranquilidad de este pacífico vecindario, acordó por
unanimidad consignar en acta su profundo sentimiento de dolor por los luctosísimos sucesos
en aquellos memorables y angustiosos días”.

O 17 se setembro de 1903, o
grupo anarquista “Ni Dios ni
Amo” distribuirá pola Coruña
un comunicado contra a política
dos republicanos no concello.
Entre os argumentos que utiliza,
está a súa falla de reacción ante
a mantanza de maio: “consiente
sin protesta que aquí se haya
dado un día de luto con fútiles
pretextos”. O ataque a Martínez
Fontenla pola ausencia de medidas sociais xa se formulara no
mitin na praza de touros do 12
de febreiro de 1903, organizado
canda o paro xeral da cidade
pola sociedade de Hierros y Metales, en loita polas oito horas.
Non tardou moito en desaparecer a esperanza que albergaban
os líderes obreiros de que os militares puxesen en liberdade os
traballadores detidos nada máis
normalizarse a vida cidadá o 3
de xuño, pois tanto as autoridades gubernamentais como a burguesía local pretenderon aproveitar o estado de guerra para
esnaquizar o movemento obreiro
anarquista da Coruña. Os obreiros que mantiñan folgas nas súas
empresas con anterioridade aos
sucesos tráxicos voltaron ao tra-
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ballo sen ningunha conquista
despois de permaneceren outra
semana máis de protesta, e a a
burguesía pasou á ofensiva; os
responsabeiss da fábrica de tecidos Miranda&Cía, por exemplo,
tiveron a todas as súas operarias
sen traballo durante unha semana
por participaren na folga xeral.
O número de presos vaise ir
incrementando día a día ata chegar
á cifra de 104 a mediados de xullo.
As autoridades militares chegaron
a solicitar o listado de familias que
enviaban os fillos á escola laica
sostida por “La Antorcha Galaica
del Libre Pensamiento”, deben declarar obreiros por folgas de 14
anos antes, investigan a creación
do periódico das sociedades obreiras La Emancipación, catro carpinteiros permanecen na cadea catro meses e medio antes de seren
liberados sen cargos...
Entre o 5 se xullo e o 4 de
marzo de 1902 desenvólvense os
diferentes consellos de guerra,
nos que resultaron condenados
os consumeiros Venancio González Escontrela (a 20 anos de
cadea) e Manuel Mosquera Morano (a 6 anos), o secretario da
sociedade de pintores Juan Santos Martínez (a 6 anos) e o secretario de oficios varios Juan José
Cebrián (a 12 anos), por edición
e insulto á forza pública. Unhas
sentencias que non deixou de criticar o correspondente na Coruña
do Suplemento a la Revista Blanca no º do 13 de xullo.
Que o verdadeiro obxectivo
das autoridades tras os sucesos de
maio era o desmantelamento da
organización sindical dánolo a
entender o feito de que o Capitán
Xeneral, o 4 de xullo, dita auto
de procesamento contra os presidentes das sociedades de resistencia e a disolución das mesmas.
O 16 dese mes, en representación
dos sindicatos, o prometedor avogado e político republicano Arturo Casares Quiroga (1876-1903)
presentou recurso porque os actos de que eran acusados os líderes da imposición e organizacións (declaración da folga xeral)
realizáranse antes da imposición
da lei marcial. As causas contra
as sociedades non obtiveron a liberdade provisional ata o 12 de
setembro. Nun auto do 28 de
agosto, o Tribunal Supremo resolveu que os casos das sociedades obreiras e os seus presidentes
correspondían á xustiza ordinaria; sen embargo,noutra resolución deixou aos xuíces militares
as causas promovidas despois da
declaración do estado de guerra.
Ao inepto gobernador civil
Antonio Díaz Valdés, amigo do
dono e director de La Voz de
Galicia, que tomara posesión o
25 de marzo de 1901, o gabinete
de Sagasta non se decidiu a
cambialo ata mediados de agosto. O seu substituto foi o xornalista, escritor e político centralista Fernando Soldevilla y Ruiz
(1854-1931), famoso, sobre
todo, pola publicación entre
1895 e1928 de El año político,
un extenso anuario en que condensaba por meses as actividades políticas, sociais e culturais
máis salientábeis de España.
Fernando Soldevilla iniciou
a súa xestión na Coruña co le-

forza pública. É máis, o 30 de xullo de 1901 o Ministro de Gracia
e Xustiza dirixe aos presidentes e
fiscais das Audiencias esta real
orde en defensa da Garda Civil
aprobada en Consello de ministros, que pon ben de relevo a defensa a ultranza da militarización
da orde pública para resolver os
conflitos obreiros nunha sociedade cada vez máis industrializada:

vantamento do estado de guerra
o 18 de agosto de 1901. Aínda
que fixo xestións en Madrid para
conseguir a liberdade provisional dos traballadores polos sucesos de maio, non se ha de crer
que mantivo unha política liberal e tolerante fronte aos republicanos que dirixían o Concello e
ao movemento obreiro de signo
anarquista. Suspendeu 3 tenentes de alcalde republicanos
polo “afaire” das “Hermanas de
la Caridad” e devolveu sen aprobar o orzamento municipal para
o ano 1902, o que o converteu
en obxecto de continuas críticas
no semanario El Combate.
En relación coas forzas anarquistas, hai que ter presente que
se negou a aprobar os estatutos
da “Sociedad de estudios sociales” Germinal co pretexto de que
algunha das súas bases non se
suxeitaban á Lei de Asociacións,
de aí que nunha xuntanza no local de “La Antorcha Galaica” do
16 de marzo os promotores acordasen presentar outro regulamento á aprobación do novo gobernador, Felipe Romero Donallo,
quen tomou posesión en febreiro
de 1902. Denunciou os organizadores do grande mitin obreiro do
13 de outubro de 1901 a partir da
crónica que publicou La Voz de
Galicia, coa consecuencia de que
o presidente do mesmo, o sindicalista José Méndez Rega, foi
sometido a un consello de guerra. Mandou instruír un expediente para saber por que un acollido no Asilo Municipal, como o
sindicalista Enrique Taboada, falara no mitin do 12 de xaneiro
contra os atropelos cometidos
polos empregados de consumos.
Non obstante as considerabeis dimensións da represión,
non partiu de ningún parlamentario elixido pola circunscrición da
Coruña a iniciativa de interpelar
o Goberno, senón do destacado
republicano Gumersindo de Azcárate, quen logo de facer un relato sumario dos feitos, someteu
a unha crítica implacábel a actuación do gobernador civil para
preguntarlle ao Ministro da Gobernación se aprobaba a conduta
seguida polas “autoridades civil
y militar, antes, durante y después de estos sucesos”. Chamou
a atención sobre o feito de que a
prensa estivese sometida a censura previa sen a previa suspen-

sión de garantían constitucionais:
“Y continúo preguntando: ¿se ha exigido
responsabilidad a alguien por la forma brutal
en que se llevó a cabo la represión a quen antes he aludido, y que levanto la protesta de algunos dignos oficiales del Ejército que la presenciaban, habiéndose dado el caso de que se
mandase disparar sobre una camilla en que era
conducido un herido, no habiéndolo verificado
gracias a la intervención de un oficial del Ejército? ¿Se ha abierto sumario sobre eso, ya que
tantas sumarias y causas criminales se han
abierto? ¿Está conforme el Gobierno con la
suspensión de las Sociedades obreras, y estima
que eso va a causar estado en términos que,
aun después de levantarse el estado de guerra,
no vuelva a restablecerse en la integridad de
sus derechos a esas Sociedades obreras?”

A intervención do Marqués
de Figueroa estivo centrada no
ataque ao anarquismo. Laiouse
de que o PSOE non tivese máis
forza na capital herculina “Porque le considero el único valladar
que puede oponerse a la pertinaz
propaganda de los libertarios”.
O romerista José Lombardero
fixo uso da palabra para denunciar a incompetencia do gobernador e describiu magnificamente o
pánico da burguesía ante a folga
xeral e o cortexo do día 31 ao referir as trolas que se propalaban
entre as autoridades. Remata o
seu parlamento cunha alusión aos
sucesos de Montjuic e ao temor a
unha resposta do anarquismo en
forma de atentado persoal, pois
aínda estaban febrentos os despoxos de Cánovas, asasinado no verán de 1897:
“Es menester evitar que sobre La Coruña
se levante unha leyenda negra como pesa sobre
Barcelona; es menester evitar que una aureola
de martirio ciña las sienes del proletariado proque esto es peligrosísimo, principalmente para
los hombres públicos, según nos enseña una
triste y dolorosísima experiencia”.

Na sesión do 12 de xullo,
Gumersindo de Azcárate presenta unha proposición incidental
para obrigar ao Goberno a expoñer a súa opinión ante os sucesos
da Coruña. Certamente, as palabras do ministro Segismundo
Moret non deixan lugar a dúbidas da pretensión gubernamental
de destruír o sindicalismo anarquista da cidade galega:
“Entiendo que obrará el Gobierno bien y
lo terminará cuando haya deshecho absolutamente una organización de fuerza que no tiene
que ver nada con los intereses de la clase obrera, unha intimidación que es lo que nos ha traído a estos sucesos, y una manera de querer dirigir a los obreros agremiados por la necesidad,
que ha dado por resultado que corra sangre en
las calles y que haya 104 familias completamente sin pan y desprovistas de todo recurso,
porque sus jefes y los que las alimentan y sostienen están entregados a los tribunales”.

Contra os desexos de Azcárate, polas mortes da Coruña non
foi procesado ningún membro da
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a iniciativa
de interpelar
o Goberno.

“Los relevantes servicios que el benemérito instituto de la Guardia Civil presta a la nación, así para garantir la seguridad del ciudadano como de la propiedad, siendo en todo tiempo
auxiliar poderoso de los tribunales de justicia
para el descubrimiento de los delitos y persecución de los malhechores, hace indispensable que
se le conserve incólume el prestigio y la autoridad con que siempre ha desempeñado sus meritorias funciones, sin consentir que en meetings y
reuniones públicas sea insultado y calumniado
por los oradores que en ellos toman parte, faltando a las prescripciones de la Ley.
Para evitarlo, el ministro de la Gobernación ha dirigido una circular a los gobernadores
ordenándoles que, en los casos en que tales excesos de palabra se cometan, los delegados de
su autoridad suspendan la reunión y pongan a
los culpables a la disposición judicial; y si tal
sucediese, espero del acreditado celo de los tribunales de justicia y de los funcionarios del
ministerio fiscal tramiten e inspeccionen los
procesos con toda actividad, inteligencia y laboriosidad, a fin de que la acción de la justicia
sea reparadora y contribuya a sostener incólume el prestigio del benemérito cuerpo de la
Guardia civil, aplicando rectamente la ley contra los que hubieran delinquido.”

Ao rematarmos a narración
das consecuencias tráxicas da
folga xeral, cómprenos algunha
aclaración sobre os consumeiros
e a empresa arrendataria, que foron aínda máis detestados se
cabe pola xente do común.
O desprestixio social dos dependentes de consumos acentuouse na Coruña despois da agresión
a varios cidadáns que realizan 5
deles o 2 de xaneiro de 1902. Dez
días máis tarde celebraríase na
praza de touros un mitin para protestar polos atropelos que viñan
cometendo os consumeiros, e varios oradores lembrarían a solidariedade dos coruñeses tras os episodios do 30 de maio.
A empresa arrendataria, que
enviara á garda Civil e ao Xulgado a lista dos dous empregados en
folga para eliminar os traballadores díscolos, só admitiu de novo a
aqueles empregados que non estaban afiliados a “Oficios varios”.
Os ex-dependentes de consumos
si continuaron asociados a través
das sociedades de resistencia dos
oficios en que empezaron a traballar: ferreiros, carpinteiros, peóns,
albaneis... En febreiro de 1902 o
administrador chegou a reclamar
ao concello 55.000 ptas. en concepto de indemnización polas perdas sufridas nos sucesos de maio,
pero axiña recibiu a resposta irada
da prensa, que recordou a parte de
culpa que lle correspondía á empresa na traxedia. A pesar da protesta dos periódicos e dos cidadáns, a empresa arrendataria
intentou aumentar os seus ingresos ao cambiar desde xaneiro de
1903 o imposto sobre o peixe:
quería substituír o importo por
unidade do peso, para o que instalou básculas nos fielatos.
Tamén convén termos presente que o responsábel da arrendataria contratou como xefe de persoal
ao ex-tenente da Garda Civil Pedro Vázquez, que comandaba a
sección montada da Garda Civil á
que se deberon as mortes do día
31. Recomendárano ao ministro
de Guerra Valeriano Weyler para

O Cantón
Pequeno c
foi un dos
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ser condecorado segundo o relato
de Manuel Buenacasa en El movimiento obrero español 18861926, “Por tan sangrientos sucesos fue sometido a tribunal de
honor el oficial que mandaba la
fuerza, recayendo sobre él la pena
de expulsión”. O 7 de febreiro de
1902 sería ferido moi levemente
no Campo da Leña ao disparar
contra del dous tiros o anarquista
Ricardo Cotelo Palleiro, ferreiro
de profesión que traballaba como
camareiro nun trasatlántico. Moi
afectado pola morte do seu amigo
Francisco García Lodeiro, coñecera pola prensa a traxedia de maio
cando estaba en Chile e sería condenado a 4 anos, un mes e 21 días
de prisión. Como proba evidente
do odio ao antigo tenente da Garda Civil digamos que no momento do atentado, a xente perseguiu
ao propio ferido deixando en paz
ao agresor.
Polo que se refire á sorte padecida polos catro condenados en
consellos de guerra, a súa liberación non tivo lugar ata o 5 e 6 de
agosto de 1902, en virtude da aplicación do indulto promulgado co
gallo da xura do rei Alfonso XIII
ante o Congreso e o senado o 17
de maio de 1902. Nesa altura o
movemento sindical anarquista da
Coruña xa estaba plenamente reconstituido e tiña como principais
obxectivos o logro das 8 horas e
máis a ampliación da afiliación ás
sociedades de resistencia.
A loita
pola liberación dos presos
En relación co doutros países europeos, o movemento obreiro español de principios de século, deu
mostras dunha enorme debilidade
social, que hai que achacar, fundamentalmente, á escasez de industrias e ao pouco peso da poboación
urbana, pero tamén á pobreza teórica na articulación das relacións
campo-cidade para a loita social, á
relativa ausencia de intelectuais revolucionarios de talla europea e,
sobre todo, á gravísima división
orgánica entre anarquistas e socialistas. Este último factor quedará
ben de manifesto tanto en Galicia
como en España na mobilización
obreira que emprenderon as organizacións anarcosindicalistas da
Coruña para lograren o excarceramento dos presos polos sucesos de
maio tras a dura represión levada a
cabo polas autoridades militares.
Case simultaneamente á organización da axuda económica ás
familias das vítimas e dos presos,
canalizada desde os xornais e as
organizacións dos obreiros, vanse
celebrar numerosos mitins de protesta en Galicia, España e mesmo
un na Habana. O protagonismo
que nestas campañas de solidariedade proletaria adquiren os anarcosindicalistas é unha razón a ter
en conta á hora de explicar a súa
hexemonía sobre o movemento
obreiro herculino, pois a condena
da táctica da folga xeral foi aplicada polo líder socialista José Rodríguez cos criterios dogmáticos.
Así, mentres as autoridades militares se dedicaban a deter e procesar folguistas e líderes obreiros
anarquistas da Coruña, enviaban
crónicas a El Socialista de Madrid desacreditando a súa técnica

Os primeiros
mitins en
solidariedade
cos obreiros
da Coruña teñen
lugar o 16
de xuño
en Santiago,
Pontevedra,
Lugo, A Estrada,
Tui e Vilagarcía.

Zamora, que enviaban unha coroa de flores, e a carta de despedida da Coruña de Juan José Cebrián. Ademais dos rituais vivas
á revolución social e das análises
dos feitos de maio, os 9 oradores
obreiros criticaron duramente a
sociedade arrendataria de consumos, o Gobernador Civil, os concelleiros republicanos e tamén o
comportamento do xuíz de instrucción, sobre todo na intervención do presidente do mitin, José
Méndez Rega, que seria sometido a un consello de guerra o 11
de novembro polas palabras pronunciadas na súa intervención:

e a figura do anarquista José Sanjurjo, que sería encarcerado como
presidente da sociedade de resistencia dos xastres canda os outros
principais responsabeiss das
agrupacións obreiras. O Suplemento a la Revista Blanca (29VI-1901) deu conta da posición
dos militantes socialistas en relación cos sucesos da Coruña:
“Los elementos obreros afiliados al partido
socialista se han dividido en este mundo. Unos,
en apoyo a los obreros de La Coruña, publican
protestas en sus periódicos y organizan mitins en
unión de los demás obreros; pero otros censuran
a los trabajadores anarquistas de La Coruña, a
los cuales achacan los sucesos allí desarrollados,
y niegan toda solidaridad a las sociedades obreras que secundaron la huelga general. Entre estos últimos se distinguen el corresponsal de El
Socialista en La Coruña, quien no contento con
restar elementos a la solidaridad, al objecto de
que se aísle a los obreros gallegos y sean aplastados por sus enemigos, publica correspondencias policiacas en el órgano central del partido
obrero, como si fuera un Marqués cualquiera”.

Esta revista anarquista, dirixida por “Soledad Gustavo”, foi
sen dúbida, a publicación que
desenvolveu a máis intensa campaña a prol dos traballadores coruñeses. Para a demanda da solidariedade desde as páxinas do
Suplemento a la Revista Blanca
salientábase tanto o intento de
desmantelamento do movemento
obreiro en que estaba empeñada
a burguesía herculina co apoio
do de Montjuic. No número correspondente ao 6 de xullo podemos ler o seguinte chamamento:
“Obreros españoles, libertarios españoles:
la justicia, la solidaridad y hasta la gratitud, os
llama en ayuda de los obreros coruñeses. Ellos
fueron los que organizaron el primer acto público que se celebró en España en pro de los
condenados en Montjuich; ellos fueron los que
recaudaron más de 1.000 pesetas para emprender una excursión de propaganda a favor de
los campesinos condenados en Jerez; ellos fueron los que tenían proyectado declararse un día
en huelga general, en protesta de las detenciones realizadas en Barcelona con motivo de la
huelga y del complot anarquista preparado por
Tressols y campañía. Es preciso, pues que el
obrero español corresponda a esta abnegación,
a este hermoso sentimiento de compañerismo
haciendo por ellos, ahora que lo necesitan, lo
que ellos hicieron por los demás”.

Os primeiros mitins en solidariedade cos obreiros da Coruña teñen lugar o 16 de xuño en Santiago, Pontevedra, Lugo, A Estrada,
Tui e Vilagarcía. Os celebrados en
cidades españolas coincidiron coa
protesta pola declaración do estado de guerra na provincia de Sevilla entre o 10 e o 16 de xullo de
1901 por unha vaga de folgas
obreiras, pero o 7 de xullo xa a sociedade de albaneis “El Porvenir
del Trabajo” de Madrid organizara un mitin con republicanos e sociedades de resistencia; entre os
oradores figuraron Salmerón e
Alejandro Lerroux.
O 14 de xullo os socialistas
madrileños celebran un acto público no Liceo Rius no que toman parte, entre outros, Juán
José Morato e Pablo Iglesias,
que non perderon a oportunidade de atacar a estratexia anarquista da folga xeral. O acto de
protesta no Circo Barcelonés do
día 14 correu a cargo dos anarquistas, os cales se centraron na
denuncia da represión da Garda
Civil e da policía. Tomaron parte neste mitin destacados dirixentes anarquistas, como Leopoldo Bonafulla, director do
periódico El Productor, e Sebastián Suñé i Gabaldá, condenado
a morte nos procesos de Montjuic e indultado en 1901, despois
de lle ser conmutada a máxima
pena pola de 20 anos de cadea.

O 21 de xullo celébranse mitins a prol dos traballadores coruñeses en Cádiz, Barcelona, Oviedo, Terrasa, Granada, Xixón e
Madrid; no da capital do Estado
participan “Soledad Gustavo”,
Salmerón, Lerroux e o delegado
dos obreiros da Coruña, José Suárez Duque, que sería o primeiro
secretario da Confederación Regional Galaica. Na segunda semana de agosto vólvense a organizar
mitins en Barcelona, Sevilla, Tánger, San Feliu de Guíxols, Oviedo, Gallarta... Sen embargo, foi
en Valencia onde máis actos de
solidariedade se celebraron, pois
iniciounos o Centro de Federacións Obreras e secundáronos os
republicanos blasquistas. Así, en
varios lugares da capital levantina
teñen lugar mitins o 27 de xullo, o
31 de agosto, o 8 e 15 de setembro e 27 de outubro.
Cando, o 3 de outubro de
1901, saen da Coruña para a cadea os catro obreiros sentenciados, prodúcese un paro case xeral na cidade en sinal de
solidariedade. Non sorprende,
logo, que ao mitin na praza de
touros que se celebra dez días
despois asistan máis de 4.000
persoas. O Gobernador Civil
impuxéralles aos organizdores
límites de tempo e marcara o itinerario da manifestación ata o
cemiterio de San Amaro.
Na praza, unha grande coroa
de flores aparecía rodeada de cintas coa inscripción “A las víctimas
de mayo, los obreros de La Coruña”. Entre o público figuraban bastantes mulleres vestidas de loito,
algunhas delas parentes dos traballadores finados, e mesmo obreiros
feridos en maio, como Plácido Dorado, que ficara toco do brazo esquerdo por causa dun balazo, e
Daniel Mariñas, ao que lle amputaran unha perna por idéntico motivo. Chama a atención o feito de
que só estea presente o concelleiro
republicano independente Jesús
Pulpeiro Cueto, o de maior sensibilidade social. Os líderes republicanos Arturo Casares e “médico”
Rodríguez enviaron cadansúa carta escusando a súa asistencia ao
acto por razóns de saúde. O famoso doutor non só enviou 15 pesetas
para a colecta a prol das vítimas,
senón tamén varios exemplares do
seu ensaio Los desastres y la regeneración de España (1899) para
seren vendidos a 25 céntimos.
Deuse lectura a unha carta
dos obreiros detidos no cuartel de

“Lo comparó con otro juez que intervino
en los célebres sumarios contra los presos de
Montjuich –refire o cronista de La Voz de Galicia– con la diferencia de que el que actuó en
La Coruña no atormentó a los prisioneros,
pero se negó en cambio a admitir testigos de
descargo hasta el punto de que hubo que acudir a él con grandes instancias para que alguien pudiese declarar”.

Insistiu en salientar a conduta
do xuíz instructor, quen actuaría
inspirado pola empresa de consumos, segundo o sindicalista:
“¿Como no ha de ser así
–añadió– si vive en la misma
casa que el administrador del
impuesto, y con el pasea y come
y bebe? ¡Natural es que haya inteligencias entre uno y otro!”.
Negou que os obreiros condenados fosen capaces de disparar
contra a Garda Civil. De Venancio González Escontrela, condenado a 20 anos, dixo que aspiraba
a ingresar nese corpo, polo que
dificilmente podería facer disparos contra os gardas. “Hablando
de Cebrián, por quien abogó
igualmente, dijo que en realidad
fue condenado, más que por
nada, por ser profesor de la Escuela laica”. A asemblea obreira
adoptou os seguintes acordos:
– Dirixir unha exposición ao
Goberno do Estado pedindo o
indulto dos condenados, a liberdade dos encarcerados e o sobresemento das súas casas e
mais o das que se seguían contra
os presidentes das sociedades
obreiras, así como a autorización para que as sociedades
obreiras de resistencia volvesen
a funcionar.
– Pedir aos deputados e ao
Concello da Coruña o seu apoio
a estas reivindicacións.
– Erixir un mausoleo no cemiterio de San Amaro ás vítimas, solicitando ao Concello a
cesión gratuita do terreo en que
foran sepultadas.
– Nomear unha Comisión
organizadora dun “mitin regional” que tería lugar o 3 de novembro.
No mitin de novembro, ao
que asisten tantas persoas coma
na anterior, pero desta vez hai
representantes dos sindicatos de
Betanzos, Ferrol e Santiago,
acordan celebrar mitins en diversas cidades de Galicia nos
meses de novembro e decembro.
Cando se inicia a campaña en
Galicia para liberaren os presos,
intensifícanse os enfrontamentos
políticos entre socialistas e anarquistas. Así, o mesmo 4 de novembro o presidente e o secretario da Agrupación Socialista da
Coruña, José Rodríguez e Fernando Cortés, publican un comunicado no que aceptan un mitin
de controversia cos anarquistas
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HISTORIA DO MOVEMENTO OBREIRO
porque no do día 3 José Suárez
Duque criticara as correspondencias que o líder socialista coruñés publicara en El Socialista sobre os sucesos de maio.
O 17 de novembro celébrase o
mitin no Circo Ferrolano con graves incidentes entre anarquistas e
socialistas, logo teñen lugar os de
Lugo, Santiago, A Estrada e Betanzos, pero xa non poderían celebrarse os de Pontevedral, Vigo,
Vilagarcía e Tui. O semanario socialista de Vigo Solidaridad, que
dirixía Heraclio Botana, aconsellara aos obreiros que non secundasen a propaganda emprendida

pola Comisión xestora para conseguir a liberdade dos detidos. Os
anarcosindicalistas coruñeses
aproveitarían esta falla de solidariedade de clase e o erro político
da publicación viguesa para desacreditar ante os obreiros aos seus
competidores, que serán incapaces
de progresar significativamente no
bastión anarquista da Coruña.
Como se percibe no comunicado
que envía a Botana en xaneiro de
1902 a Comisión dos sindicatos
da Coruña, a mazá da discordia
era a utilización da folga xeral:
“Muy señor nuestro: En el número 102 de
su periódico y en el primer lugar del mismo

aparece un escrito con letra bastardilla en que
se invita a los obreros de la región a que no secunden la campaña de mitines emprendida para
liberar del presidio a los que a él fueron condenados con motivo de los sucesos de Mayo.
Antes de escribir tal llamada al retraimiento, debió de suprimir el defensor de los
trabajadores que ostenta como subtítulo, porque trabajadores e inocentes son los que queremos ver libres del presidio. Si es defensor
de los obreros debe querer su libertad, y el
que no trabajara por ella por propio impulso
como sería su deber, cuando menos no intentar restarle opinión a los que lo hacen.
Esta comisión no se extralimita ni un ápice en el encargo que recibió, y no propaga la
huelga general sino como recurso extremo para
que si una vez agotados los legales no se obtuviera la libertad de nuestros hermanos condenados. No la propaga porque si, que tiene
conciencia de su misión, y que por lo mismo
que la tiene es por lo que no pasa sin protestar

As homenaxes aos mortos de maio

A

os poucos días de seren indultados os catro obreiros
coruñeses condenados celébrase o 10 de agosto de
1902 na praza de touros o
primeiro mitin en lembranza
das vítimas de maio, logo de
numerosos obreiros achegárense ao cemiterio. Ante o temor
de que se producisen alteracións da orde pública, o Gobernardor Civil ordenou outra vez
o acuertelamento da Garda Civil e a concentración na cidade
dos destacamentos dos postos
das vilas do arredor.
Os obreiros asistentes ascendían a 1.500 e tomaron parte no
mitin 19 representantes de sociedades obreiras e das sociedades
“Germinal” e “La Antorcha Galaica del Libre Pensamiento”.
Cinco son as conclusións do mitin, no que volve a recadarse diñeiro para as familias das vítimas:
“1º Pedir al municipio que se arreglen y
cuiden las tumbas de la víctimas de Mayo.
2º Idem que se varíe el nombre de la calle de la Rúa Alta por el de calle de las Víctimas de Mayo.
3º Significar la indignación de los obreros por los sucesos de Mayo y el deseo de
que no se repitan.
4º Estrechar los lazos entre los obreros asociados y gestionar que la asociación aumente.
5º Dar la bienvenida a los obreros libertados y expresar la gratitud de las sociedades a las
personas que hicieron gestiones para su libertad”.

A primeira conclusión debíase ao destacado sindicalista
Diego Fernández. Solicitara que
se lle rogase a Martínez Fontenla que como alcalde, ordenase o
rego da tumba das vítimas, pois
desde o falecemento do concelleiro Jesús Pulpeiro chamaba a
atención o seu abandono.
Ao ano seguinte, o protagonismo da homenaxe ás vítimas
correu a cargo da coral obreira
“Unión y Libertad”, organizada
a fins de 1902 en “Germinal”.
No salón desta sociedade o 31
de maio de 1903 represéntase o
“boceto dramático de costumbres sociales” Los mártires de
la idea, léndose ademais poesía
e textos referidos aos sucesos
de maio. Ao acto acudiu numeroso público, formado maioritariamente por traballadores.
O 28 de xuño de 1903, a sociedade coral obreira “Unión y
Libertad” inaugurou a súa sede
na rúa de Riazor. O coro cantou dous himnos revolucionarios e o grupo de teatro esceni-

el que, quien llamándose defensor de los trabajadores se oponga al paso de su gestión humanitaria. Por encima de todas las conveniencias de
partido debería ese semanario defender a los
que, víctimas del odio de clases, sufren inmerecida condena ¿quien es el obrero que disputa la
libertad, a un su hermano inocente?
Sinceramente le invitamos a que rectifique su conducta, o de otra suerte, ponerse
francamente a los trabajadores como enemigo,
pero leal, cara a cara, y no les engañe mintiendo su redención.
Salud y R.S.”

Os enfrontamentos ideolóxicos entre anarquistas e socialistas
reproduciríanse na “Tribuna libre”
que abriu La Voz de Galicia desde
o 28 de xullo ata o 1 de agosto de
1903 sobre “Consideraciones sobre la huelga general”.♦

“En todas partes motines
ahogados por esa vil
que llaman Guardia Civil
en Galicia y sus confines”

Regresa Juan do Hospital
cunha venda na testa, pois alcanzárao unha bala perdida:
“Trae el esforzado obrero un estandarte
rojo en la diestra, que la esposa besa emocionada. A Juan no lo besa también, por natural pudor.
El herido se desborda. Dice atrocidades,
varias contra los mismos obreros y algunas
muy poco recomendables contra España”.

A obra remata cando a familia se pon a cear e un coro de
obreiros canta o himno final:
“Grito entusiasta: Unión y libertad
todos unidos luchemos con valor
contra tiranos, riquezas y honores,
y contra la malvada reacción...
No hay a más guerras.
Sólo exista el amor...
Haya en la tierra
Justicia y Libertad...
¡Valientes proletarios, a luchar
que la victoria para nosotros será!”.

Monumento ás vítimas de maio no cemiterio de Santo Amaro.

ficou o monólogo El recluta e
o drama en catro actos titulado
Mayo de 1901-1903, do que
era autor Agustín Delgado, que
se encargou de ler persoalmente o discurso de inauguración
do centro obreiro.
Gracias a un longo comentario anónimo aparecido en La
Voz de Galicia dous días despois da estrea, temos coñecemento hoxe en día dalgúns aspectos da teatralización dos
episodios tráxicos de maio que
levou a cabo Agustín Delgado.
Este escritor coruñés puxo os
seus versos de feitío popular ao
servicio da denuncia da matanza e contra a opresión que
exercía a burguesía.
A familia protagonista está
formada polo obreiro consciente Juan, a súa dona Generosa e
un cativo. Os disparos de máuser na rúa Cabaleiros con que
se abre o drama, fan que Juan
se espraie libremente contra o
poder burgués e os gobernos
con referencia a episodios de
actualidade. Cando un consumeiro lle comunica que a Garda
Civil acaba de dar morte a un
compañeiro, Juan bótase á rúa.
O segundo acto transcorre

xa o día 31 e céntrase nos temores de Generosa pola sorte
do seu home cando oe novos
disparos na rúa. Coida ver desde a fiestra un obreiro ferido, e
unha amiga infórmaa da morte
acaecida na rúa do Perete. Un
novo empregado de consumos
refírelle a Generosa que Juan
está ferido de gravidade no
Hospital e entrégalle unha carta
do home, na que lle roga que
acuda co fillo ao cemiterio, pois
teme falecer. A fin de excitar a
carraxe dos espectadores contra
a burguesía, aparece en escena
un mozo rico chamado Serafín
que comeza a facerlle as beiras
á aflixida Generosa.
Cando peta na porta o pai
dela, que vén a consolala, está a
punto de ser alcanzado polos
dous disparos dos fusís que nai e
fillo sacan da alcoba por creren
que se trataba das autoridades. O
señor Pascual ten un longo parlamento en que pasa revista á
actualidade política, na que non
falta algunha alusión ao conflito
mariñeiro entre a traíña e o xeito
que aínda se estaba a desenvolver nas rías galegas. Alude directamente ao papel represor desempeñado pola Garda Civil:

Segundo o comentario anónimo de La Voz de Galicia, aos
líderes obreiros coruñeses presentes “les produjo mal efecto la
obra por considerarla endeble,
floja, de poco nervio para representar la epopeya del proletariado en los sucesos de Mayo”.
O último mitin en conmemoración da traxedia tivo lugar
o 30 de maio de 1904. O Gobernador Civil aconselláralles
aos organizadores que antes da
celebración do mitin no Teatro
Circo Emilia Pardo Bazán levasen ao cemiterio de San Amaro
a coroa de flores por temor á
manifestación de obreiros.
Presidiu o acto o destacado
anarcosindicalista Juan Matiu,
xastre. O primeiro orador que
fixo uso da palabra foi o tipógrafo Marcial Lores, entón presidente de “La Antorcha Galaica”; encargouse de ler un
discurso do líder anarquista
José Sanjurjo, tesoureiro da
“Antorcha” que fixo a historia
do ocorrido en maio de 1901:
“Propone que por suscripcion popular se
levante un mausoleo sobre las tumbas de las
víctimas, adquiriendo con este objecto el terreno, para demostrar a la mayoría republicana
que ha negado la cesión gratuita de aquel, que
el pueblo sabe responder a sus obligaciones”.

Outro orador compara aquel
acto coa conmemoración dos
Mártires de Carral que se acabaría convertendo en lugar de
memoria do galeguismo liberal.
O 22 de maio inaugurárase a
estatua de Carral erixida pola
Liga Gallega na Cruña cunha
moi nutrida representación do
republcianismo herculino. Daquela aínda estaba aberta a
subscrición pública para levantar a estatua a Linares Rivas no
xardín de Méndez Núñez.

A escasa asistencia a este mitin –unhas 200 persoas– explica
que non se volverse organizar
outra conmemoración. Un orador
advertiu que nin sequera asistiran
os encarcerados en 1901. Ás sociedades obreiras tamén correspondeu a iniciativa da suscrición
popular para a erección do monumento no cemiterio de San Amaro: unha columna sobre unha
basa na que figuran os nomes de
sete vítimas de maio.
Para comprendermos a incapacidade do rexionalismo de entre séculos, non xa para facerse
cun espacio electoral propio na
cidade da Coruña, senón para
estender as orientacións galeguistas máis aló dos sectores
cultos das capas medias, nada
mellor que observar a liña editorial seguida por Galo Salinas
na súa Revista Gallega contra
as reivindicacións obreiras baixo a orientación do anarcosindicalismo. No número correspondente ao 31 de agosto de 1902
publica contra o anarquismo
“¡Lo imposible!”,un poema en
oitavas reais ao xeito épico. Aos
nosos efectos, máis interese
ofrece a condena do movemento obreiro contida no monólogo
dramático en verso La huelga.
“escrito de ex profeso para ser representado por el Director dela Escuela Regional
de Declamación D. Bernardo Bermúdez
Jambrina en la solemne velada que, para
conmemorar el 58º aniversario de su fundación, celebró en su salón-teatro la noche del
19 de Marzo de 1905, la sociedad Reunión
Recreativa e Instructiva de Artesanos”.

O obreiro anarquista Rogelio,
ao que o autor rexionalista fai morrer na cadea por una bala perdida,
despois de converterse ao cristianismo e de renegar das folgas, relata uns enfrontamentos na rúa que
están inequivocamente inspirados
na folga xeral do 31 de maio:
“Salió la tropa del cuartel, al toque
de belicosa y fúlgida trompeta:
el máuser disparó, sus proyectiles
a donde los dirigen allí aciertan
y de la calle las unidas losas
de blancas se convierten en sangrientas,
que del paisano el militar, hermano,
con rabia le arrebata la existencia.
Y luchan el soldado y el obrero
que sólo tiene para herir las piedras,
y en desigual batalla, siempre rompe
por lo delgado la gastada cuerda”.

Convén repararmos no feito
de que o Circo de Artesanos,
principal centro privado de recreación e cultura da burguesía
herculina, non accedera á petición das sociedades obreiras de
pendurar na fachada da sociedade crespóns negros en sinal
de loito polo empregado de
consumos morto na rúa de Cabaleiros pola garda civil.♦
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Texto lido en Pontevedra, na concentración convocada pola Plataforma contra a
guerra e que inclúe a declaración da esquerda francesa Non á cruzada imperial.

MANIFESTO CONTRA A GUERRA... E AS SUAS CAUSAS
DOMINGOS A. GARCÍA FERNÁNDEZ

S
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enhoras e senhores: antes
de facer meu o texto Non á
cruzada imperial, que, por
iniciativa de Daniel Bensaïd, redixiron alguns amigos da esquerda francesa entre
os que figura Michael Löwy e
que asinan, entre outros, Samir
Amin, Jacques Bidet ou Catherine Samary (hai 130 sinaturas),
quixera propór unhas reflexóns
prévias que tentan romper con
alguns pré-conceitos e pré-xuizos muito frecuentes:
1. A IDEOLOXIA, NISTE CASO
RELIXIOSA , ACOMPANHA E NON
EXPLICA , lexitima, xustifica,
mascara, mais os verdadeiros
motores da guerra son outros.
Entre eles:
—O keynesianismo de direitas que, en tempos de recesión
económica e de crise consumidora, opta pola incentivazón da
indústria de guerra.
—A situazón clave a nível
económico e xeoestratéxico do
teatro de operazóns. Son ben
expresivas ao efeito as verbas
de Thomas Friedman, conselheiro de Madeleine Albrigth,
que cita Samir Amin en El hegemonismo de EE UU y el desvanecimiento del proyecto europeo (El Viejo Topo, Barcelona, 2001), livrinho muito acaído para os tempos que corren:
“A mau invisível do mercado
non funciona endexamais sen o
punho asimesmo invisível. Mac
Donald non pode prosperar sen
Mac Donnell Douglas a construtora do F-15. O punho, que
garante un mundo seguro mercé á tecnoloxia de Silicon Valley, chama-se exército de terra, mar, ar e o Corpo de marinos dos EE UU.”
—O freio ao crescente movimento en contra da globalizazón
neoliberal.
—Un Georges Bush que precisa de lexitimazón interna, logo
dun acidentado reconto de votos
nas, aínda recentes, eleizóns presidenciais.
2. A SATANIZAZÓN DE O OUTRO. E isto xa ven de velho. Ise
outro do que nada sabemos, niste caso un oriental que andamos
a buscar polo Atlas. É o bárbaro, o selvaxe, o perverso, o mono da terra, o piolho, o habitante da tribo... Sabé-no ben os antropólogos: desde o etnocentrismo exclue-se tudo o que é diferente, tudo o que ignoramos.
Agora chegou-lhe o turno ao
árabe, ao musulmano, ao atrasado fanático, ao fundamentalista... (tudo indistinto, no mesmo
saco!). Os talibáns, recordades
o filme Rambo III?, que son
nistes tempos o anti-Ocidente,
eran hai pouco uns nobres dirixentes, amantes da liberdade,
respeitosos coas suas tradizóns
e heroicos resistentes en contra
do Mal Comunista.
3. SEMPRE COMBATEN E MO-

Sempre
combaten e
morren os
mesmos: os
pobres. Non hai
máis que
repasar a
composizón do
exército dos EE
UU: negros,
chicanos,
portorriquenhos
...

RREN OS MESMOS : OS POBRES .
Non hai mais que repasar a
composizón do exército dos
EE UU (negros, chicanos, portorriquenhos...) e as vítimas
dos bombardeamentos e doutras aczóns bélicas en Afeganistán.
4. CANDO SE DI EE UU ESTÁSE A UNIVERSALIZAR A BARBÁRIE

(tudos ao unísono!), obvian-se
as clases sociais, invisibiliza-se
a contestazón, non se sinalan os
auténticos protagonistas (CIA,
Pentágono, fábricas de armamento, companhias petroleitras,
etc.). Para que digan logo que
están a desaparecer as nazóns e
os impérios... O pequeno, o
periférico, o anti-imperialista, o
disidente, o díscolo... é o que
non ten cabida.
5. A M A N I P U L A Z ÓN D O S
MASS MEDIA. A propagazón da
lóxica binária (ou estás cos terroristas ou cos demócratas defensores das liberdades!); as
clases meias domesticando a
rebelión (agardando ferventemente que tudo siga igual!);
proliferazón de manifestos intelectuais (que é un intelectual?: alguén que entende e é
capaz de ler mais aló das aparéncias. Un labrego con ciéncia, un científico crítico...,
mais non o experto nun saber
que pontifica sobre o bon e o
mau sen cautelas, ao servizo
do pensar unidimensional...).
6. O S QUE NON FALAN DE
POLÍTICA, mais outorgan. Devoradores de xornais desportivos,

preocupados polo Madrid, Barcelona e, en menor medida o
Celta e o Dépor. Pasan de política, embora reafirman no poder
aos de sempre.
7. EN CONTRA DA MILITARIZAZÓN DA INDIXÉNCIA. Ises mozos e mozas (camareiros, patinadores de Carrefour, contratados temporais, parados, etc.)
que non se enrolan no exército
por vocazón, senón porque tenhen boca...
8. OS TALIBÁNS E OS FUNDAMENTALISTAS NON HAI QUE
BUSCÁ-LOS EN AFEGANISTÁN. Es-

tán aqui... E sen mais paso a ler
o devandito texto:
Non á cruzada imperial
Cruzada en contra da Jihâd: a
nova guerra santa deu comezo.
Ista guerra non é a nosa. En
nome do direito e da moral do
mais forte, a armada ocidental
administra a sua xustiza divina.
A pretexto de castigar aos culpáveis, ista resposta aos crimes
do 11 de Setembro mete o dedo
na engrenaxe que afirma querer
evitar e desde xa precipita unha
catástrofe humanitária. No seu
discurso do 20 de Setembro,
Georges Bush, fillo, prometeu
unha guerra segreda en oposizón ao terrorismo, unha guerra
sombriza na que todos os golpes
estarian permitidos. Ele decreta
asi un estado de excepzón tanto
mais ilimitado que cada bomba
largada contribui a fabricar en
série os futuros Ben Laden, da

mesma maneira que o terror do
Estado israeliano alimenta o fanatismo relixioso en detrimento
da resisténcia laica.
Unha vez mais, o governo e
o presidente da República francesa pisan-lhe os talóns ás lexións imperiais. Unha vez
mais, alegando como pretexto
que non se trata dunha guerra
aliás dunha operazón policial,
subtraen-se da constituzón e
recusan o voto do Parlamento
que obrigaria aos deputados a
responsabilizar-se individual e
publicamente.
Nen cruzada imperial, nen
terror talibano! Rexeitamos a
cilada dunha lóxica binária (“o
que non está conmigo está contra min!”) do mal menor que se
verifica a miúdo como o caminho mais curto de cara ao
pior. A reprovazón sen ambigüidade dos crimes do 11 de
Setembro non xustifica o apelo
á linchaxe nen a lei do talión.
A luita contra o rexime dos talibanos non pasa polos bombardeamentos de terror, porén
polo apoio aos direitos das
mulheres e á resisténcia do
mesmo povo afgano para se
defender dunha ditadura armada polos USA que utilizarian
cínicamente os Noriega e os
Pol Pot primeiro que incubar a
Ben Laden. En tudo ise tempo
os poderes ocidentais facian
tudo para esmagar os movimentos democráticos e laicos
nos países árabes.
Para frustrar a cilada estendida das lóxicas de guerra e
cortar a erva sob o pé do fanatismo relixioso, é urxente levantar o embargo sobre Iraque,
esixir de Israel a restituzón sen
condizóns dos territórios ocupados en 1967, reconhecer de
imediato un Estado palestiniano soberano.
As consecuéncias da contra-reforma liberal, a crise económica, a inxustiza social e a
miséria non datan do 11 de Setembro, mesmo se un número
de empresas o alegan de cara a
acelerar os seus planos antisociais e os governos se aproveitan para reforzar o Estado
carcelário e penal en detrimento do Estado social. Para atacar as radices da violéncia,
despois de Seattle e Xénova,
chegou a hora da organizazón
das solidariedades entre movimentos sociais do Norte e do
Sul, da alianza dos movimentos anti-guerra e das resisténcias á mundializazón mercantil. É a via dun novo internacionalismo o único capaz de
facer fracasar a engrenaxe
mortal de guerras santas e cruzadas seculares.♦
Manifesto lido na praza
da Ferrería en Pontevedra o pasado
22 de novembro de 2001.

