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ANDALUZIA: Entre o subdesenvolvimento e o planeamento 
económico regional. Os limites actuais do mesmo 

Por Francisco ALBURQUERQUE LLORENS 

l.-A dependência e o subdesenvolvimento em Andaluzia. 

Durante séculos, Andaluzia conheceu os resultantes de um tipo de capi
talismo primário e dependente, baseado na exploraçom de recursos agrícolas 
e mineiros para a exportaçom. 

Este facto tivo, como é sabido, indubitáveis efeitos no que di respeito 
da conformaçom sócio-económica e cultural dos traços próprios do nosso 
povo, pois mantivo durante muito mais tempo umha ampla comunidade ru
ral, inclusive deserdada quase plena ou parcialmente, enquanto o mais pe
queno grupo social beneficiário de aquel processo de exploraçom primária 
encontrou quase sempre a sua maior linha de negócios e benefícios empresa
riais na perpetuaçom de esse modelo agrícola e mineiro para a exportaçom, e 
nom na diversificaçom industrial, onde se encontrava com os produtos ma
nufacturados do exterior e de outras regions (nomeadamente Catalunha e 
País Basco), mais competitivos. 

O baixo nível de ordenados da populaçom activa andaluza, a maioria da 
qual ainda num ano tam próximo de nós como 1955 se encontrava na agri

cultura (quase o 570/0 da populaçom activa total andaluza dependia da agri
cultura nesse ano), nom ofereceu tampouco um mercado interno com sufi
ciente capacidade de compra para o estímulo decidido de iniciativas in
dustriais locais. 

Assi as cousas, a história económica de Andaluzia nom é «a história dos 
fracassos nas expectativas de industrializaçom», como alguns tenhem assina
lado. 

Umha visom detida da nossa história económica mostra-nos que aqueles 
processos ou expectativas de industrializaçom nom eram os mais rendíveis 
nesse momento para as classes que tinham no seu poder os recursos, 
propriedades ou riquezas e, alternativamente, os proprietários e rendeiros de 
terras, as si como os comerciantes, sempre encontrárom melhores negócios e 
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maiores rendimentos e benefícios na especializaçom primária -de grande 
productividade na regiom-, e na comercializaçom de esses pr:odutos primá
rios (agrícolas e mineiros). 

Os escassos surtos de industrializaçom conhecidos permitem-nos pois 
caracterizar a história económica andaluza a partir de eles: trata-se de situa
çons bastante excepcionais, num contexto económico estrutural nom integra
do, e onde as fábricas, como se tem dito, nom podiam surgir como resposta 
a umha urdidura de relaçons económicas e sociais minimamente articulada, e 
inexistente. 

Como, além disso, sempre houvo umha considerável -e por vezes 
enorme- presença estrangeira no controlo das diversas fases de estes proces
sos produtivos, o excedente disponível para a acumulaçom industrial re
gional nom 50 era escasso, como também quase impossível ou, pelo menos, 
dificultado. 

É pois distinto fracaso que impossibilidade: se nom existia umha fron
teira certa de benefícios na presunta «alternativa» industrial, nom se fra
cassava ao nom o tentar, ou só o fazer excepcionalmente como no caso do 
surto siderúrgico e textil malaguenho do século XIX. 

A decisom de continuar e/ou ampliar a especializaçom primário-expor
tadora na regiom era, pois, na estrita lógica da persecuçom dos maiores 
benefícios, o sinal do êxito na obtençom do maior excedente económico para 
umhas classes dominantes que mostrárom assi o seu perfeito olfacto e capa
cidade para os negócios capitalistas. 

Se a industrializaçom era umha alternativa menos rendível -dada a es
cassa capacidade de compra local e a correspondente limitaçom do mercado 
interno-, ou nom era possível dada a superioridade e maior competitivida
de dos produtos externos manufacturados (catalaos, bascos ou estrangeiros), 
nom se tratava de fracasso senom de impossibilidade. 

E observe-se ademais que, enquanto extensivamente, os Estados-naçons 
capitalistas emergentes recorriam ao proteccionismo para alentar e proteger 
o crescimento de umha indústria local, evitando assi a maior competitividade 
dos produtos manufacturados externos, a subordinaçom andaluza como 
«periferia interna» no Estado espanhol fai-Ihe conhecer um quadro protec
cionista (e a seguir umha via denominada «nacionalista» a nível de Estado, 
no crescimento do capitalismo espanhol), que continuará a ser farto prejudi
cial para Andaluzia. 

Esta reserva do mercado interno fará-se para manter os privilégios das 
burguesias industriais e financeiras cataI ás e bascas, as si como dos grandes 
latifundiários no Sul. 

O proteccionismo «nacional» a nível de Estado, impunha pois umha di
visom regional do trabalho que perpetuava a especializaçom primário-expor
tadora para Andaluzia e o seu menor desenvolvimento, desigual e subordi
nado. 
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o «nacional» a nível de Estado, nom era pois um projecto próprio des
de ou para Andaluzia. A maioria dos andaluzes nom éramos tanto «na
cionais» como subordinados. Em troca, a potente burguesia agrária e mi
neira no Sul, si anuiu tal modelo de exploraçom e dominaçom em Andalu
zia, para o seu benefício compartilhado. 

A perpetuaçom da situaçom de dependência e subdesenvolvimento na 
Andaluzia nom foi causada pois, como assinalam outros, pola ausência de 
um «ambiente sócio-cultural» (escassamente) favorável às actividades de 
transformaçom industrial. A cultura e a economia mantenhem entre si diver
sas relaçons, mas nom para que aquela chegue a explicar a falta de cresci
mento de esta. É mais bem ao contrário. 

E é a falta de incentivos económicos maiores ou melhores na actividade 
industrial do que na actividade primária de exportaçom, o que pode explicar 
a escassa industrializaçom em Andaluzia na nossa história económica, mais 
objectiva e rigorosamente. 

Nom é pois umha «mentalidade económica passiva e tradicional» a 
causante (ou umha das causantes) de um sector industrial andaluz débil por
tanto. Semelhante afirmaçom patenteia umha forte contaminaçom ideológi
ca das teses subjectivistas que atribuem a falta de desenvolvimento no mun
do subdesenvolvido à inexistência de espírito de empresa ou mentalidade 
inovadora, descuidando a análise alternativa diferenciada da experiência his
tórica concreta de aqueles povos e os seus distintos condicionamentos para a 
obtençom do maior excedente económico, dada a sua inserçom na divisom 
regional e internacional do trabalho, e a específica estrutura sócio-económi
ca e política interna. 

O subdesenvolvimento relativo de Andaluzia, isto é, em relaçom à situa
çom do resto do Estado com o que se compara o estado da economia anda
luza, nom é também algo que poda definir-se unicamente polo baixo PIB 
(producto interior bruto) por habitante, o baixo nível de aforro em entidades 
financeiras. 

O subdesenvolvimento nom é um fenómeno unicamente perceptível 
através destes indicadores estatísticos quantitativos. Trata-se mais bem de 
outra estrutura económica qualitativamente diferenciada, que possui interna
mente um excessivo nível de desagregaçom sectorial produtiva, e que pode 
inclusivamente conviver com indicadores crescentes de industrializaçom «de
rivada» de processos mais complexos de transformaçom externos em ramas 
que costumam ser ou bem já «clássicas», isto é, cujo papel como actividades 
dinamizadoras corresponde a outro período histórico já superado tecnologi
camente, ou bem de elevado nível de contaminaçom do meio ambiente e com 
reais e potenciais custos de congestom para as regions «centrais» mais desen
volvidas que encontram assi -através da relocalizaçom de aqueles processos 
industriais mais contaminantes em zonas periféricas um considerável respiro. 

É assi que o subdesenvolvimento nom é um fenómeno estatístico, mas 
esse subproduto do desenvolvimento alheio, justamente o que está debaixo 
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(sub), suburdinadamente ao desenvolvimento, inclusive com traços de indus
trializaçom inadequada, «derivada» de processos alheios e contaminante. 

A disponibilidade, por exemplo, de um «índice regional de produçom 
industrial», por mui útil que pareça, nom é por suposto suficiente a aquela 
análise da estrutura industrial andaluza. Um indicador de tal tipo só mede 
um resultado quantitativo de um funcionamento industrial, mas nom é 
umha «análise da estrutura industrial». 

Por exemplo, nom permite sinalar os importantes fenómenos da quali-
jicaçom de essa industrializaçom: se é industria «clássica» relocalizada em 
Andaluzia desde as zonas «centrais» ou se é indústria gerada internamente; 
ou se se trata -como temos indicado- de indústria contaminante em alto 
grau, com custos consideráveis de congestom, ou nom; ou bem onde se en
contra localizada tal urdidura industrial de modo a provocar umha maior in
tegraçom territorial e crescimento equilibrado interno, ou nom; qual é o tipo 
de inserçom com o resto das actividades produtivas da economia local, etc. 

Nom. Um índice regional de produçom industrial nom é nem umha aná
lise da estrutura industrial andaluza, nem portanto umha ferramente de tra
balho para o planeamento económico na nossa regiom. 

2. O carácter de industrializaçom «derivada» em Andaluzia e os limites do 
actual planeamento económico regional. 

Iniciada a fase de liberalizaçom da economia espanhola a partir de fi
nais dos cinqüenta, Andaluzia continuará a sua caracterizaçom de zona pri
mário-exportadora, ainda que «qualificará» esse traço predominante com a 
instalaçom na regiom de algumhas actividades industriais, escassas e -so
bretodo- «derivadas» de um processo de acumulaçom ou crescimento eco
nómico alheio, e nom gerado internamente, nom adaptado, em soma às exi
gências de umha industrializaçom regional ou própria, isto é, autocentrada. 

Como desmostrou Manuel DELGADO CABEZA num excelente tra
balho, publicado de forma resumida em 1981 (1), a escassa industrializaçom 
operada em Andaluzia durante os passados anos da fase de crescimento eco
nómico em Espanha, desde fins dos cinqüenta até meados de setenta, 
limitou-se a processos iniciais (ou básicos) de especializaçom, dentro de 
complexos . industriais de elaboraçom mais sofisticada tecnologicamente, que 
continuárom transformando-se -e situando-se- fora da regiom. 

Tratou-se, pois, como no caso da Química Básica ou da Metálica Bási
ca, de fases primeiras de elaboraçom de processos produtivos mais comple
xos (como a Química intermédia, química de consumo final ou transforma
dos metálicos) que, situados nalgumhas das denomindas comunidades ou na
cionalidades «históricas» (Catalunha e Euskadi), assi como em Madrid ou 
no estrangeiro, seguiam proporcionando a aquelas outras regions a sua supe-

(I) Manuel DELGADO CABEZA: «Dependencia y marginación de la economia andaluza». Publicaciones dei 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1981. 

254 



rioridade, e o seu maior ritmo de diversificaçom produtiva e crescimento 
económico articulado, acentuando-se o desenvolvimento desigual, desfavo
rável -e subordinado- para Andaluzia. 

A forma como se desenvolveu pois este tipo de industrializaçom «deri
vada» na nossa regiom (e que seguiu situando-se para além disso na Andalu
zia Ocidental), respondeu portanto a umha acumulaçom alheia, que corres
ponda às exigências de aquela, e que beneficiava fundamentalmente a outras 
regions. 

Nom foi nunca, nem o é ainda hoje, um processo de industrializaçom 
autocentrado, isto é, orientado -desde o diagnóstico da nossa' desarticula
çom produtiva interna e extra ver som económica, essencialmente primário
exportadora- para a consecuçom de maiores níveis de funcionamento in
terrelacionai ou articulador entre os diversos sectores produtivos em Andalu
zia ou, por outras palavras, com maior capacidade de autonomia económica. 
económica. 

O Plano Económico de Andaluzia, 1984-86, documento de escassa di
vulgaçom pública, que conhece já diversas redacçons, recolheu de forma 
tímida (mas pelo menos recolheu) algumhas das linhas básicas de um diag
nóstico sobre a problemática do subdesenvolvimento da regiom, a grandes 
linhas correcto. Contodo, a posta em prática do planeamento económico re
gional em Andaluzia ia encontrar obstáculos desesperantes. 

Esforços isolados louváveis, institucionais (como o caso do Instituto de 
Promoçom Industrial de Andaluzia, LP .LA.) e persoais, acabam por en
contrar um conjunto de dificultades, derivadas -em último termo-, em 
minha opiniom, da falta de convicçom política numa alternativa económica 
essencialmente regionalista, por parte dos responsáveis máximos do PSOE 
na Junta de Andaluzia e por cima dela. 

Nom se exige assi um projecto económico interregional solidário, a par
tir do afiançamento ou impulso de umha economia mais autónoma ou auto
centrada em Andaluzia, e no seu lugar adverte-se umha excessiva docilidade 
e aceitaçom da prepotente suposta «única alternativa» de política económica 
centralizadora a nível de estado, que se exerce desde a cúpula do poder em 
Madrid. 

Em minha opiniom, se nom se avançar num modelo económico para 
Andaluzia mais autónomo e autocentrado, capaz de articular mais completa
mente o tecido produtivo e financeiro regional, o projecto de consolidaçom 
autonomico, nos planos político e administrativo, pode ficar essencialmente 
bloqueado. 

Entre os objectivos principais do «Plano Económico para Andaluzia 
1984-86» encontra-se o de atingir um «desarrollo más equilibrado de los di
ferentes sectores productivos de Andaluzia, y ello en el sentido de que desa
parezcan las situaciones crónicas de escasa presencia de determinadas activi
dades productivas, caso de la industria de manufacturas» (pág. 44). 
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Hai já anos, quando em América Latina a Aliança para o Progresso le
vava a cabo, paralelamente à crescente penetraçom da inversom privada nor
teamericana naquela regiom, a sua política demagógica de «ajuda ao desen
volvimento», obrigou-se aos respectivos governos latinoamericanos à 
realizaçom de planos económicos de desenvolvimento, para poder aceder aos 
fondos de essa ajuda. Houvo na altura numerosos documentos em tal senti
do, que ainda enfeitam bibliotecas oficiais, mas nom houvo mais planea
mento económico que aquel que no mercado ditárom os grandes oligopólios 
USA desde o controlo dos centros neurálgicos do poder. 

Nom houvo ali um compromisso com o emprego, a justa distribuiçom 
do ingresso, ou a maior e melhor articulaçom da urdidura produtiva interna 
tendente a reduzir os mui elevados níveis de dependência existente na zona. 

Se pensarmos nas dificuldades (ou quase impossibilidades) do plane
amento económico actual em Andaluzia, pode que tenhamos que concluir 
que também nom existe hoje planeamento económico na nossa regióm, ain
da que si exista o citado documento do Plano. 

O planeamento económico em Andaluzia resulta dificultado quase ple
namente ao estar condicionado por umha política económica de corte essen
cialmente monetarista a nível de Estado, e que prima sobre qualquer outro 
objectivo básico o do controlo da inflaçom, mediante a captaçom de aforro 
através de umha generosa oferta de títulos públicos, com indubitável interes
se para os rentistas, o que impede de facto a possibilidade de encontrar um 
financiamento adequado e flexível para os projectos que em Andaluzia pu
dessem pôr-se em marcha, e que tenhem de procurar fundamentalmente os 
recursos de financiamento na iniciativa privada. 

De este modo é difícil achar avais para os pequenos e medianos empre
sários (PRYME), ou os projectos das Cámaras Municipais, cooperativas ou 
distintas iniciativas, inclusivamente com o respaldo técnico de expertos da: 
Junta de Andaluzia. 

As denominadas «sociedades de garantia recíprocas» (SGR) guiam-se 
quase totalmente por idênticos critérios de rentabilidade bancária especulati
va e facilitam mui escassamente a promoçom de aquelas iniciativas citadas. 

Os elevados tipos de interesse que se exigem para os empréstimos aos 
que investem e a alternativa citada de colocaçom de aforros em bonos, paga
rés do tesouro ou dívida pública -que sem o menor risco oferecem a aforra
dores e entidades bancárias e financeiras mui altos benefícios, sem fazer ab
solutamente nada-, som todo um eloqüente panorama de como se impossi
bilita o investimento produtivo em Andaluzia. 

Nom é verdade, portanto, que o empresário regional, extensivamente 
catalogado como pequeno e mediano empresário (PYME), nom deseje inves
tir em Andaluzia: mais precisamente, nom pode fazê-lo em grande medida 
pola competência do Estado central na captaçom de aforros privados, atra
vés da política monetária do controlo da inflaçom. Como é sabido, esta 
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política é também causa da destruçom de emprego, junto ao poderoso e bá
sico impacto que produz a contínua renovaçom tecnológica baseada em pro
cessos intensivos em capital e excluintes de mao de obra. 

A política monetária a nível de Estado de controlo prioritário da infla
çom tem um impacto negativo sobre a possível geraçom de emprego já que 
prima um destino puramente especulativo dos capitais sobre outras activida
des directamente produtivas que nom vem assi a luz. 

As conseqüências de todo isso nom podem ser mais indesejáveis para 
Andaluzia, como pode ver-se. 

Desde umha intensa experiência de trabalho em Sevilha -no que crim 
ia ser já o final do meu longo exílio fora de Andaluzia-, no Instituto de 
Promoción Industrial de Andalucia (lPIA) durante os quatro meses do pas
sado verao andaluz, pudem comprovar como os desenhos de viabilidade tec
nológica, de organizaçom empresarial e de comercializaçom adequadas (va
riáveis reais de cujo projecto de racionalizaçom se ocupa essencialmente esse 
Instituto, adscrito à Consejería de Economía, Planificación y Industria y 
Energía de la Junta de Andalucía), sobre sectores e actividades manufactu
reiras na regiom, ficavam muitas vezes detidos pola dificuldade de encontrar 
financiamento, nas circunstáncias expostas. 

Nom há dúvida que a racionalizaçom do tecido produtivo interior em 
Andaluzia, no sentido de atingir umha melhor articulaçom sectorial na re
giom, tentando completar assi mesmo os processos manufactureiros nela, em 
lugar de vender numha fase excessivamente tem porá de elaboraçom (o que 
acrescenta escasso valor no processo económico tradicional), constitui um 
sério repto e até enfrentamento -em muitas ocasions- para empresas, acti
vidades e sectores de outras Comunidades Autónomas do Estado espanhol 
(ou inclusivamente estrangeiras) que até agora se beneficiam precisamente de 
que Andaluzia nom leve adiante estes projectos na prática. 

Claro está que -há que dizer todo-, quando existem importantes gru
pos de pressom de esses núcleos empresariais tradicionais do capitalismo «es
panhoh>, com força suficiente em Madrid, as dificuldades aumentam para 
poder pôr em prática os projectos desenhados desde a nossa própria pers
pectiva económica regional e o seu maior nível de integraçom produtiva 
autónoma. 

Neste caso, as pressons face aos nossos próprios plantejamentos auto
nómicos neste terreno económico podem aparecer -nom sem algumha sur
presa- «via orgánica» de partido, temperando as focagens novedosas e in
cómodas regionalistas. 

Nom existe entom outro motivo maior de desespero para um técnico ou 
profissional ocupado da promoçom industrial e nom alinhado ideologica
mente ou adscrito partidariamente ... 

O caso do textil é neste sentido esclarecedor: ainda sendo Andaluzia a 
zona mais importante na produçom de fibra natural de todo o Estado Es-
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panhol, pretendeu-se por parte da actual política reprivatizadora do Ministé
rio de Economia e Fazenda, e em concreto por parte dos actuais dirigentes 
do Património do Estado, a liquidaçom da factoria sevilhana de HYT ASA, 
reduzindo o papel de Andaluzia a simples fornecedor de matéria prima para 
a indústria textil catalá. 

A aceitaçom das directrizes estatais do denominado Plano de Reconver
som Textil, onde a representaçom catalá é absolutamente predominante (até 
ao ponto de ostentar inclusivamente a representaçom das factorias andalu
zas do Património do Estado), concede a Andaluzia o mesmo papel subordi
nado de toda a sua história. 

E leva-se a cabo aqui -como noutros sectores básicos- umha reconver
som industrial centralizada, para benefício dos mesmos núcleos empresariais 
tradicionais do capitalismo espanhol, mas nom para um projecto que parta 
das distintas Comunidades Autónomas. 

Nom há pois, no terreno económico, construçom algumha de um Esta
do autonómico solidário. 

Apesar de o mantimento de HYT ASA «aberta e funcionando» consti
tuir um dos botons de mostra do presunto sucesso sobre o tema da actual 
Presidência da Junta de Andaluzia, devo dizer que nom se defendeu nunca 
um projecto alternativo que desse a titularidade do mesmo aos actores ou 
agentes económicos andaluzes, integrando as si de melhor maneira o conjun
to do sector ou ciclo textil na nossa regiom, desde a produçom de fibra até à 
confecçom final, que se realiza em grande medida sob as condiçons obriga
das da economia subterránea. 

De maneira que limitar a gestom presidencial a umha lenta e tardia 
obtençom de fondos, nom só nom constitui alternativa senom que, provavel
mente nom faga mais do que demorar o problema. 

Um projecto alternativo inclui umha direcçom eficaz, com objectivos 
empresariais próprios e claros; umha equipa gerencial adequada, assi como 
umha política comercial conhecedora da actual situaçom no contexto na
cional e internacional da reestructuraçom no sector; umha maior articula
çom da empresa andaluza com as restantes actividades da regiom tanto «ca
ra atrás» como «cara adiante», com as que se encadeia produtivamente; e 
nom só umha reduçom do número de trabalhadores. 

O projecto económico de construçom do Estado das Autonomias em 
Espanha, equivale -como mínimo- a que as correspondentes Comunidades 
Autónomas periféricas podam conseguir utilizar os seus próprios recursos 
produtivos completando a manufacturaçom correspondente aos mesmos, na 
maior medida possível, nessas regions . E isto obriga, na prática, a submeter 
a política monetária ao desenho do planeamento económico solidário inter
-CC.AA. e nom ao revés. 

Nom se trata. de seguir crescendo a custa de qualquer contido desse cres
cimento económico a nível de Estado: hoje selectivamente em sectores rela-
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cionados com a estrutura industrial militar-civil armamentista transnacional, 
ademais (2). 

Trata-se de qualificar esse crescimento num sentido duplo: fazendo-o 
mais equilibrado regionalmente e permitindo com isso umha maior 
integraçom social solidária, assi como a correcçom dos excessivos desníveis 
de ingresso entre nós; e com um contido nom alentador do sector que mais 
acentua precisamente a existência dos conflitos e a guerra no cenário interna
cional. 

Por isso nom é só suficiente a transferência de persoal e competências 
secundárias da Administraçom central às autonomias, senom -;-e fundamen
mente- de possibilitar a efectiva transferência de processos e actividades 
produtivas a aquelas CC.AA. periféricas, dotando-as dos requisitos tecnoló
gicos, de organizaçom empresarial, comercializaçom e financiamento que to
do isso requer, e sem o qual todo o demais pode ficar em simples carnaval. 

Talvez será preciso nom nos enganar: visto da perspectiva de Andaluzia 
como comunidade autónoma periférica, a construçom do Estado autonómi
co, a n{vel econ6mico, encontra-se -em minha opiniom- altamente detida 
na realidade, quando nom fondamente impossibilitada pola própria orienta
çom da política económica actual, que nom só continua sendo basicamente 
centralista, senom que nom contempla mudança algumha a respeito do de
senvolvimento do tipo de capitalismo transnacional associado, centralista, 
concentrado e excluinte, no Estado espanhol. 

(2) Sobre a inserçom de Espanha na orde militar internacional pode ver-se o meu trabano: «Crisis económica 
y orden militar internacional in Revista Tiempo de Paz. número 4. 1984. pp. 76-90. 
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Para urnha caracterizaçorn do conceito 
«Galego standan> 

Por Maria do Carmo HENRIQUEZ SAL/DO 

A estrutura original do presente texto foi apresentada como comunicaçom às «11 
Jornadas da Língua», organizadas pola Direcçom Geral de Po/(tica LíngUfstica da Junta 
de Galiza, que se celebrárom em Santiago do /8 ao 20 de Fevreiro. 

Propomo-nos na presente comunicaçom apresentar, em primeiro lugar, 
um conjunto de definiçons ou explicaçons, tiradas quer de dicionários de lin
güística quer de manuais de lingüística ou sociolingüística, para a sua poste
rior análise e comentário, por motivo de elaborarmos umha caracterizaçom 
do conceito «língua standar» ou «língua padrom». Numha segunda fase 
construímos umha série de traços característicos, partindo das definiçons ou 
explicaçons dos autores das anteriores definiçons, e, finalmente, organiza
mos umhas conclusons referidas à língua galega. 

O método que seguimos é o descritivo e o 'corpus' de autores que mane
jamos, que nom é nem podia ser exaustivo num trabalho desta modalidade 
(umha comunicaçom a umhas «Jornadas» dirigidas a professores de E.G.B., 
B.U.P. e F.P.) está seleccionado em funçom de que som dicionários já clá
ssicos para professores destes níveis do ensino, em funçom de que som figu
ras da lingüística moderna ou contemporánea, ou, singelamente, em funçom 
de que constituem gramáticas recentes do português que abordam esta 
problemática. 

Na nossa exposiçom começamos polos dicionários, seguimos com os 
manuais de lingüística ou sociolingüística e finalizamos com as gramaticas, 
que citamos atendendo, unicamente, a critérios de ordem alfabética do apeli
do do autor ou primeiro autor, se som vários, que apresentamos ao final co
mo «bibliografia citada». Antes de mais queremos sinalar que todos os tex
tos som traduzidos para o galego, mas respeitamos as variantes gráficas luso
brasileiras, perfeitamente legítimas dentro do nosso diassistema lingüístico. 

1. Som várias as definiçons, explicaçons ou significados que se registam 
sobre o termo (língua) «standan> ou «padrom» (que é assi como traduzem os 
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autores luso-brasileiros) ou também denominada «culta», «nacional», «mo
delo», «comum», «nobre», etc., mas em geral quase todas coincidem em si
nalar umha série mui parecida de traços. Embora poda parecer que esta dife
renciaçom no vocábulo supom assi mesmo umha diferenciaçom no termo ou 
conceito, a prática demonstra que nom é tal, como passamos a provar: 

1.1. Dicionários. 
• Abraham, na voz standar (p. 432) aponta: «Um dialecto de umha lín

gua que está determinado em parte por regras gramaticais que se conhecem e 
ensinam explicitamente; usa-se dentro de umha regiom particular na rádio, 
publicidade e comunicaçom entre falantes de dialectos distintos. As línguas 
standar originam-se caracteristicamente a partir dos dialectos das classes al
tas, urbanas e som protegidas contra mudanças drásticas polos portavozes 
procedentes da élite social». 

• Dubois, na voz II. línguas (p.384), ao fazer referência a 'línguas escri
tas e instituiçons' sinal a que «quando se aplica a países modernos, as institui
ções e os hábitos dão por enumeração a lista das línguas. Trata-se, então, de 
reduzir as línguas às formas padrões (na versom em francês «aux formes 
standard») que os utilizadores, geralmente por motivos extralingüísticos, 
consideram que são línguas. As características definidoras da língua podem 
ser, então, a existência de uma tradição de escrita e mesmo de uma literatu
ra, mas também o estatuto institucional. Conforme se faça este ou não, o 
número de línguas é maior ou menor». 

• Lázaro, na voz Norma. I Standar (p. 296) define «conjunto de carac
teres lingüísticos aos que se ajusta a correcçom gramatical, em geral ou num 
ponto concreto». 

• Lewandowski, na expressom «língua standar» (standar language), si
nala «também: linguage standar, língua culta. língua nacional» e a seguir 
afirma «A língua de intercámbio de umha comunidade lingüística, legitima
da e institucionalizada historicamente, com carácter suprarregional, que está 
por acima da(s) língua(s) coloquial(is) e os dialectos e é normalizada e trans
mitida de acordo com as normas do uso oral e escrito correcto. Ao ser o 
meio de intercomprensom público mais amplo e estendido, a l.e. transmite-se 
nas escolas e favorece o ascenso social; frente aos dialectos e sociolectos, o 
meio de comunicaçom mais abstracto e de maior extensom social.. Para Ja
ger (1973, p. 272), a l.e. é a 'língua utilizada na comunicaçom lingüística dos 
estratos sociais superior e intermédios'. Steger denomina a l.e., desde um 
ponto de vista social, 'dialecto dos cultos'». 

• Martinet (1969) aborda o problema em vários lugares do livro, mas 
especialmente nas páginas 392-398. Fala de «língua comum» ou «koiné» ou 
língua nacional, que «se opom à fala local pola utilizaçom que se fai dela e 
polas conseqüêncjas de dita utilizaçom». Afirma que a «língua comum» é 
«empregada por umha comunidade mui importante» e manifesta que quan
do um idioma, como o francês ou o inglês, som línguas «comuns de várias 
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naçons» podemos falar de «língua de civilizaçom» ou «língua de cultura» 
(Ku Itursprache) ». Aponta que a língua comum é umha língua escrita por 
oposiçom às falas locais que, com poucas excepçons, som orais. A «koiné», 
ou língua comum -continua afirmando- é «verdadeiramente umha insti
tuiçom com as suas regras e as suas leis, como as instituiçons políticas e reli
giosas ( ... ) está codificada e vigilada e ensina-se ( ... ) é pulida polos poetas, 
quem lhe atribuem um grande valor estético ( ... ). A «koiné» goza de um 
grande prestígio, é a língua 'nobre' ( ... ), a língua comum é um idioma mais 
rico que as falas locais ( ... ) tem um sistema semántico mui rico que abarca 
os terrenos mais variados: científico, literário, filosófico, técnico. Este voca
bulário é inclusive tam extenso que nengum indivíduo está em condiçons de 
possui-lo na sua totalidade». 

1.2. Manuais de lingüística e sociolingüística: 
• Abad (pp. 125 ss.) afirma que o rótulo «língua standar» é empregado 

sem precisar a que objecto refere, por isso manifesta que nom crê que exista, 
mas em todo o caso entende que hai que identificá-lo com o uso normativo 
que recomenda a Academia. Aponta, porém, que a «língua (standar) é -de 
entre os códigos- aquel que se escreve, embora nom todo o que se escreva 
seja língua standar» e aporta como exemplo que «o diassistema espanhol 
(se se quer chamemo-lo 'língua') se encontra cindido, segundo as geografias, 
em dous grandes 'dialectos', castelhano e sevilhano, dos que dependem as 
sucessivas falas regionais e locais». Já, finalmente, conclui que «podemos 
entender por 'língua' (standar) o ideal normativo académico». 

• Hudson (pp. 31-82 e nomeadamente pp. 42-44) di que «a única va
riedade que poda considerar-se como 'língua propriamente dita' (no segundo 
sentido de língua) seja a língua standar. As línguas standar som interessantes 
quanto tenhem na sociedade umha relaçom mais bem especial ( ... ) som o re
sultado de umha intervençom directa e deliberada da sociedade. Esta inter
vençom, chamada 'standarizaçom', produz umha língua standar onde ante
riormente só havia 'dialectos'». Salienta que a noçom de 'língua standar' «é 
um tanto imprecisa, mas umha língua standar terá tido que passar polos pro
cessos sinalados a seguir (Haugen 1966 ... ): 1) Selecçom. De umha forma ou 
outra deve ter sido seleccionada umha variedade particular como a que vai 
ser desenvolvida como língua standar ( ... ). A eleiçom é um assunto de muita 
importáncia social e política, pois que a variedade escolhida costuma nece
ssariamente ganhar prestígio, e assi a gente que já o fala comparte esse pres
tígio. 2) Codificaçom. Algumha instituiçom tal como a Academia tem que 
ter escrito dicionários e livros de gramática para 'fixar' umha variedade se
leccionada em todas as funçons associadas com o governo central e com a 
escrita, por exemplo no parlamento e nos tribunais, em documentos bu
rocráticos, educativos e científicos de toda classe, e, naturalmente nos diver
sos géneros literários ( ... ). 4) Aceitaçom. A variedade elegida tem que ser 
aceitada pola populaçom afectada como a variedade da comunidade; de fac
to, normalmente como a língua nacional. Umha vez que sucedeu assi, a lín-
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gua standar serve de potente elemento unificador do Estado, como símbolo 
da sua independência a respeito de outros Estados ( . .. ) e como umha marca 
da sua diferença frente a outros Estado». Nom obstante, contlui que «hai 
um amplo campo de debate e desacordo sobre a desejabilidade de certos as
pectos da standarizaçom. Por exemplo, nem sequer é necessário que a stan
darizaçom tenha que incluir aspectos de pronúncia igual que de escrita (Ma
caulay, 1973), nem que a língua standar deva apr~entar-se como a única va
riedade 'correcta' (aspecto discutido por muitos lingüistas e sociolingüis
tas ... ). Ademais, um tratamento que convenha a mha comunidade pode 
que nom convenha a outra, de forma que é preciso mostrar muito cuidado, 
sensibilidade, sabedoria e conhecimento para ter êxito num programa de 
standarizaçom (Kelman, 1972)>>. I 

• Lope Blanch (p. 258), expressa que «nom hai dúvida de que, todas as 
realizaçons da fala existentes numha naçom, a urbana normal -ou stan
dar- é a mais importante e digna de estudo, porque costuma ser foco de 
irradiaçom lingüística desde o que se estendem os feitos da língua ao resto 
do país. E se é de grande interesse descobrir e revelar as falas arcaizantes 
que reflectem etapas antigas da língua, nom o é menos, por suposto, o dar a 
conhecer as modalidades gerais urbanas, que muitas vezes descobrem as ten
dências evolutivas, cara às que aponta a língua». 

• Martinet (1960) identifica «língua standar» com o idioma nacional (p. 
159), mas nas páginas anteriores (pp. 144 ss.) já tinha afirmado, entre outros 
factos, os seguintes: a) Nengumha comunidade é lingüísticamente homogé
nea. Nem sequer duas persoas usam a mesma língua exactamente da mesma 
maneira ( ... ); b) Muitas persoas pertencem a duas ou a mais comunidades 
(lingüísticas); c) Muita gente usa indistintamente diferentes estilos da mesma 
língua, entende diferentes estilos ou diferentes línguas. Na página 156 fai re
ferência ao francês médio ou standar, a respeito do qual pode haver desvia
çons, para mais adiante associar ou unir o conceito de «standar» às ideias de 
«oficial e comum». (p. 159). 

• Robins (pp. 83-84) esclarece que «um dialecto ou alguns grupos de 
dialectos mui semelhantes entre si que desfrutam de um prestígio tal como o 
de serem a fala da gente culta da capital do país, ou de algum outro grupo 
social respeitado, costuma ser designado com o nome de língua modelo: 
«inglês modelo», «francês modelm), etc. ( .. . ). O uso e conseguinte difusom 
das «línguas modelo» de dentro afora e de acima abaixo da escala social ( .. . ) 
costuma ser fomentado nos estados modernos polo emprego que se fai delas 
em diversos sentidos, tais como nas emissons oficiais de rádio e televisom, no 
ensino das escolas, etc. O termo capital pode referir-se mais à condiçom de 
umha cidade que é centro do interesse cultural que à que é a capital política 
de um país ( ... )>>. 

• Wandruska também relaciona «norma» ou «standar» (p. 129) com os 
factores políticos, sociais e culturais, quem som os que aportam as variantes 
favoráveis. 
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1.3. Grámaticas do português. 
• Cunha (pp. 3-4), seguindo entre outros ao «lúcido mestre de Tübin

gen, Eugénio Coseriu», considera que a «língua padrão ( ... ) embora seja 
uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, 
porque actua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma co
munidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as 
outras variedades, com o que se torna uma ponderável força contrária à va
riação». 

• Mateus (pp. 21-33) entende que umha «língua considerada globalmente 
seria uma abstracção se não se concretizasse, para cada falante, quer na va
riedade que se fala na localidade de origem ou no seu próprio meio sócio
cultural, quer no acervo de vocábulos e frases incluído nos livros de estudo 
da língua quer ainda nas variedades utilizadas nos diferentes meios de comu
nkação de massas e em situações formais dentro da relação formal». Desta
ca que «a escola tem que adoptar e difundir uma variedade correspondente, 
grosso modo, à que é utilizada pola classe dominante na região mais presti
giada do país» e cita como exemplo que no caso de Portugal, a «norma-pa
drão baseia-se portanto em razões exclusivamente sócio-culturais e políticas». 

2. Das definiçons e explicaçons que acabamos de recolher podemos ti
rar as seguintes propriedades ou traços característicos: 

1. a) É umha língua de intercámbio de umha comunidade Iingüística, le
gitimada e institucionalizada historicamente, com carácter suprarregional, é 
normalizada e transmitida (Lewandowski); passou por umha elaboraçom 
funcional (Hudson). 

2. a) As línguas standar originam-se a partir dos dialectos das classes al
tas, urbanas, élite social ou estratos superior e intermédios (Abraham, Jãger, 
Lope Blanch), classes dominantes (Mateus), vem coincidir com a fala da 
gente culta da capital do país (Robins) ou é o dialecto dos cultos (Steger) e 
inclusive favorece o ascenso social (Lewandowski), pois a gente que a fala 
comparte o prestígio da variedade escolhida (Hudson, Martinet). 

3. a) As línguas reduzidas às formas standar som-no por razons extra
lingüísticas (Dubois) ou razons exclusivamente socioculturais e políticas 
(Hudson, Mateus) ou, dito com outras palavras, som os factores políticos, 
sociais e culturais, os que aportam as variedades favoráveis (Wandruska). 

4. a) Umha língua standar é sempre a variedade mais prestigiosa, que ac
tua como modelo (Cunha, Hudson), como norma (Coseriu). E o uso norma
tivo que recomenda a Academia (Abad), mas para isso tem que ter escrito 
dicionários e livros de gramática para 'fixar' umha variedade (Hudson). 
Aparece ajustada à correcçom gramatical, em geral ou num ponto concreto 
(Lázaro, Lewandowski) ou estám determinadas em parte por regras gramati
cais que se conhecem e ensinam explicitamente (Abraham, Martinet). 

5. a) Umha língua standar é õ meio de comunicaçom mais abstracto 
(Cunha, Lewandowski, Mateus), o de maior extensom social (Lewandowski) 
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e tem um sistema semántico mui rico que abarca os terrenos mais variados 
(Martinet). 

6. a) Umha língua escrita (Malmberg, Martinet); conta com umha tradi
çom escrita e inclusive umha literatura (Dubois), é pulida polos poetas, que 
lhe atribuem um grande valor estético (Martinet). Tem que ser possível utili
zar a variedade seleccionada, naturalmente, nos diversos géneros literários 
(Hudson). 

7. a) Umha língua standar é protegida contra mudanças drásticas pola 
élite social (Abraham), está vigilada (Martinet). 

8. a) Umha língua standar é a que se usa nos meios de comunicaçom de 
massas (Abraham, Mateus, Robins) e a que se ensina ou deve ensinar nas es
colas (Lewandowski, Martinet, Mateus). 

9. a) Umha vez aceitada, por todos, a variedade elegida, umha língua 
standar serve de potente elemento unificador do Estado, como símbolo da 
sua independência a respeito de outros Estados, é como umha marca da sua 
diferença frente a outros Estados (Hudson). 

Estes nove traços característicos de «língua standar» ou «língua 
padrom», que acabamos de elaborar, de acordo com os critérios apontados 
por um conjunto de autores, para aplicá-los ao 'caso galego', exigem, pre
viamente conhecer e explicar como é que é o País. A Galiza, desde meados 
do século XIV, perde a sua hegemonia política e passa a depender de Castela 
e de modo coincidente com esta vassalage política hai também um submeti
mento de tipo lingüístico. A língua galega, como é bem sabido, deixa de ser 
umha língua 'normal' e fica reduzido o seu uso só a determinados níveis e 
usos. Afirma Teyssier (pp. 39-40) que a partir do século XVI «o galego deixa 
de ser cultivado como língua literária é só sobrevive no uso oral» e que sofre 
umha série de evoluçons fonéticas e que o seu vocabulário «é invadido de 
hispanismos». O galego, sinala, que «nas origens da língua tanto contribuiu 
para definir a norma literária, veio a encontrar-se no pólo oposto desta nor
ma. A rusticidade (a cursiva é nossa) da Galiza opõe-se, agora à urbanidade 
(a cursiva é nossa) de Lisboa» . 

A língua galega nom foi utilizada pola gente culta dos centros rectores 
da economia; nom houvo nem hai umha Academia que tenha escrito di
cionários nem livros de gramática para 'fixar' umha variedade; nom possui 
um sistema semántico mui rico que abarque os terrenos mais variados; nom 
está protegida contra mudanças drásticas pola élite social (vejam-se as contí
nuas mudanças que existem entre as numerosíssimas 'normativas' propostas 
desde começos do século XX e nomeadamente nas duas últimas décadas); 
apenas se usa nos meios de comunicaçom de massas; nom existe, apenas, um 
ensino em galego e o ensino do galego em linhas gerais, ainda apresenta 
problemas quanto a horas, professorado, meios; as variedades selecciona
das polos escritores galegos, em muitos casos, som formas vulgares ou 
dialectais, quando nom claros espanholismos por nom citar já a variante 
gráfica, que é perfeitamente um calco do sistema espanhol... aspectos que 
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em nengum caso podem marcar a diferença da língua galega frente ao 
idioma do «Império». Como resultado de todo o que acabamos de pôr de re
levo, nom deve surprender a afirmaçom de Teyssier, quando opom rusticida
de (Galiza) / urbanidade (Lisboa), pois a história da Galiza constitui umha 
história 'diferente' à história de outros povos, inclusive dentro do Estado es
panhol, que hoje si podem falar de «norma padrom». 

3. Vistos os critérios e feita a elaboraçom de umha série de traços carac
terísticos de «língua standar» podemos assentar estas conclusons: 

3.1. Na Galiza para falar de «galego standar» é requisito prévio que 
haja umha normalizaçom em todos os níveis. 

3.2. A Galiza tem umha carência a tespeito de um traço que se conside
ra fundamental, quando se fala de «língua standar», e é que na nossa 
naçom nom existem classes urbanas ou dominantes que falem ou escrevam 
galego; nom existe, pois, um padrom unificador. Por isso, nós, temos que 
exprimir essa carência. 

3.3. Por ser o povo galego um povo «desmemoriado», é urgente, em 
conseqüência, fazer-lhe recuperar essa memória, para que possua a consciên
cia nacional perdida. 

3.4. É urgente elaborar umha «língua-padrom» ou «língua standar» 
de acordo com os postulados e fundamentos da sociolingüística. Malmberg 
(p. 132 inclusive, di que se poderia falar de umha língua (por exemplo cata
lá) «pola singela razom de que existe umha língua standar, umha língua 
escrita e de prestígio». 

3.5. Para constituir esse galego standar é necessário partir da comuni
dade lingüística a que pertence o galego por história e tradiçom. Se umha 
língua, como sinala Cunha seguindo a Roman Jakobson (p. 7), pode abarcar 
vários sistemas, o seu modo de fazer-se pode também admitir várias normas: 
a galega, a lusitana e a brasileira. 

3.6. O galego, como toda língua histórica, e seguindo a Cunha, nom se 
pode entender como um sistema lingüístico unitário, mas como um conjunto 
de sistemas lingüísticos, isto é, um diassitema, no qual se inter-relacionam 
diversos sistemas e sub-sistemas. 

3.7. A respeito da literatura galega cumpre ter presente que a língua li
terária se elabora sobre a língua natural, mas o escritores galegos, em geral, 
costumam desconhecer a sua língua natural, de aí que tenhamos que ques
tionar essa língua literária. A situaçom actual, a respeito da época de Rosa
lia, por exemplo, é. muito pior, pois ela era consciente do problema e por 
isso afirmava «Sin gramática nin regras de ninguna c/as, o lector topará 
moitas veces faltas de ortografia, xiros que disoarán ós oEdos dun purista», 
mas hoje consideram-se formas correctas claros vulgarismos, dialectalismos 
e espanholismos. 

3.8. A escola galega é um factor fundamental para difundir a «norma
-padrom» de aí que tenha que adoptar umha variante correspondente grosso 
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modo, à que seria utilizada polos sectores que podem usar na comunidade 
lingüística galego-luso-brasileira a «norma-padrom ideal». 

3.9. Umha «língua-padrom» servirá de potente elemento unificador da 
nossa naçom e como símbolo de independência a respeito de outras naçons; 
marcará a nossa diferença com relaçom às outras línguas do Estado. 

3.10. Um facto é a situaçom lingüística actual na Galiza e outro é o que 
estimamos deve ser. Por isso, em nengum caso se pode construir um galego 
standar ou língua-padrom em base a umha mera dialectologia. Os métodos 
geográficos, caso de que na Galiza repr~sentassem umha recolhida fiel e 

. exacta dos feitos observados no território ~alego, nom som umha «panaceia 
universal», e ademais a situaçom real que \oferecem nom pode servir como 
base absoluta ou única para o que devia ser a nossa /(ngua-padrom. 

3.11. Cómo conseqüência da carência kpontada antes, na constituiçom 
dessa língua-padrom, teria umha importánbia similar a estes métodos geo-
gráficos, o estudo das outras variedades d~ nossa língua. . 
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o emprego agrário e o desenvolvimento 
económico de Galiza 

Por Edelmiro L()PEZ IGLÉSIAS 

A economia descritiva tem de jogar um importante papel dentro das dis
ciplinas económicas, jâ que fornece os dados de umha realidade (ou um pro
cesso) histórico-social específica que permitirâm a sua interpretaçom teórica 
pola economia política. E, por sua vez, farâ possível apreciar em que medida 
essa caracterizaçom, essas leis económicas às que se chega, se adaptam à re
alidade à que se referem. 

Nem todo é tam simples, porque a economia descritiva (as estatísticas 
económicas para entendermo-nos) nom som umha «fotografia» da realidade 
senom que os dados som recolhidos e ordenados segundo umhas categorias 
que, se por umha banda tenhem umha validade histórico-social limitada, por 
outra correspondem a umha conceiçom mui determinada da vida económica. 
E os problemas que se ponhem quando se tentam aplicar à sociedade para as 
que nom fôrom pensadas som mui graves. Do mesmo jeito que passar por 
alto a sua subsidiariedade de umha visom concreta da actividade económica 
pode levar a conceder-lhes um valor de dado absoluto e objectivo que nom 
tenhem. 

Mas, o que aqui interessa sublinhar é que o progresso nos métodos de 
recolhida e ordenamento dos dados fixo que a simples quantificaçom dos fe
nómenos económicos adquirisse cada vez mais importância, e, até, se con
vertesse num fim em si mesma (o principal fim da «ciência económica», 
afirmou jâ a finais dos trinta Colin Clark), o princípio e o final da anâlise. 
Umha derivaçom disso foi que as cifras obtidas para certas magnitudes nos 
países desenvolvidos se convertessem automaticamente em objectivos a al
cançar polos subdesenvolvidos, e que a aproximaçom por estes a aquelas 
cifras fosse considerada como sinal de modernizaçom, de progresso, de que 
se ia polo «caminho correcto». 

Assi ocorre com a distribuiçom sectorial da populaçom activa, e mais 
em concreto, com a proporçom que representa a populaçom activa agrâria. 
É um facto que os países desenvolvidos tenhem baixas percentagens de po
pulaçom dedicada à agricultura, e que no seu processo de desenvolvimento 
aquelas fôrom-se reduzindo. Mas, concluir daí que toda reduçom dessa pro-
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porçom é um factor e umha condiçom de progresso, até a curto prazo, é: 
10 confundir causas e conseqüências; essa transformaçom na estrutura secto
rial do emprego nom é a condiçom estrutural do desenvolvimento senom o 
seu síndrome. 20 esquecer que, como toda fracçom, pode diminuir porque 
aumenta o denominador, ou porque diminui o numerador, ou pola combi
naçom dos dous; e o processo nom é o mesmo nos diferentes supostos. Ex
pliquemo-nos. 

No que se refere ao primeiro ponto, o desenvolvimento económico hai 
que entendê-lo como umha melhoria do bem-estar material dos homes, e, se 
se fai referência a um espaço concreto, como melhoria do bem-estar da colec
tividade que nele habita. Historicamente esse processo produziu-se por um 
aumento na capacidade produtiva tanto da agricultura como da indústria, e 
foi o próprio desenvolvimento agrário, unido à proporçom decrescente que 
os produtos alimentícios representam no total de despesas de consumo, o 
que deu lugar a umha perda de peso relativo dos empregados na agricultura 
(1). Mas, a transferência de populaçom activa fora da agricultura nom é por 
si mesma nem um motor nem sequer um síntoma de desenvolvimento. Ou al
guém pode suster que a terciarizaçom nalgumhas economias latino-america
nas com a conversom de subempregados agrícolas em desempregados urba
nos, e a proliferaçom concomitante dos subúrbios e favelas, é desenvolvi
mento? Ou ficando mais perto, é-o a emigraçom (principal causa da perda 
de peso relativo do emprego agrário na Galiza)? 

Doutra banda, tampouco aquele processo é linear e mecánico, já que: 
a) se a agricultura de um país está especializada em produtos de elevada 

elasticidade-renda (quer dizer, bens cujo consumo aumenta a igualou supe
rior ritmo que a renda/habitante) o seu peso relativo dentro do total de des
pesas de consumo nom tem porque diminuir aceleradamente a medida que 
avança o processo de desenvolvimento. Isso é especialmente certo se o cresci
mento do nível médio de renda vai acompanhado de umha redistribuiçom 
dos ingressos em favor das classes mais pobres, já que quanto menor é o 
nível de renda de umha pessoa maior é a parte dos incrementos dela que gas
ta em alimentos (aumentando a quantidade e qualidade do seu consumo). 

b) no argumento anterior razoamos em termos de economia fechada. 
Mas, a possibilidade de efectuar exportaçons de produtos agrários fai 
factível manter na agricultura mais trabalhadores dos que seriam necessários 
para cobrir a procura interna. E quando nom hai límites técnicos à intensifi
caçom da produçom, e a capacidade a meio prazo de criaçom de empregos 
alternativos é cativa, constitui umha opçom perfeitamente racional. 

(I) Sem esquecer a progressiva simplificaçom das tarefas realizadas polo agricultor. Ou, noutros termos, a 
despossessom por parte da indústria urbana (e em muitos casos estrangeira) de labores anteriormente 
efectuados polos camponeses: destruiçom da indústria doméstica rural, substituiçom de inputs fabricados 
na própria exploraçom agrária por inputs industriais, etc. A este respeito ver por exemplo: Louis Malas
sis, «Développement économique et emploi agricole», Economies et Sociétés, Tomo II, n. o I, janeiro 
1968, pp. 28 e ss . 
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Quanto ao segundo ponto, nom é aquela umha distinçom teórica ou 
académica só, já que permite ver que o emprego agrário pode perder peso re
lativo aumentando o seu volume absoluto, sempre que as demais actividades 
se expandam mais rapidamente. De facto, a experiência histórica amostra 
que os países hoje desenvolvidos nom vírom baixar em termos absolutos o seu 
emprego agrário até mui avançado o seu processo de desenvolvimento, 
quando já se reduzira muito o seu peso relativo (2). Isso explica-se porque 
quando os trabalhadores da agricultura som umha proporçom preponderan
te do total, as taxas de crescimento do emprego nom agrário teriam que ser 
mui altas só para manter constante o número de ocupados no agro (3). Para 
vê-lo com um singelo exemplo: se o total de populaçom activa cresce em um 
1,5070 ao ano e o emprego nom agrário é o 25070 do total, este teria que 
aumentar ao 6070 anual só para absorber o crescimento vegetativo do volume 
de activos e manter constante o emprego agrário. 

Mas também pode ocorrer que a agricultura perda peso relativo no total 
de emprego no marco de umha regres som deste, se a reduçom do seu empre
go é ainda mais acelerada. Esse pode ser o caso de um país que sofra umha 
emigraçom mui forte originária basicamente das zonas rurais e agrícolas. 
Numha evoluçom desse tipo, a composiçom sectorial da populaçom activa 
estaria seguindo aquela via que se identifica com progresso, mas na realidade 
estaria-se dando umha perda de vitalidade económica e demográfica que, pa
ra além das implicaçons presentes, hipotecará gravemente o futuro dessa so
ciedade. 

Para além do anterior, o estabelecer como derivaçom daquela visom li
near e «etapista» do desenvolvimento, umha determinada percentagem como 
meta, ou até como necessidade (por exemplo a média da C.E.E. ou da 
O.C.D.E., que se citam como exemplos a seguir) supom passar por alto: 
1 ° que dentro dos próprios países desenvolvidos as situaçons variam muito 
(4); 2° que umha mesma percentagem pode corresponder a cifras de Superfí
cie Agrícola Útil (S.A.U.)/activo mui diferentes, dependendo da densidade 
global de populaçom (5); 3° que as características de cada agricultura som 
mui diferentes, e nom hai umha correlaçom estreita entre S.A.U./activo e 

(2) Veja·se: Jacques Gaude, Emploi agricole et migrations dans une économie dualiste, O.I.T., Genebra, 
1972, especialmente o Anexo I. 

(3) Aspecto no que insiste Fo1ke Dovring, «La parte dedicada a la agricultura de una poblaci6n creciente», 
em C. K. Eicher e L. W. Witt (eds .), La agricultura en el desarrollo econ6mico, Ed. Limusa·Wiley, Méxi· 
co, 1968, pp. 93·103 . 

(4) Assi por exemplo em Japom a populaçom activa agrária ainda supom mais do 1001. do total. Ademais 
quando se fam comparaçons internacionais cumpre ter presente que a amplitude do conceito de «activo 
agrário» varia muito de país para país, o que obriga a ser prudentes à hora de tirar conclusons. Consulte
-se ao respeito: Jean·Paul Courtheoux, Mesure et structure de la population inactive, Ed. du Centre de 
recherches d'urbanisme, Paris, 1977. 

(5) Por exemplo, se a percentagem de populaçom activa agrária fora em Galiza igual à que se dá no Reino 
Unido (o 2,2 oro) resultariam 231 Hes./activo, quando no Reino Unido a relaçom é de 22,1 Hes./activo. 
(Cláudio Lôpez Garrido, «Da populaçom activa agrária galega», O Tempo e o Modo, n. o I , maio·junho, 
1982). 
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produçom/activo ao comparar dados de diferentes países (6). Por outras pa
lavras, falar de que o agro de um país está sobrepovoado tomando como re
ferência as cifras de densidade de populaçom agrícola de outro é um «ra
zoamento» ao que, dentro de certos límites, sempre cabe opor o exemplo em 
contrário (ainda que, como veremos, nom som esses os termos nos que pen
samos se deve pôr a questom). 

Em conclusom, nom tem sentido estabelecer umha regra mecánica 
quanto a qual seja o «óptimo de populaçom activa agrária» (supondo que o 
tenha o próprio conceito), nem do lado da procura (a focagem da «percenta
gem»), nem do ponto de vista da b~e flsica (S.A.V.). 

Todas as observaçons anteriores t~nhem por objecto salientar a necessi
dade de umha análise das condiçons específicas de cada sociedade e do pro
cesso evolutiv'o seguido, antes de estab~lecer o carácter progressivo e benefi
cioso da reduçom (absoluta ou relativa) do seu emprego agrário, e a necessi
dade de apurar o processo até alcançar certo «standard». Nom se trata de 
pôr em questom a conveniência de que o emprego na agricultura perda peso 
no conjunto da economia. O problema é de ritmos, e desse ponto de vista as 
questons de emprego e de aproveitamento da mao de obra hai que considerá
las desde a perspectiva da sociedade global e nom se podem examinar redu
zindo o campo de visom a um sector. Portanto, expressons como «excesso 
de populaçom activa agrária» só tenhem sentido se se referem a que a so
ciedade da que essa agricultura forma parte pode oferecer-lhes a esses tra
balhadores um emprego alternativo mais produtivo do ponto de vista social 
e capaz de aumentar o seu bem-estar do ponto de vista individual. 

Noutro contexto social talvez todo isso nom passasse de ser um exemplo 
de ginástica intelectual (nom por isso inútil para o que a fai), ou, polo me
nos, reflexons sem muita releváncia prática. Mas nom é esse o caso numha 
naçom como a Galiza. Nom é porque aqui, ante a evidência de que a agricul
tura segue dando emprego a grande parte da populaçom, conclui-se que nom 
se reduziu suficientemente nas décadas anteriores, e nom, como indicam já a 
primeira vista as cifras de evoluçom da populaçom activa galega, que o 
problema é que nom medrou o resto e que o país tem, por isso e a emigra
çom conseguinte, umha demografia regressiva. E conclui-se também, dado 
ademais que a produçom por activo agrário é baixa, que a soluçom está em 
que o número destes continue a reduzir-se, sem deter-se na capacidade de 
criaçom de empregos produtivos alternativos no país a meio prazo, nem em 
que aquela reduçom per se nom promove o desenvolvimento agrário; isso si, 
aproxima-nos à «homologaçom» nas estatísticas interna~ionais . . 

É por isso que consideramos de interesse umha breve análise do proble
ma do emprego agrário na Galiza centrando-nos sobretodo nas conseqüên-

(6) Colin Clark , «EI aumento de la poblaci6n y los niveles de vida» em " . N. Agarwala e S. P . Singh (eds.), 
La econom(a dei subdesarrollo, Ed. Tecnos, Madrid , 1963, pp . 16 ~4 . 
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cias do êxodo agrícola das últimas décadas. Análise à qual as reflexons ante
riores sÓ pretendiam servir de (ainda que extensa) introduçom. 

Exodo agrário e (sub)desenvolvimento econ6mico: 
a experiência galega. 

Ante todo, e já que começamos falando de estatísticas, é necessário di
zer que se estas som deficientes em geral no Estado Espanhol, isto é muito 
mais certo para as referidas ao emprego agrário, sobretodo quando do que 
se trata é de exploraçons familiares como as dominantes na agricultura gale
ga. E é que aí aos problemas operativos acrescentam-se os metodológicos e 
conceptuais, que se derivam de que o marco conceptual que serve de fondo 
às estatísticas é inajeitado à realidade que tratam de descrever. Se ademais os 
€onceitos e procedimentos de recolhida dos dados variam no tempo e de 
umha publicaçom a outra, nom sÓ resulta difícil saber quanta gente trabalha 
hoje no campo galego (7), senom também ter umha visom fiável de qual foi 
a sua evoluçom. 

Contodo parece claro que nas últimas décadas a populaçom activa agrá
ria galega se reduziu continuamente e em proporçom importante (aproxima
damente à metade desde meados dos 50). E se em termos relativos «só» 
baixou de em torno ao 70070 a aproximadamente o 40 % do total da 
populaçom activa foi porque na indústria praticamente nom se criou empre
go neto, e sÓ a hipertrófia dos serviços e da construçom permitiu manter o 
emprego global constante (8). 

Aquela diminuiçom produziu-se como conseqüência de um êxodo agrá
rio maior (já que à reduçom neta hai que acrescentar o crescimento vegetati
vo da populaçom trabalhando na agricultura), êxodo que é umha caracterís
tica de todo processo de crescimento, mas cujas conseqüências convém anali
sar para ver em que medida contribui ao desenvolvimento económico galego, 
tanto global como especificamente agrário. 

Os efeitos para o conjunto da economia podem-se quantificar vendo em 
que medida possibilitou um aumento do Produto Social (medido ao través 
do único indicador disponível, o P.N.B.). Para isso seria necessário multipli
car o número de trabalhadores que abandonárom a agricultura pola diferên
cia entre a sua contribuiçom ao produto galego na nova ocupaçom e a sua 
aportaçom na antiga ocupaçom agrária. O cálculo teria-se que basear nom 
nas produtividades médias dos sectores de partida e de chegada senom (nos 
termos da economia convencional) nas produtividades marginais. 

(7) No referente à fiabilidade das estatísticas de populaçom activa agrária no Estado Espanhol é interessante 
ler o artigo de Mario Gaviria «La poblaci6n activa agraria real en Espalla», Agricultura y Sociedad, 
n. o I. Para Galiza consulte-se o artigo citado de C. LÔpez Garrido. 

(8) De facto segundo os dados dos sucessivos Censos de Populaçom, a populaçom activa galega reduziu-se 
nos últimos 30 anos em mais de 100.000 pessoas (de 1.153.384 em 1950 a 1.039.812 em 1981). 
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Mas, para a economia galega o anterior cálculo é mui singelo, porque a 
produtividade para o país dos antigos camponeses na sua nova ocupaçom foi 
nula. O êxodo agrário foi, basicamente, também um êxodo fora do país 
(ainda que em muitos casos se produzisse com um período intermédio de tra
balho noutro sector de Galiza, sobretodo a construçom). E se a emigraçom do 
ponto de vista individual nom passou de representar umha saída temporal, do 
ponto de vista da sociedade supuxo a perda de grande parte do seu potencial 
produtivo. A compensaçom que poderiam constituir as remessas dos nossos 
emigrantes, na realidade nom passárom disso: umha «soluçom» temporal a 
um problema individual. Porque do importante papel que podiam jogar co
mo fontes de divisas nom lucrou Galiza senom o desenvolvi mentis mo es
panhol, que, numha lógica coerente com o próprio modelo, alentava um 
maior êxodo de galegos. E porque as remessas tampouco servírom como fon
te de financiamento de investimentos produtivos no país; ao través dos inter
mediários financeiros ajudárom a financiar esses investimentos noutras par
tes do Estado. Os seus efeitos em Galiza consistírom em permitir um aumen
to do nível de vida no campo e impulsar um «boom» temporal da 
construçom ao empregar-se para comprar pisos e estabelecer pequenos negó
cios. A contribuiçom dessas utilizaçons para melhorar a base produtiva e 
ampliar, portanto, a capacidade de geraçom de rendas do país é escassa ou 
nula. A excepçom a essa conclusom pode-a constituir o facto de que essas re
messas fôrom, talvez, umha das fontes de financiamento das mudanças pro
duzidas no agro (nomeadamente a mecanizaçom), mas, além da ausência de 
estudos que permitam avaliar a importáncia real do fenómeno, já veremos 
que os efeitos concretos que tivérom essas inovaçons fam que a conclusom 
mantenha, no essencial, a sua validade. 

Como dixemos, o destino de muitos dos antigos camponeses foi (quase 
sempre com o que pouparam na emigraçom) montar um pequeno negócio, 
freqüentemente na hostelaria. E nesta nova ocupaçom, na que (sem falar da 
sua utilidade social) os seus ingressos seguem sendo pequenos, já nom 
tenhem que suportar as refinadas argumentaçons teóricas referentes à sua 
baixa produtividade ou à nom viabilidade da sua «exploraçom». Como di 
Mário Gaviria «evidentemente o conceito de exploraçom viável basea-se em 
princípios filosóficos diferentes, segundo que se trate do campo, ao produzir 
trigo, ou da cidade, ao vender pam» (9). 

Somos conscientes de que, em rigor, para completar a visom dos efeitos 
do êxodo agrário sobre o crescimento económico global hai que ter também 
em conta o crescimento da produtividade na agricultura que possibilita (ao 
qual já fixemos algumha referência). Mas disso trataremos mais amplamente 
a continuaçom. 

(9) Gaviria. M. op. cito pago 129. 
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Também nos parece que à. análise anterior se lhe podem fazer duas 
críticas: 

a) A argumentaçom é em certa medida economicista. Mas o home antes 
que produtor ou consumidor é um ser social (de facto, só no seu contexto 
social cabe analisar essas actividades), forma parte de umha comunidade cul
tural, e, como conseqüência, para ele e para essa colectividade aquelas mu
danças implicam grandes custos nom reflectidos na análise económica. É só 
superando aquela estreiteza de perspectiva que se pode avaliar o processo em 
todas as suas dimensons. 

b) A focagem adoptada é dalgum jeito estática. Sem embargo é seguro 
que os efeitos mais graves desses fenómenos demográficos, sobretodo a 
emigraçom, nom consistem em que nom contribuam ao desenvolvimento do 
país senom que, para além disso, comprometem as possibilidades de desen
volvimento no futuro (pense-se no que implica ter num país subdesenvolvido 
um envelhecimento da populaçom tam acusado, com o conseguinte aumento 
da relaçom populaçom dependente/activo). 

Passando já aos efeitos do êxodo agrário sobre a própria agricultura, 
podemo-los sistematizar assi: 

A) Em primeiro lugar, e conectando com o anterior, deu lugar a um 
forte deterioro da estrutura por idades da populaçom activa agrária. O ca
rácter selectivo que tem o êxodo agrário quanto à idade, afectando mais aos 
mais novos, fai que o processo vaia acompanhado em todos os países de um 
envelhecimento da populaçom que fica trabalhando na terra. Mas, no caso 
galego hai dous factores que acentuam esse efeito: 10 o facto de a criaçom 
de empregos alternativos nom se produzir no país, e que, portanto, para to
par um trabalho haja que emigrar, agudiza o carácter selectivo do êxodo 
quanto à idade; 20 o próprio ritmo ao que se produz o êxodo nas últimas dé
cadas, ao que hai que acrescentar o facto de a populaçom activa agrária per
manecer praticamente estancada (ainda que com umha evoluçom mui irregu
lar) desde começos de século, o qual reflecte um intenso êxodo durante todo 
o período, que originou um efeito em cadeia de perda de vigoridade de
mográfica da populaçom agrícola. 

O resultado é, como dixemos, um acusado envelhecimento da 
populaçom que fica trabalhando na agricultura: em 1974 mais do 601170 pas
sava dos 45 anos, e o 181170 tinha mais de 65 (10). O fenómeno é ainda mais 
agudizado se só nos fixamos nos titulares de exploraçom, que em princípio 
som os que teriam que tomar as decisons referidas à transformaçom da uni
dade produtiva: já em 1972 o 63,11170 superava os 55 anos. As conseqüências: 

- reduçom da capacidade real de trabalho disponível para a agricultura 
em maior medida do que indicam as cifras de activos. 

(10) Nos últimos anos essa situaçom nom mudou: segundo o Censo de 1981 os maiores de 55 anos eram o 
57.57 ",o. 
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- menor propensom a adoptar decisons inovadoras (11), polas limita
çons da capacidade física do chefe de exploraçom e o curto período no que 
se poderia aproveitar das utilidades dos investimentos (que necessitam na 
agricultura um longo espaço de tempo para produzir os seus frutos). 

- a própria supervivência das exploraçons está em questom ante a falta 
de relevo generacional; isto, à sua vez, reforça o anterior. 

De outra parte, ao afectar o transvase fora d~ agricultura em maior me
dida aos homes fixo que, ademais dos velhos, foram as mulheres as que pas
sárom a suportar o peso do trabalho do agro galego, o qual, nas condiçons 
nas que se dá, nom tem nada que ver com a sua libertaçom. 

B) Ao parecer, a reduçom do número de trabalhadores agrários deveria 
levar a um aumento da Superfície Agrícola Útil/activo (devido em parte a 
um aumento da dimensom das exploraçons) e a umha substituiçom de tra
balho por capital, conduzindo todo isso a um aumento da produçom e, em 
maior medida ainda, da produtividade por trabalhador. Tanto mais quanto 
que segundo a opiniom dominante havia um volume importante de de
semprego disfarçado na agricultura galega. 

Mas, nom foi esse o caso. 
Em primeiro lugar, o aumento na S.A.U./activo foi cativo p'orque a re

duçom do número de trabalhadores foi acompanhada de umha reduçom 
também das terras trabalhadas. A explicaçom? 

10 Em muitos casos o êxodo afectou só aos filhos e a reacçom dos pais 
ante esta diminuiçom da mao de obra disponível foi deixar parte das terras 
antes lavradas a ermo, recolhendo-se nos cultivos mais necessários para o 
autoconsumo. 

20 Quando se deu abandono da exploraçom estas terras nom fôrom li
beradas, possibilitando a ampliaçom de algumha vizinha; simplesmente ficá
rom incultas. 

Assi temos a situaçom paradoxal, mas sobretodo irracional, de que um 
país incapaz de empregar a sua populaçom subutiliza um dos seus recursos 
mais importantes: a terra (para além dos bens de capital abandonados com a 
exploraçom: desde os instrumentos de trabalho na agricultura até a casa e as 
demais instalaçons fixas). 

Poderia-se pensar que o que na realidade ocorreu foi que se abandoná
rom as terras marginais, é dizer as de menor capacidade produtiva. Mas hai 
razons para duvidar da veracidade dessa presunçom: 

a) Dado o grande parcelamento das exploraçons agrárias em Galiza, e a 
variada localizaçom e aproveitamento das diferentes parcelas de umha mes
ma exploraçom, ao ser esta abandonada ficarám a ermo terras de aptitudes e 
qualidade mui diversas. 

(II) Aqui centramo-nos no factor humano, mas somos conscientes de que os obstáculos estruturais a essas 
inovaçons ou os problemas de financiamento lenhem igualou maior imporláncia. 
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b) Polo que fai ao primeiro dos supostos que vimos, existem sólidas ra
zons para pensar que o critério que determinou que terras se deixavam de 
trabalhar nom foi a sua qualidade, senom a distáncia ao núcleo povoacional, 
e, nos casos nos que se introduziu maquinária, a impossibilidade de mecani
zar os labores nessas parcelas. 

A conclusom a tirar parece clara: neste como em outros aspectos (por 
exemplo distribuiçom da superfície entre os diferentes cultivos) nom se pode 
confiar ao mercado a assignaçom do factor terra. Portanto, se bem a dimi
nuiçom do número de camponeses é umha condiçom necessária para o redi
mensionamento das exploraçons, o seu logro efectivo exige umha política ac
tiva de reforma das estruturas agrárias. Neste sentido a actuaçom do Estado 
Espanhol limitou-se à política de «concentraçom parcelária», que só age 
spbre o grau de parcelaçom das exploraçons mas nom sobre a sua dimensom 
(e ademais vem-se aplicando com extrema lentitude na Galiza). 

Quanto a novos bens de capital e inputs industriais correntes introduzi
dos, o processo tivo umha difusom limitada e reduziu-se a um forte aumento 
do parque de maquiná ria agrícola e das compras de alimentos de origem in
dustriaI para o gado. As duas mudanças pudérom constituir em parte umha 
adaptaçom à menor disponibilidade de força de trabalho, ainda que segura
mente o factor determinante foram as estratégias do capital espanhol e das 
grandes trasnacionais do sector agro-alimentário. Para apoiar o anterior e 
no caso concreto dos pensos som significativas as recomendaçons do Banco 
Mundial no Informe de 1962 sobre a economia espanhola, um dos guias do 
«desenvolvimentismo» dos 60. Assi dizia-se que para modernizar a gadaria 
havia que «ter mais confiança no comércio mundial»; por se nom se lhes en
tendia à primeira insistiam em que os produtores de gado poderiam expandir 
a produçom «se contam com matérias primas que podem obter-se mais bara
tas no estrangeiro» (12). Só lhes faltou explicitar que era necessário importar 
soja dos U .S.A. 

Em todo o caso, aquelas mudanças impulsárom umha maior subutiliza
çom da terra (caso dos pensos) ou da própria maquinária (que, no caso 
concreto dos tractores, se emprega em muitos casos mais como meio de 
transporte que como instrumento de trabalho) (13). Polas duas vias aumen
tárom as despesas a que deve fazer face o camponês, e a sua dependência do 
mercado, sem um incremento correspondente da produçom e muito menos 
ainda (pola evoluçom desfavorável dos preços) das receitas. 

O resultado de todo o anterior foi que o produto agrário galego (em ter
mos de Valor Acrescentado Líquido) medrou mui pouco. E se isso implica 

(12) Citado por Venancio Bote, «Los efectos de la industria en la agricultura espano la: el caso de las explota· 
ciones familiares de producción lechera en la Cornisa Cantábrica», Mondes en développemenl, n. o 31·32, 
pago 556. 

(13) Como confirma para a zona do centro de Lugo o inquérito realizado por A. Camilleri e outros, La expio· 
tación agraria familiar, S. G. T . Ministério de Agricultura, Madrid, 1977, pago 75 . 
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um aumento mais notável do produto por trabalhador hai que matizar que 
se trata de dados para todo o sector agrário. Se excluímos os complexos ca
pitalistas que se instalam nesses anos no agro galego poderia-se ver qual foi a 
evoluçom dos ingressos dos camponeses. Um dos poucos inquéritos feitos ao 
respeito indica umha diminuiçom em termos absolutos ainda que a 
limitaçom espacial (refere-se apenas à zona central de Lugo) e temporal do 
estudo assi como a metodologia empregada nom permitem tirar conclusons 
firmes (14). 

Em conclusom: a) o êxodo agrário nom assegura que se produza umha 
reestruturaçom das exploraçons quanto à sua dimensom, e mui bem pode 
ocorrer que a resultante seja umha maior subutilizaçom da terra; b) na reali
zade os problemas de ajuste que se apresentam na agricultura por umha re
duçom da força de trabalho disponível som muito mais complexos que os 
arranjos referentes à base física (estes já de por si graves na Galiza). Para 
umha nova combinaçom produtiva dos recursos é necessária nova tecnolo
gia, novas qualificaçons dos trabalhadores que ficam no sector e quantiosos 
investimentos . Num sector produtivo da atomizaçom e falta de organizaçom 
interna do agro galego, para além dos seus problemas estruturais, só umha 
acçom consciente da sociedade (que unicamente pode dar-se ao través de um 
Estado próprio) pode impulsar essas transformaçons. Face a isso a linha se
guida polo Estado Espanhol na política de desenvolvimento «regional», e, 
em concreto, no seu aspecto agrário, pode-se resumir num párrafo do infor
me do B.I.R.D.-FAO de 1966: «Conseguintemente, noutras partes do infor
me temos sublinhado a necessidade de contribuir à mobilidade da mao de 
obra como soluçom parcial dos problemas regionais» (15) . 

Necessidade de mudar a dinámica agrária. 

Na actualidade e à vista de que as estatísticas seguem mostrando que 
umha grande parte da populaçom trabalhadora galega continua no campo, 
nom se conclui que, pola sua importáncia socioeconómica, a agricultura é 
um sector a desenvolver de jeito prioritário. Nom, a conseqüência que se tira 
é que o prioritário é reduzir o seu número, e se se matiza é em nome de que a 
crise económica frea as possibilidades de transvase da populaçom activa 
agrária a outros sectores, sobreentendendo-se que umha vez se produza a re
cuperaçom o processo deverá seguir. 

Mas, o problema de Galiza nom é de crise conjuntural; na realidade, o 
país nom experimentou ainda um processo de industrializaçom de entidade 
e, dada a base industrial de que se parte (ou o que fique dela), até no supos
to de umha forte expansom, a sua capacidade de geraçom de empregos nom 

(14) fbidem. pago 160. A análise refere-se s6 ao periodo 1%8-74 e med·e a repercussom das variaçons dos ter
mos de intercámbio dbs camponeses, mas a dlmmuíçom que resulta nas suas receitas (quase o 30 "10) fai 
dificil duvidar de que o deterioro das rendas desses agricultores foi real. 

(15) Informe BfRD-FAO, 1966, pago 140. 
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seria suficiente num período mui dilatado para absorber um êxodo agrário 
de certa importáncia. Se este se produzir traduziria-se numha maior terciari
zaçom da economia, numha extensom de formas de trabalho irregulares 
(desde pseudo-empregos por conta própria até trabalho assalariado em con
diçons de sobreexplotaçom) ou na emigraçom (sempre que se produzir um 
forte crescimento do emprego nos países capitalistas europeus e os galegos 
aceitassem ser mao de obra mais barata que os norteafricanos). Portanto, 
em toda estratégia de desenvolvimento económico que pretenda dar resposta 
aos problemas reais do país apresenta-se como um objectivo prioritário um 
desenvolvimento da agricultura que permita aumentar o nível de vida no 
campo sem necessidade de reduzir o seu volume de empregq. Quer dizer, 
trata-se de aumentar a produçom por activo pola via de expandir a produ
çom e nom diminuindo o número de activos agrários. 

Claro que também se pode afirmar que de facto muitos dos registrados 
como trabalhadores na agricultura «sobram», porque na realidade já estám 
desempregados; trata-se da controversa questom do subemprego ou de
semprego disfarçado na agricultura (sobretodo nas pequenas exploraçons fa
miliares). Nom vamos entrar a fondo nos problemas que pom a sua clarifica
çom conceptual, para nom falar da sua mediçom na prática (16). Mas si con
vém fazer algumhas observaçons: 1 ° No caso de ter importáncia quantitati
va, e dado que a terra também está em grande medida subempregada (ainda 
que u situaçom varia muito de umhas zonas a outras), parece que o razoável 
seria mobilizar esses dous recursos nom aproveitados para contribuir à 
melhoria do bem-estar do país. 2° Se tem algum sentido falar de subemprego 
na agricultura galega é com referência à sua situaçom actual; isto é, nom se 
poderll "alcular as suas necessidades de força de trabalho (e em base a isso 
obter quantos «sobram») por referência às condiçons técnicas de umha agri
cultura estrutural e tecnologicamente mui diferente . 3° Para saber a força de 
trabalho hoje disponível para o campo galego hai que ter em conta que nom 
tem a mesma capacidade de trabalho um velho ou umha mulher (que atende 
também os labores da casa) que um home adulto. E aqueles dous grupos 
som a maioria dos activos agrários. Assimesmo cumpriria avaliar a impor
táncia do seu trabalho noutras actividades (extra-agrárias), que supom outra 
deduçom das disponibilidades para o agro. 4° Dado que a assinaçom da 
força de trabalho entre as diferentes tarefas se produz a nível da exploraçom 
agrária, o subemprego é um problema que hai que pôr a nível micro-econó
mico. Para além disso, as necessidades de trabalho na agricultura variam 
muito ao longo do ano e ainda que no caso galego a importáncia da gadaria 
atenue essas variaçons estacionais, seguem existindo pontas de trabalho nas 
que aquelas necessidades som muito maiores. Em conseqüência, nom tem 

(16) Umha panorámica da questom e umha ampla bibliografia pode-se ver em C. H. C. Kao, K. Anschel e C. 
K. Eicher, «Un estudio sobre el desempleo disfrazado en la agricultura» em C. K. Eicher e L. W. Witt 
(eds.), op. cit. pp. 149-165. Para umha bibliografia actualizada: Javier Calatrava, «EI paro encubierto y 
otras formas de subempleo: análisis de teorias y esquemas para la caracterizaci6n de situaciones de 
infrautilizaci6n deI factor trabajo» . Agricultura y Sociedad. n.o 23, pp. 119-166. 
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sentido tentar calcular o subemprego a nível galego e para todo o ano, é di
zer, a través da diferença: N° de horas de trabalho disponíveis na agricultura 
galega anualmente - N° de horas de trabalho necessárias (17). 

Em todo o caso, se do que se trata é de racionalizar a utilizaçom da for
ça de trabalho convém fazê-lo em todas as actividades, e, assi, começar por 
analisar a importáncia do subemprego no comércio ou na Administraçom 
(civil ou militar), por exemplo (para nom metermo-nos na questom de em 
que medida contribui cada umha dessas actividades a aumentar o bem-es
tar). A isso poderá-se replicar que a sua maior produtividade é umha prova 
da nom releváncia do problema; mas, quando se fala de «produtividade» 
convém nom esquecer que as cifras manejadas nas estatísticas derivam-se de 
umha estrutura de preços relativos dada, que nom reflecte a utilidade social 
de cada bem ou serviço ou o trabalho necessário para produzi-lo (o seu «va
lor-trabalho»), nem é fruto do «livre jogo das forças de mercado», senom 
que é um reflexo das relaçons de força e dominaçom existentes. 

O problema, doutra banda, nom é aumentar o grau de utilizaçom da 
força de trabalho na agricultura senom melhorar o seu nível de vida. E nesse 
sentido o passado recente galego demostrou que a reduçom da populaçom 
agrária nom é condiçom suficiente; agora propomo-nos argumentar que nas 
condiçons actuais tampoco é necessária. 

Possibilidade e IímiÍes de um desenvolvimento 
agrário nom expulsor de mao de obra. 

A capacidade de absorçom de força de trabalho e de geraçom de 
V.A./Hectare de qualquer agricultura depende basicamente da composiçom 
da produçom que nela se obtém e da tecnologia (tanto instrumental como 
procedimental) utilizada, aspectos que nom som independentes ainda que há 
sempre um abano, mais ou menos amplo, de possibilidades técnicas para ob
ter um determinado produto. 

No que fai à tecnologia, é evidente que para aumentar os rendimentos 
por pessoa é necessária umha maior intensidade de capital, mas neste ponto 
a existência da terra como factor fixo fai conveniente diferenciar dous tipos 
de bens de capital: na terminologia de A.K. Sem aqueles que substituem tra
balho (por exemplo tractores), e os semelhantes à terra, é dizer, investimen
tos que permitem aumentar a capacidade produtiva de umha extensom de 
terra dada e nesse sentido agem como se se produzisse um aumento da super
ficie disponível de umha qualidade uniforme (por exemplo adubos ou rega
dios). A distinçom é importante porque enquanto estes permitem incremen
tar os rendimentos por unidade de superfície e, portanto, para um volume de 
emprego agrário dado, por pessoa, os primeiros em geral nom afectam á 

(17) Para comprovar como é possivel cometer quase todos esses erros num s6 artigo, veja-se Augusto Moreno 
Mosquera, «Emprego e paro encuberto no sector agrario», Revista Galega de Estudios Agrarios, n. o I, 
pp. 9-24. 
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produtividade por unidade de terra. Isso explica-se polo baixo grau de subs
tituiçom de terra por trabalho, dado que servem a propósitos mui diferentes: 
a terra proporciona alimento e água para as plantas (para além do espaço 
necessário para o seu cultivo) enquanto o trabalho realiza aquelas operaçons 
que sendo necessárias às plantas estas nom fam por si mesmas. E explica-se 
também porque os bens de capital em geral nom realizam os labores com 
maior aperfeiçoamento que o home que substituem. 

Nesse esquema o gado deve-se considerar como um «bem de capital» 
que substitui terra (na medida em que predomiJ;le o gado «para renda», já 
que o gado «para labor» funcionaria também com substituidor de trabalho) 
no sentido apontado. Isso, poderiamos dizer, «caeteris paribus» , porque se a 
ampliaçom da cabana leva aparelhada a dedicaçom a prado de terras antes 
c\lltivadas intensivamente, mui bem pode ocorrer que diminuam tanto as ne
cessidades de trabalho como o V.A. por unidade de superfície. 

O anterior no que se refere à técnica instrumental, porque a possibilida
de de aperfeiçoar a técnica procedimental (o que vem sendo a organizaçom 
técnia da produçom) supom um campo para outro tipo de investimentos: os 
investimentos em capital humano, ou, numha terminologia mais familiar, 
em formaçom profissional e qualificaçom dos trabalhadores. Os seus efeitos 
vam na mesma linha que os do capital que subsitui terra, mas, para além dis
so, é o elemento prévio que fai possíveis e rendosas as demais inovaçons na 
produçom (por pôr um exemplo, a introduçom de raças de bovino foráneas 
em Galiza só se rentabilizará se os nossos camponeses conhecem qual é a 
alimentaçom mais adequada para elas, os cuidados sanitários que precisam, 
etc.). 

Se essas observaçons, ainda que a um nível mui abstrato, permitem vi
sualizar alguns dos traços gerais de um desenvolvimento agrário como o que 
defendemos anteriormente, também sugerem as suas possibilidades no nosso 
país, se temos em conta o grande peso que tem a gadaria (sobretodo o bovi
no de leite (18) e as deficiências estruturais na sua produçom, assi como o 
nível de formaçom dos camponeses, a subutilizaçom da terra, . . . Claro está 
que a avaliaçom concreta dessa potencialidade exigirá estudos amiudados e 
desagregados espacialmente, já que a intensidade da actividade agrária (in
cluída a intensidade em trabalho) as possibilidades de aumentá-la e as medi
das concretas a adoptar em conseqüência, variam muito de umha zonas a 
outras, dentro do próprio país. Doutra banda, o critério de maximizar o 
produto por unidade de superfície tem límites na sua aplicaçom porque a 
partir de certo ponto os incrementos nos rendimentos por trabalhador, resul
tantes de umha maior intensificaçom, serám mui pequenos, e exigirám gran
des doses de capital. Assi mesmo, nom pode ser o único critério a conside-

(18) Que permite obter dos maiores rendimentos/ Hectare como prova o facto de que as regions agràrias 
da C.E.E. com V.A.!He. mais alto tenham um forte peso do leite na sua produçom. Veja.se o Etude des 
effects régionous de la politique ogricole commune. Commissi6n des Communautes Européennes, Bruxe
las, 1981. 
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rar: A) A necessidade de preservar o equilíbrio dos ecossistemas na agricul
tura, e de nom deteriorar a qualidade dos seus produtos, pode aconselhar re
duzir o uso de certos inputs industriais (em especial adubos químicos e pesti
cidas), ainda que a sua utilizaçom intensiva permitisse aumentar os rendi
mentos quantitativos. Nesse sentido, a posta em questom do modelo de «in
dustrializaçom da agricultura», dominante nos LI .S.A. e Europa Ocidental e 
exportado aos países subdesenvolvidos com a chamada Revoluçom Verde, é 
um facto a ter mui em conta (19). Sobretodo porque as alternativas que se 
proponhem suponhem umha revalorizaçom de traços da agricultura galega 
que a opiniom dominante considera causas do seu atraso (substituiçom de 
pesticidas por cuidados humanos e reforço dos meios de luita biológica 
contra as pragas, reduçom do uso de adubos químicos em favor dos adubos 
orgánicos, etc.). B) Outro tipo de consideraçons pode-se impor. Por 
exemplo, no caso galego poderia constituir umha opçom perfeitamente ra
cionai do ponto de vista económico desenvolver umha gadaria alimentada 
em grande medida (como já ocorre hoje) com produtos de importaçom, 
sempre que as terras assi liberadas se dediquem a um uso alternativo de mais 
rendimento. Mas a dependência do mercado mundial que isso introduze num 
aspecto tam vital (sobretodo dada a dificuldade de diversificar a origem de
ssas importaçons, quer dizer, os países fornecedores), seguramente aconselha 
tratar de obter na medida do possível os alimentos para o gado no interior. 

Nom obstante ainda tomando em conta essas matizaçons umha refle
xom sobre a situaçom actual e orientaçons do agro galego nom deixa dúvida 
de que fica um amplo campo para acrescentar os rendimentos. 

Até agora só fixemos referência ao produto e rendimentos físicos. Sem 
embargo, as receitas dos camponeses dependem também em grande parte da 
relaçom de intercámbio dos seus produtos (como dixemos o intercámbio de
sigual explica numha proporçom importante o baixo nível de «produtivida
de» da agricultura), e nesse sentido apresenta-se como necessário um aumen
to do seu controlo sobre os circuitos de comercializaçom, para o qual as co
operativas de comercializaçom semelham um caminho ajeitado. Do mesmo 
modo, o peso crescente no valor final dos produtos alimentários das opera
çons de transformaçom dos bens agrários, fai que o desonvolvimento no 
país das indústrias transformadoras seja o complemento indispensável do de
senvolvimento agrário. Mas, a questom da comercializaçom introduze-nos 
num novo problema, o das saídas ou mercados para aquela produçom acres
centada. Umha via de desenvolvimento que pom o acento no aumento da 

(19) As críticas a esse modelo produtivista nom se limitam a aqueles aspectos, senom que fam referência tam
bém à sua irracionalidade energética (forte e crescente consumo de energia nom renovável para obter 
umha unidade calórica de alimento), à agudizaçom da diferenciaçom social no campo que provoca Uá 
que a contínua intensificaçom só está ao alcance de uns poucos) e, no caso dos países subdesenvolvidos, à 
dependência que introduze a respeito das multinacionais da agro-indústria. 

Para umha introduçom ao tema consulte-se o n. o 20 de Agricultura y Sociedad no que hai vários 
artigos que o tratam, e, sobretodo, Bernard Rossier, «Type de développement et rapports sociaux : pour 
une nouvelle stratégie du développement agricole et agro-industrie!», Mondes en développement, 
n. o 29-30, 1980, pp. 29-52. 
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produçom por unidade de superfície leva a um importante acrescentamento 
da produçom total, e um factor limitativo da sua viabilidade é a dificuldade 
maior ou menor para achar mercados para ela. Em abstracto caberia pensar 
que o forte peso na Produçom Final Agrária galega de bens de elevada 
elasticidade-renda (os de gado em geral, e os de bovino em particular) unido 
ao déficit alimentício que continua dando-se (e com tendência a agravar-se) a 
nível mundial, permitem passar por alto a questom. Mais em concreto, hai 
outros argumentos que operam no mesmo sentido: a) o carácter deficitário 
já para o actual nível de consumo, e, à sua vez, o baixo consumo de carne e 
leite de bovino no Estado Espanhol e em Portugal; b) a grande desigualdade 
na distribuiçom persoal da renda tanto em Galiza como no resto do Estado e 
Portugal. Como dixemos ao começo, para um mesmo nível de ingressos mé
dios por persoa umha maior igualdade no reparto da renda levará a um 
acrescentamento do consumo de alimentos, sobretodo os de qualidade supe
rior. Sem embargo, chegados a este ponto, mais umha vez, as questons eco
nómicas voltam-se inseparáveis da evoluçom política, porque a realizaçom 
dessas potencialidades (como ocorria com as transformaçons nas estruturas 
de produçom agrárias internas) depende de transformaçons sociais e políti
cas de grande alcance tanto internas como nas relaçons com o exterior; do 
que se trata em definitiva é de que umha estratégia própria de desenvolvi
mento só é possível se hai soberania para construi-la e um agente motor fun
damental que só pode ser um Estado próprio. Todo isso fica mais claro ao 
comprovar que a estratégia política do Estado Espanhol vai no sentido de 
umha progressiva integraçom (da qual a integraçom económica é só um as
pecto) no espaço da Europa Ocidental; integraçom que vai ter conseqüências 
mui graves para a sociedade galega e em concreto para a nossa agricultura 
(20). Nom é casualidade que o horizonte da adesom à C.E.E. seja um dos 
argumentos mais utilizados para insistir em que aqui sobra gente no campo, 
ainda que, de ser coerentes, deveriam ampliar a conclusom e dizer que na re
alidade Galiza está superpovoada e sobra gente no país. No fondo as reco
mendaçons económicas nom se podem afastar das estratégias políticas e in
teresses sociais defendidos; mas som esses os termos nos que hai que pôr o 
problema e nom falar de «exigências inelutáveis do progresso». 

Compostela, Março de 1985 

(20) Veja·se por exemplo. Eliseo Miguélez. <<impacto previsible da adhesion à C.E.E. na agricultura galega» em 
I Xornadas agrarias galegas, Ministério de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Madrid, 1984, pp . 265-283. 
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Ordenaçom educativa e carreira docente 
Por Henrique TELHO 

I. 

Falar da EDUCAÇOM intentando fugir dos tópicos ao uso, é umha ma
neira de reencontrar-se com umha vivência colectiva de fracasso e permanen
te desencantamento. Dalgumha maneira, professores e alunos somos cúmpli
ces impotentes da mediocridade de sistemas que secularmente nos tenhem 
negada a possibilidade de recriar um discurso pedagógico diferente. 

Vivemos num mundo de soluçons parciais e oportunistas onde a urgên
cia da conjuntura política prima sobre o carácter de serviço público que a 
educaçom deveria ter. Por isto, nom hai espaço para um posicionamento 
rupturista apesar de que o sistema existente tem sobradamente demostrado 
a sua ineficácia. A sensaçom de inoperáncia vai-se suprindo em base a cati
vas compensaçons individuais difíceis de objectivar e inclusive de defender 
socialmente, já que as próprias irracionalidades do sistema negam-lhe até a 
credibilidade ao nosso trabalho. 

Estas afirmaçons deveriam logicamente acompanhar-se de matizes e dal
gumhas aclaraçons. Mas entendo que podem ser aceitadas globalmente corno 
resumo de umha situaçom por parte daqueles que passárom polas aulas e, 
por suposto, polos que dalgumha maneira as ocupam na actualidade. 

Que o sistema educativo atravesse umha crise importante corno tantos 
outros aspectos da vida actual (ou quiçá por isso), é algo que ninguém ques
tiona. Que as crises dos sistemas educativos já tenham ocorrido noutras épo
cas, tampouco é por si mesmo algo preocupante. Ora bem, o feito de que as 
soluçons que se estám a tornar suponham um freo ao progresso sociocultural, 
sumado ao fenómeno de que venham ditadas por um governo «socialista», é 
algo que deveria provocar a refIexom sobre o futuro que nos agarda. 

Para muitos ensinantes que nom compartimos os critérios nem a filoso
fia socioeconómica que subjaze no sistema educativo, é algo mais que umha 
questom ética a responsabilidade de questionar os projectos pedagógicos, 
advertir das suas conseqüências reais e denunciar as motivaçons que os indu
zem. Nom basta com laiar-se das intençons do poder, fai-se absolutamente 
necessário demostrar as suas contradiçons e oferecer alternativas progressis
tas e possíveis. 
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Para este trabalho, pediu-se-me que falasse -certamente que sem nen
gum tipo de imposiçom ou restriçom- acerca de um tema tam de actualida
de como o da carreira docente. A el chegaremos. Mas em matéria de 
educaçom resulta difícil entender a magnitude e complexidade de certos te
mas concretos se nom se tem umha visom geral dos condicionantes que di
recta ou indirectamente os produzen. 

II . 

A era da tecnologia, como já os manuais gostam de chamar ao tempo 
presente, vai caminho de converter-se numha etapa histórica peculiar. Mas a 
singularidade que pretendo destacar nom procede precisamente das suas con
quistas, senom fundamentalmente das suas incapacidades. 

Ocorrem nesta época fenómenos paradoxais que -mais que pola sua 
novidade- destacam polo feito de se produzir numha etapa que devia tê-los 
superado. Destacarei aqui dous destes aspectos que tenhem umha grande im
portáncia em relaçom com o tema que nos vai ocupar: de umha parte a exis
tência de um ocultamento da informaçom por parte dos círculos de poder; e 
por outra, umha «fascinaçom pola complexidade» que pretende convencer
nos das «insalváveis dificuldades» que se presentam à hora de solucionar um 
problema (a história do futuro julgará -espero que com severidade- os 
atentados cometidos baixo a bandeira do pragmatismo político). Esta inca
pacidade nunca assumida dos governantes, propícia a supervivência de 
situaçons manifestamente injustas e pretende ocultar as opçons políticas que 
subjazem em todo o processo por mui complicado que se expresse. 

A combinaçom de oscurantismo e dificuldade, numha época que se de
veria caracterizar precisamente polo contrário, provoca que os que sofrem as 
conseqüências de umha determinada gestom, assumam como lógica a inca
pacidade de um sistema para encontrar soluçons eficazes e colectivamente 
mais beneficiosas. Por descontado temos que dar o feito de que o sistema 
dominante vai ocultar os motivos reais das suas alternativas e, por suposto, 
das suas incapacidades, apresentando as soluçons bem como as menos más, 
bem como as únicas possíveis. 

Sirvam estas ideas gerais de introduçom a um projecto de análise do sis
tema educativo actual que se concretará na última parte no conflitivo projecto 
emanado da Lei de Medidas para a Reforma da Funçom Pública: A 
«carreira docente». 

III. 

Vou prescindir deliberadamente neste ponto da utilizaçom de vários tó
picos -absolutamente correctos por certo- que habitualmente se baralham 
ao analisar globalmente um modelo educativo. Quede manifestamente su
posta umha aceitaçom pola minha parte da estrita dependência que existe 
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entre educaçom e ideologia, tomados ambos os conceitos na sua máxima ex
tensom. Mas numha ocasiom como a presente, entendo que se devem combi
nar aspectos de análise geral com detalhes concretos (servidumes da era téc
nica quiçá), para evitar que se gratifiquem os que gostam de descalificar -por 
abstractas- a determinados posicionamentos que nem chegam a compren
der. Trata-se de demostrar aquí que os novos projectos reguladores do siste
ma educativo obedecem fundamentalmente a «reajustes técnicos» surgidos 
precisamente da sua própria dependência funcional a respeito do modelo de 
sociedade que os sustenta, e que o seu pretendido carácter progressista nom 
só é falso, senom que inclusive alcança matizes profundamçnte reaccioná
rios. 

Para conseguir isto, fai-se necessário analisar os diferentes projectos 
desde o funcionamento real do ensino, sem ocultar a opçom social e o mode
lo educativo que se pretendem. Nom é sério, nem tampouco crível o carácter 
objectivo e descontextualizado com o que se presentam a maior parte das 
disposiçons legais. 

Digamos por último que tampouco é admissível que se apele permanen
temente como disculpa ao carácter complexo e difícil das soluçons que se 
tenhem que tomar. Por suposto que esta dificuldade existe, mas em nengum 
momento exime ao poder da sua responsabilidade. Podemos afirmar sem ru
bor que -inclusive com as estruturas existentes- a educaçom poderia ser 
outra; e sobre todo, que a crise dessas estruturas, deveria possibilitar 
avanços tangíveis e colectivamente beneficiosos. 

IV. 

A educaçom e, por extensom, o sistema educativo que nos afecta, 
reflecte de maneira evidente umha das contradiçons mais imperdoáveis de 
umha sociedade que se pretenda democrática. Convenhamos em que nom é 
a única) mas si umha das menos disculpáveis. Vejamos por que. 

Todos os posicionamentos concretos actualmente vigentes em matéria 
educativa e os que nos agardam, emanam do projecto de Escola Pública (do 
que a LODE é máxima expressom) que as Socialdemocracias «inventárom» 
como alternativa??? a um projecto educativo socialista e de classe. A filoso
fia global da Escola Pública manifiesta em toda a sua dimensom o 
desequilíbrio existente entre o nível programático e o nível de funcionamento 
real da nossa sociedade (veremos logo como a carreira docente tamém ema
na directamente destes posicionamentos). 

O artigo 27 da Constituiçom espanhola, e polo tanto a LODE que o de
senvolve, permite -e como veremos potência- a existência de um ensino 
privado (sufragado com fundos públicos) em desleal e privilegiada compe
tência com o ensino público. Nom me quero estender num tema para o que 
-polo demais- abundam os recursos dialécticos e os exemplos concretos. 
Mas é necessário que o leitor reflexione (palo tendencioso da situaçom) acer-
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ca de como é possível manter que nom vai existir discriminaçom ideológica, 
económica ou social (art. 1.2. da LODE), quando na prática. se mantem a 
existência de dous modelos de escola antagónicos e perfeitamente diferen
ciados precisamente nos três aspectos apontados. Nom serve apontar que ca
da quem vai poder enviar os seus filhos ao Centro que lhe interesse. Afirmar 
isto quando os Centros privados tenhem a possibilidade de exercer practica
mente o numerus c/ausus, e quando a oferta pública e mui inferior às de
mandas sociais, é singelamente umha indecência. Se ainda por riba, a escola
rizaçom privada vai ser sufragada com cartos do erário público, o descara
mento da proposta raia no delírio. 

A supervivência de umha escola privada, que se pretende suster em aras 
de um «necessário» pluralismo ideológico e democrático, supom a conti
nuidade de úmha escolarizaçom desigual na que -como apontámos- os re
dutos ideológicos mais reaccionários e insolidários, som sufragados com car
tos públicos. Acaso alguém pode negar que som precisamente os centros pri
vados -maioritariamente de confessionalidade religiosa- os que menos po
tênciam e permitem o pluralismo ideológico? Recordemos neste sentido as 
palavras do próprio portavoz da Conferência Episcopal em materia de ensi
no que declarava hai pouco sem recato (bem é certo que tampouco o necessi
ta para nada) que «a nossa inversom no ensino é umha inversom fundamen
talmente ideológica». 

Nom entro -e confesso que por um certo aborrecimento histórico- a 
analisar as razons polas que as forças conservadoras e mais reaccionárias do 
Estado seguem a criticar a LODE. É óbvio que os que tivérom absolutamen
te todo da sua parte nom estám dispostos a ceder nengum dos seus privilé
gios. Sem embargo, o que si é denunciável e «objectivo» (as cifras nom se 
podem desmentir) é que umha das maiores partidas económicas do MEC 
-agás da que se dedica ao pago das nóminas dos funcionários- está desti
nada a subvencionar os centros privados: 

Analise-se o seguinte quadro: 

Subvençons recebidas nos últimos 
anos polo ensino privado 

1973 1.300 milhons 

1976 14.000 » 

1979 38.000 » 

1982 70.000 » 

1985 105 .000 » 

Curso 1983 • 84 

Ensino Público 

Custo de umha unidade escolar 1.620.121 Ptas. 

Custo por aluno .. . .. .. .. ... 49.468 Ptas. 

Ensino Privado 

2.580.663 Ptas. 

73.733 Ptas. 

Logicamente, esta sangria no orçamento educativo, provoca umha gra
ve deterioraçom e um profundo desajuste no ensino público, que vê merma
das as suas possibilidades económicas em todos os aspectos: praças escola-
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res, dotaçom dos centros, melhoras profissionais, etc. Sirvam como dados 
ilustrativos que o ano passado os Centros de Ensino Médio quedárom sem 
perceber em Galiza a quantidade global de 92 milhons de pesetas para os seus 
gastos de funcionamento, quantidades que já estavam concedidas e assinadas 
para a sua entrega palas autoridades competentes. Digamos tamém que esta 
quantidade supunha um 20OJo, como mínimo, do orçamento de gastos de 
funcionamento que os Centros tinham para um curso. Apesar desta autên
tica debacle, o orçamento do ano 1985 nom se aumentou nem umha peseta, 
e os primeiros cartas para fazer frente a facturas tam de subsistência como 
luz, auga, papel, etc ... chegárom no mês de abril. Apontemos tamém que no 
momento actual e só na cidade da Corunha, existem MIL! I petiçons de es
colarizaçom em Centros Públicos que nom pudérom palo momento ser aten
didas devido a falta de praças escolares (claro está que logo, desdobrarám-se 
Centros que nem estám dignamente dotados para funcionar como unitários, 
habilitarám-se barracons ou inventarám-se Institutos inexistentes ... Todo 
serve porque, no fim de contas, todo o mundo tem direito a educaçoml I?? 

Quiçá nom seja mui literário estender-se neste ronsel de dramáticas evi
dências, mas hai que pôr coto de umha vez à demagogia do poder que 
-acochando-se em pressupostos de liberdade- segue a afondar na insupe
rável dicotomia de dous modelos educativos antagónicos. 

o poder deveria ser mais honesto, mas quiçá tamém a reivindicaçom éti
ca obedecia a mera conjuntura eleitoral. Com a melhor das intençons (devo 
reconhecer que a relidade nom me permite possui-Ia), poderia admitir-se a 
honestidade de um poder que reconhece a sua incapacidade para absorver a 
demanda educativa, mas que caminhasse na consecuçom de um ensino esta
tal homologado e igual para todos os cidadaos. O que nom se pode admitir é 
a contradiçom entre um projecto programático socializante e umha realidade 
que permite afondar nas desigualdades. 

Se todos temos direito a educaçom, se ninguém pode ser marginado pa
las circunstáncias apontadas, o ensino tem que ser necessariamente contem
plado como um serviço público por conta do Estado, homologado e igual para 
todos, fácil e nitidamente controlável nas suas finanças por amplos sectores 
sociais (nom esclusivamente fiscalizado palas interesses particulares e 
concretos dos pais dos alunos), onde se deve garantizar a progressiva e real 
eliminaçom das desigualdades materiais e onde se deve impedir a repro
duçom -a nível educativo- das diferenças económicas e sociais existentes . 
E isto, por muito que se pretenda teorizar, a LODE nom o potência. 

Outra cousa diferente é que este projecto nom se pode fazer quiçá a 
nível imediato. Mas si que se podiam tomar medidas claras encaminhadas a 
consegui-lo. Sem embargo resulta sintomático que o capitalismo nunca con
templa entre os seus pressupostos esta possibilidade de unificaçom do ensino 
num projecto único e colectivo. 
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Afirmar, apesar disto, que a estatalizaçom do ensino, implica necessa
riamente um controlo monolítico por parte do Estado de um serviço que de- . 
veria ser ideologicamente plural, supom -à marge de desconhec1mento da 
história- um equívoco entre o que deve ser umha igualdade real de meios e 
possibilidades e um pluralismo organizativo e fundamental da comunidade 
escolar. Para quem ainda garde algum tipo de receio, cumpre apontar que 
inclusive dentro de um estado fascista, é mais doado alcançar os princípios 
de igualdade, obrigatoriedade e gratuidade no marco de umha escola estatal 
que no marco de umha escola privada. Ademais, e polo que a pluralismo 
ideológico se refere, baste lembrar que nas escolas e universidades públicas 
do franquismo existia um talante muito mais aberto, democrático e plural 
que nos Centros privados, muito mais devedores e servis do regime político 
que os amamantava. 

Estamos em condiçons de afirmar que esta carência de umha opçom so
cialista e de classe à hora de afrontar os problemas educativos, é umha das 
causas mais importantes do progressivo recorte orçamentário do MEC tanto 
a níveis absolutos como relativos: 

Ano 1985 Aumento orçamentário 

Ministério da Defensa . . . . . . . . . .. I 11,4 % 

Ministério do Interior . . . . . . . . . . . . . .. I 16,6 "I. 

Ministério de Educaçom . . . .. . . . ..... I 8,42 "I. 

Ministério de Exteriores . . . .. . .... . .. I 19,9 "I. 

Analisarei por último dentro deste apartado como o recorte orçamen
tário que opera um Estado que nom fai realmente seu o projecto de educar 
aos cidadaos, é um dos causantes das sucessivas «reconversons» dos fun
cionários e concretamente dos funcionários docentes. No caso destes últi
mos, seria mui interessante falar tamém das Reformas colaterais que se es
tám a experimentar (caso da RR.EE.MM.) pola sua perfeita sincronizaçom 
com o tema da carreira docente. Digamos como aponte que o BUP e a FP 
nom cumprem hoje (quiçá nom o cumprírom nunca) as exigências para as 
que estavam desenhados. Mas a Reforma que se pretende, nom vai no ca
minho de estabelecer um modelo socioeconómico novo que permita aos estu
dantes acceder ao mundo laboral em funçom dos seus interesses e capacida
des. Trata-se de introduzir um esquema selectivo e orientado á consecuçom 
de obreiros qualificados que num número que o próprio sistema estabelecerá 
vai ser habilmente dirigido por um feixe de técnicos superiores perfeitamente 
seleccionados. 

Ninguém falou ainda com franqueza da reduçom de professorado que 
vam supor muitas das reformas que se acham «sobre as mesas dos des
pachos», mas a ninguém se lhe pode escapar o feito de que a educaçom a de
terminados níveis vai ser num futuro relativamente curto direito de uns 
poucos: curiosa maneira de construir um futuro em igualdade!!! 

290 



v. 
Umha das promessas do «cámbio socialista» -à margem doutros in

cumprimentos- consistia na pretensom de «sanear» a economia do Estado 
em base a umha reduçom do gasto público e a sua remodelaçom. A necessi
dade da Reforma da Funçom Pública nom é feito questionável porque as en
grenages da administraçom franquista ficárom esclerotizadas. Ora bem, na 
leitura da Reforma topamo-nos com que: 

a) Fai-se absolutamente (demagogias aparte) à margem dos afectados e 
dos seus legítimos representantes (nom houvo nem umhas eleiçons sindicais 
provisórias que permitissem estabelecer a representatividade). Neste sentido 
nom se pode aceitar como processo de consulta o comadreo entre a 
Administraçom e determinadas organizaçons sindicais e colectivos profis
sionais elegidos por aquela de acordo com a designaçom digital mais arbitrá
ria. Por exemplo, e nom era o único caso ainda que si o mais surprendente, 
por que nom se chamou, nom se admitiu e se expulsou repetidamente aos 
representantes da INTG que solicitavam respeitosamente participar nas 
conversas, e que legal e democraticamente tenhem alcançado o seu direito 
para estar presentes em todos os organismos oficiais? 

b) Em segundo lugar, a filosofia da Reforma parte (declaraçons dos 
próprios executores da mesma) dos seguintes pressupostos: 

1. As estruturas actuais som caducas e os métodos de trabalho tresnoita
dos e inoperantes. 

2. Os funcionários nom estám bem pagados (enganoso e demagógico to
que sentimental que nom se pretende sem embargo solucionar colectivamen
te) . 

3. Os funcionários, especialmente os de alto nível executivo habitual
mente/sempre nomeados a dedo, nom se sentem tentados pola oferta laboral 
pública, ao estar esta pior retribuida que a oferta privada. Aparece pois a 
necessidade de aumentar determinados complementos económicos ao posto 
de trabalho, fundamentalmente os de aqueles funcionários que ocupam os 
postos de maior salário e responsabilidade? (Que ocorrerá com os que care
cem dessa benefactora designaçom?). 

4. Fai-se necessário regular e controlar os diferentes sistemas de acesso e 
promoçom mediante baremos dificilmente objectiváveis. 

Numha palavra, à fama já ganhada de vagos e inoperantes, teremos que 
engadir-Ihe agora a de peseteiros e trepadores. Curiosa maneira de reformar 
é és ta que pretende conseguir o seu máximo grau de eficácia funcional em ba
se a fomentar a competitividade entre funcionários com a mesma titulaçom 
(promoçons internas e baremadas) e a potenciar a existência de salários dife
rentes em base a complementos ao posto de trabalho e inclusive complemen
tos de produtividade!!! (que passará com a nova espécie pseudoparasitária 
de funcionários improdutivos?). 
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Simplesmente de passada e como caberia supor, os projectos que levam 
um desenvolvimento mais lento, som aqueles que se referem ao estatuto do 
funcionário, direitos sindicais, reivindicativos, etc. 

No referente ao ensino, a defensa da Reforma e concretamente do pro
jecto de carreira docente, resulta difícil de com prender senom é desde umha 
opçom manifestamente corporativista. Mas quem entenda que o ensino deve 
estruturar-se «more militare» logicamente posiciona-se global e profunda
mente em latitudes mui distantes das que aqui se defendem. Quiçá por isso 
nom paga a pena para as partes desgastar-se numha polémica. 

Em palavras do Sr. Ministro de Educaçom, a reforma/carreira é umha 
opçom maioritariamente admitida polo colectivo de professores que unica
mente discrepam -se acaso- em cativas questons de matiz. Nom entendo 
como se pode afirmar isto quando só a publicaçom do borrador desta autên
tica carreira de obstáculos provocou umha das folgas mais importantes 
ocorridas a nível do ensino. Mas o que quiçá o Sr. Ministro ignora -como 
todos os meios de comunicaçom estatatais- é o feito de que em Galiza os 
sindicatos UTG e SGTE conseguírom os passados dias 21 e 22 de maio er
guer a folga intersectorial mais importante da recente história educativa gale
ga, com umha plataforma clara e reivindicativa: «contra a carreira docente». 

A nível programático e de intençons, a Administraçom entende que tan
to a Lei de Medidas para a Reforma da Funçom Pública, como o projecto 
de Carreira Docente solucionarám -entre outros- três dos problemas mais 
importantes que hoje tem postos o sistema educativo: 

-a reduçom do colectivo de ensinantes a só dous corpos (a velha 
aspiraçom do corpo único de ensinantes). 

-o estabelecimento de um sistema retributivo mais justo. 
-a elevaçom da qualidade do ensino. 
A falta de veracidade nestas três afirmaçons exige umha resposta que 

-por demostrável- deve ser contundente: 
1. Apesar do cámbio de nome, nom se pode falar de dous corpos de en

sinantes quando dentro desses corpos se mantém umha diferença de grau 
que implica automaticamene diferença de salário, de horário lectivo e de 
funçom administrativa. Em que consiste essa igualdade puramente nominal 
que se nos pretende vender? Talvez no tam cacarejado tema da mobilidade 
horizontal? Mas cuidado com este tema que pode ser num futuro imediato a 
panacea para reconverter os centros e trasladar forçosamente aos professores 
que faltem ou sobrem em funçom das necessidades do sistema e em detri
mento do aumento das plantilhas. 

2. Nom se pode falar de um sistema retributivo justo quando se preten~ 
dem manter os complementos de destino (ao posto de trabalho) gerando ma
terialmente umha desigualdade e enfrentamento entre trabalhadores que 
tenhem a mesma titulaçom e realizam as mesmas funçons docentes. E injus
tificável manter dentro de um mesmo nível categorias tresnoitadas baseadas 
na mediocridade de fundamentos corporativistas esclerotizados que impe-
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dem um autêntico trabalho em equipo e um funcionamento colectivo. 
3. Nom é sério defender que a qualidade do ensino vai melhorar polo 

simples feito de estabelecer prémios económicos para quem manifeste umhas 
determinadas qualidades prévia e descontroladamente estabelecidas. Resulta 
tremendamente desesperançador que os ensinantes nos vejamos condenados 
a «medrar» de jeito tam insolidãrio contra os nossos companheiros. Quiçã a 
partir de agora podamos encher até reventar o nosso curriculum persoal de 
titulinhos conseguidos na dureza de cursilhos acelerados de três dias sobre 
temas exóticos e neoposmodernos. Talvez podamos por fim dedicar-nos à 
realizaçom de trabalhos e actividades devidamente premiadas nos baremos 
ao uso. Todo em aras do ascenso! 

Que ilusom deverá sentir-se o dia em que a um lhe imponham a banda 
d~ «Tutor de Professores» (certamente que soa semelhante a rei de reis, pri
mum inter pares, ou unum versus alia). E outros iremos ficando no ca
minho, no duro e longo caminho dos obstãculos da carreira docente, entre 
diapositivas decoloridas e pupitres roídos polas navalhas dalgum aluno des
cuidado, porque nom soubemos correr a tempo, porque perdemos o trem, 
porque em definitiva ... nom nos importava a qualidade do ensino!!! 

VI. .. e FINAL 

É que os professores nom aspiramos a umhas melhores condiçons de 
trabalho? Talvez os professores nom aspiramos a um aumento de salãrios? 
Acaso os professores nom pretendemos elevar a qualidade da nossa 
formaçom e com isso a qualidade do ensino que impartimos? 

Pois apesar de todo o que a Administraçom fixo connosco, e parece es
tar disposta a manter, muitos dos profissionais do ensino ... desejamos uns 
meios de trabalho dignos que nos permitam investigar e realizar em melhores 
condiçons a nossa funçom docente; solicitamos um aumento das dotaçons 
humanas e materiais dos centros que superem as condiçons practicamene ter
ceiro mundistas nas que temos que desenvolver o nosso trabalho; gostaria
nos disminuir o número de alunos por aula para poder impartir um ensino 
menos impersoal; pretendemos que a formaçom permanente do professorado 
seja umha realidade controlada polos próprios interessados fora de amiguis
mos e compadreos; loitamos por estabelecer umha organizaçom democrática 
nos centros onde todos os cãrregos directivos e docentes sejan elegidos de
mocraticamente polo colectivo de professores em base a méritos e capacida
des demostradas no trabalho diário e em equipa; exigimos da administraçom 
umha maior inversom nos orçamentos educativos que possibilite umha 
educaçom igual e homologada para todos; reivindicamos um salãrio justo 
em base ao princípio de que a igual trabalho igual salãrio, sem 
discriminaçons e homologado socialmente a outros sectores equivalentes; 
sonhamos com que um dia os jornais da manhã nos anunciem que se vendê
rom definitivamene todas as armas nucleares e que com os cartos recaudados 
se vam construir escolas e jardins. -
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Requisitos de acesso: 
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PRIMEIRO PROJECTO DE CARREIRA DOCENTE 

CORPO DE PROFESSORES DE ENSINO SECUNDÁRIO 

10 anos de 
serviço 

Professor Tutor A 

Catedrático B 

Catedrático A 

5 anos de serviço + méritos 
(nom necessita cámbio de centro) 

3 anos de serviço + méritos 
(nom necessita cámbio de centro) 

2 anos de serviço + méritos 
+ provas 

2 anos de serviço +. méritos 



Requisitos de acesso: 

10 anos de 
serviço 

Mestre Tutor A 

Mestre de Término 

CORPO DE MESTRES 

5 anos de serviço + méritos 
(nom necessita cámbio de centro) 

5 anos de serviço + méritos 

3 anos de serviço + méritos 
+ provas 

295 



ESTRUTURA DA CARREIRA DOCENTE NO CORPO DE PROFESSORES DE ENSINO SECUNDÁRIO 

Grau penoal l POSlo d. I",bolho Funçon. (2) 

I 
Acnso oos grau. (1) 

I Professor de entrada Docência na especialidade e área Adquisiçom imediata com o primeiro 
destino como funcionário desde o con-
curso-oposiçom e, no seu caso, concurso 
(acesso de Mestres a Secundária) 

2 Professor de grau 2 Docência na especialidade e área . Acede-se: a) Automaticamente aos 10 
Funçom tutorial. Coordenaçom de anos de serviço no nível inicial; b) Aos 5 
recursos . anos de serviço mais certi ficaçom de mé-

ritos. 

3 Professor de grau 3 Docência na especialidade e área. Acede-se aos dous anos de serviço no 
Funçom tutorial. Coordenaçom de nível anterior mais certificaçom de mé-
tutores. ritos. 

4 Catedrático de grau A Docência na especialidade e área. Acede-se aos dous anos de serviço no 
Coordenador de matéria ou maté- nível anterior por um concurso de mé-
rias. Tutor de professor. Funçom ritos. 
tutorial. 

5 Catedrático de grau B Docência na especialidade e área. Acede-se aos dous anos de serviço no 
Coordenador de área ou áreas . Tu- nível anterior mais certificaçom de mé-
tor de professor. Funçom tutorial. ritos. 

---------

(I) O grau persoal adquire-se mediante a certificaçom de méritos académicos ou profissionais, excepto no 
grau 4 para o que se estabelece um concurso de méritos. Pode-se ir consolidando num mesmo posto de tra
balho sem necessidade de traslado. As relaçons de postos de trabalho de cada centro (antes plantilhas) s6 
reservam um cupo para os postos de grau 4 e 5 (Catedráticos) do Corpo de professores de Ensino Secun
dário. 

(2) Os postos de trabalho definem-se pola área e especialidade assi como polas funçons enumeradas para cada 
nível. 
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ESPECIFICAÇONS DA CARREIRA DOCENTE NO CORPO DE MESTRES 

Gnu persoaJ 
Posto d. trabalho (1 

E.llfndu bulca. do 
Ta .. fu mais Idónou (3) 

Exemplo de t.~fl.!i na 
Acosso aos anus (1) 

(1) posto (1) organlzaçom dos Centros (3) 

Inicial Mestre de entrada (4) Especialidade e, no seu ca- Continua a sua formaçom Acesso automático desde o 
so, área. Tutoria. a aprofunda o conheci- primeiro destino como fun-

mento do sistema escolar. cionário. 

2 Mestre de grau 2 Especialidade e, no seu ca- Coordenaçom de recursos. Biblioteca, meios audiovisuais, Acede-se automaticamente 
so, área. Tutoria . laboratÓrios, talheres, etc. aos \O anos e a partir dos 5 

mediante certificaçom de mé-
ritos. 

3 Mestres de grau 3 Especialidade e, no seu ca- Coordenaçom pedagÓgica. Coordenaçom , ciclo, nível, Acede-se a partir dos 2 anos 
so, área. Tutoria. modalidade, experiências ou mediante certificaçom de mé-

projectos pedagÓgicos, etc. ritos. 

4 Mestres de grau 4 Especialidade e, no seu ca- Tutoria de professores; Coordenaçom de práticas, aper- Acede-se a partir dos 2 anos 
SO, área. coordenador sociocultural. feiçoamento, actividades extra- mediante concurso de méritos. 

escolares, projectos com a co-
munidade, etc. 

(I) O grau persoal adquire-se mediante a certificaçom de méritos académicos ou profissionais, excepto no grau 4 para o que se estabelece um concurso de méri
tos. Pode-se ir consolidando num mesmo posto de trabalho sem necessidade de traslado. As relaçons de postos de trabalho de cada centro (antes plantilhas) 
sÓ reservam um cupo para os postos de grau 4. . 

(2) Os postos de trabalho definem-se pola especialidade e, no seu caso, área e funçom tutorial com alunos ou professores . 
(3) O exercício de um posto exige ademais o desenvolvimento de algumha das responsabilidades na organizaçom pedagógica dos Centros. Nom é obrigatÓrio que 

cada professor exerça exclusivamente as idÓneas do seu grau; a asignaçom de tarefas fará-se de acordo com o que disponham os regulamentos orgánicos dos 
Centros. 

(4) Estuda-se a possibilidade de reservar nos Centros de mais de 8 unidades algum cupo para professores de entrada, por umha sÓ vez e sem necessidade de trasla
do posterior. 









o conflito lingüístico da Galiza 

Na busca da melhor solução para o 
conflito lingülstlco existente na Galiza, 
logo se despreende, sem muito esfor
ço, um conjunto complexo de correntes 
lingülsticas elou ideológicas, que se 
configuram numa série de momentos 
ou fases perfeitamente definidas. A pri
meira delas consiste na evidência de 
que o galego, sobrevivendo como dlale
to rural, apenas falado e sem tradição 
literária continua, não pode opor-se à 
IIngua culta e oficial da Espanha. Sen
do assim, o galego simplesmente con
trasta, mantendo certo sabor regional 
ou folclórico, com o poderoso idioma 
de Castela. Trata-se da corrente inde
pendentista, também chamada cas
telhanista, isolacionista ou desintegra
cionista, que insiste em considerar a 
IIngua dos galegos como diferente da 
portuguesa, razão por que deve procu
rar, no castelhano, a solução dos seus 
problemas normativos. Para sustentar 
tal posição, alegam-se motivos de or
dem pedagógica ou didática, tais como 
as perturbações no ensino da IIngua 
oficial, concluindo-se que o futuro do 
galego não está na perda das suas pe
culiaridades históricas, o que certa
mente ocorreria ao fundir-se com o por
tuguês, mas na sua aproximação ao 
sistema lingülstico castelhano. Na ver
dade, a forma atual do galego falado 
está tão influenciada pelo castelhano, 
que seria melhor adaptar as falas re
gionais à IIngua oficial, evitando-se 
conflitos desnecessários e possibili
tando a convivência pacifica de várias 
linguas no mesmo território nacional, 
como parece entender o poder politico 
dominante. Numa segunda fase, aqui 
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chamada dialectal, em nitida oposição 
à primeira, registra-se o admirável es
forço de intelectuais e escritores gale
gos, hoje como ontem, no sentido de 
representar, literariamente, a sua pró
pria fala local, nem sempre coincidente 
com as outras falas regionais, mas to
das relacionadas entre si. Num terceiro 
momento, também de oposição ao pri
meiro, como os demais, o grande e jus
tificado desejo de unificação do idioma 
iria provocar o aparecimento de uma 
fase interdialectal, defendendo-se en
tão a idéia de que a lingua literária da 
Galiza devia ser formada de elementos 
de todas as falas regionais, numa solu
ção evidentemente artificial ou de 
simples arranjo lingüistico-literário, 
que não poderia vingar, como não vin
gou. A propósito, convém lembrar a 
velha proposição de Dante Alighieri, 
em De vulgari eloquentia, para quem a 
lingua literária da Itália, nação de in
tensa e variada dialectologia, devia ser 
exatamente constituida de elementos 
de todos os dialetos que lá se falavam, 
numa posição teórica insustentável 
diante da realidade cultural daquela 
época, já bem distante. Por isso mes
mo, o dialeto florentino, literariamente 
cultivado pelo próprio Dante Alighieri, 
aos poucos se foi impondo aos demais, 
transformando-se na principal fonte da 
lingua literária italiana. Em relação às 
falas regionais da Galiza, para que tal 
também ocorrosse, seria preciso que 
ela se tivesse transformado num Esta
do Espanhol Confederado, de todo au
tônomo, nele rejeitando-se o castelha
no como lingua oficial, para que a con-

_seqüente luta entre os dialetos fosse 
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indicando o de maior prestigio social, 
com força de impor-se aos demais pelo 
ensino sistemático nas escolas e por 
intensa atividade literária, até elevar-se 
à situação de IIngua nacional de todo o 
povo galego. Como isso não ocorreu, 
nem ocorre, pois o castelhano é que é 
a língua oficial de toda a Espanha, sis
tematicamente ensinado nas escolas, 
com rica literatura e dominando os 
grandes veículos de comunicação de 
massa, como é o caso da televisão, 
não há qualquer possibilidade sócio
-lIngüística de, por esse caminho, che
gar-se a qualquer solução. Daí a idéia, 
num quarto momento, aqui chamado 
supradialectal, de que se torna ina
diável a busca e a fixação de um pa
drão normativo para a IIngua galega, 
perfeitamente capaz de combater e de 
eliminar a ação desintegradora do cas
trapo, ·ultrapassando-se assim a sim
ples tentativa de registro escrito das 
várias falas regionais, todas já conta
minadas pelo castelhano. Aqui, portan
to, a normalização do galego comum 
seria a solução alta, reintegrando-se a 
IIngua no sistema luso-brasileiro, que 
lhe é próprio, para a sua perfeita recu
peração literária. Com isso seriam 
afastadas todas as influências coloni
zadoras da IIngua de Castela, sobretu
do as que se exercem em nível ortográ
fico e morfológico, na medida em que a 
norma culta do português, já plena
mente constituída, servisse de base pa
ra dirimir qualquer dúvida ou controvér
sia, em termos de lingüística compara
tiva. Mas tudo isso, é claro, com abso
luto respeito à própria história interna 
da IIngua, que teve a sua origem no 
mesmo romanço peninsular da outra 
margem do Minho, na formação históri
ca do galego-português, literariamente 
cultivado pelos trovadores e jograis da 
Idade Média. Seria assim uma espécie 
de reintegracionismo moderado, per
feitamente viável em termos escritos, a 
partir de um conjunto de normas co
erentemente estabelecidas, como pare
ce ser a proposta da Associação Gale
ga da Lfngua, entre outras entidades 
culturais e até politicas, em clara opo
sição às normas estabelecidas pela 
Real Academia Galega e pelo Instituto 
d-ªJ.í~ GalegaL ~ ced~ram ª me
ssão centralista de Castela, -no enten-
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der das correntes que lhes são contrá
rias. Diante desse impasse, inquestio
navelmente criado, resta dizer que há 
ainda uma quinta posição, aqui deno
minada de reintegracionismo radical, 
mas também chamada lusista, que par
te da mesma observação de que o gale
go, com o passar dos séculos, trans
mudou-se em simples dialeto rural do 
português, embora minado pelos 
empréstimos de adstrato vindos da IIn
gua oficial da Espanha, por força de 
longa e mútua convivência, no mesmo 
terri1ório nacional. Sendo assim, não 
tem esse dialeto rural condições de 
impor-se literariamente, em face do po
der central e dominante da IIngua de 
Castela. Portanto, ao lado das falas re
gionais, que nenhuma opressão ou de
creto oficial conseguiu jamais eliminar, 
ao longo do tempo, como a História o 
demonstra, a melhor solução seria ado
tar integralmente a norma culta da IIn
gua portuguesa, já plenamente consoli
dada, para a expressão literária do ga
lego. Em resumo, para o galego literá
rio, a norma culta seria a portuguesa, 
permanecendo as falas regionais como 
modalidades de um dialeto rural, inte
grado no mesmo sistema lingüístico. 
Na Suíça, conforme lembram os defen
sores dessa posição, também se fala e 
se escreve mais de uma IIngua, sem 
que isso afete a superior unidade terri
torial e politica daquele povo, que é um 
dos mais civilizados do mundo. Assim 
também, na Espanha, onde igualmente 
se falam e escrevem várias IInguas, co
mo o próprio galego, o catalão e o bas
co, sempre ao lado do idioma oficial de 
Castela, é claro que existe unidade po
litica e territorial, mas não lingüística. 
E a Galiza, politicamente integrada na 
Espanha, como outra coisa não se pre
tende, teria então o seu próprio idioma 
culto e literário, por sua natural reincor
poração ao sistema lingüístico de suas 
origens. Afinal, a IIngua portuguesa 
não pertence apenas a Portugal, acres
centam ainda os defensores dessa po
sição, com cerca de 10 milhões de fa
lantes, mas também ao Brasil, nação 
autónoma e independente, com 130 mi
lhões de falantes, ao lado de cinco na
ções africanas, também autónomas e 
independentes, cada uma delas com 
vários dialetos, aliás bastante diferen-



ciados, mas todas recorrendo ao portu
guês, em suas diferentes modalidades 
cultas, como Ifngua oficial e literária. E 
a reintegração total da Galiza no seu 
mundo Iingürstico, mundo de que ela é 
a própia matriz histórica, sem qualquer 
quebra da unidade territorial e politica 
da Espanha, mas com ampla e evidente 
expansão cultural do galego, seria a 
melhor solução do problema, consti
tuindo-se ao todo uma população inter
nacional com mais de 160 milhões de 
falantes, população a ser ampliada, se
gundo cálculos demográficos recentes, 

para mais de 200 milhões de falantes, 
antes mesmo do ano dois mil. 

Mas é evidente quênãO: mecabe~ co
mo estrangeiro, indicar qualquer solu
ção para o conflito Iingürstico existen
te na Galiza. Tal solução deve ser en
contrada, exclusivamente, pelo povo 
galego. Assim como aos galegos cabe, 
e a mais ninguém, deixar que o seu 
idioma seja assimilado pelo castelha
no, ao sabor da ação desestruturadora 
do castrapo, ou então lutar contra isso, 
pela recuperação plena da Ifngua, em 
busca da própria identidade nacional. 

Sobre um fraude lingüístico: o «moldávio» 

Circula em certos meios Iingürsticos 
umha moeda falsa: a pretensom de que 
o romeno falado na Moldávia soviética 
é umha Irngua totalmente diferente da 
que se fala na Moldávia romena (e na 
Valáquia e na Transilvánia, claro). Tal 
pretensom quer-se fundamentar em 
dous feitos consumados: 

1) a República Socialista Soviética 
de Moldávia, compreendida principal
mente entre os rios Dniestre e Prut, es
tá integrada na Uniom Soviética e nom 
na República Socialista de Roménia, 
onde sim está a Moldávia compreendi
da aproximadamente entre o Prut, o Si
ret e os Cárpatos; 

2) o romeno da Moldávia soviética 
escreve-se com caracteres cirflicos (co
mo o ucraniano, seu vizinho, e o russo 
estatal, ambos Irnguas eslavas), 
mentres que o da Moldávia romena (e 
do resto da Romén ia) emprega o alfa
beto latino, consoante com a filiaçom 
própria do romeno como Ifngua románi
ca , embora com ·forte influência eslava. 
(Outras Ifnguas eslavas empregam tam
bém o alfabeto lat ino: polaco, checo, 
eslovaco). 

Ora, vejamos alguns feitos (tam con
sumados e objectivos como os aponta
dos). Mas antes umha nota sobre os 
nomes: o vocábulo romeno recolhe de 

Por c. DURÁM 

perto a fonética do original: rom§n, cu
jo â se achega mais ao nosso e do que 
ao nosso a. E assim Roménia, em ro
meno Rom§nia (o espanhol Rumania 
ou Rumanfa é um calco do francês 
Roumanie). E para o adjectivo derivado 
de Moldávia (Moldava em romeno, cirll i
zado em MOJl):\oBa ao NE do Prut) pa
rece mais ajeitado optar por moldávio 
do que por moldava, que suporia umha 
passagem palo francês moldave. 

Nom dispomos de espaço, nos limi
tes deste artigo, para fazermos umha 
análise pormenorizada da questom, 
mas eis os feitos essenciais: o romeno 
está constiturdo por quatro dialectos: 

1) o daca-romeno, ou romeno pro
priamente dito, falado fundamental
mente ao N do Danúbio (inclusive nas 
duas Moldávias); 

2) o macedo-romeno ou arromeno 
(Balcans meridionais). 

3) o megleno-romeno ou meglenrtico 
(NO de Salónica);.e 

4) o istro-romeno (SE de Trieste). 
Pois bem, o «moldávio» nom é mais 

do que o daco-romeno falado na(s) Mol
dávia(s), e escrito em cirflico na Moldá
via do N. 

Para que nom se pense que trata
mos de ignorar o ponto de vista contrá-
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rio, eis alguns exemplos de léxico tira
do de umha publicaçom russa (ver bi
bliografia) que precisamente pretende 
demostrar a independência do moldá
vio a respeito do romeno. (Para a trans
literaçom do cirflico baseio-me no sis
tema empregado polo departamento bi
bliográfico do Museu Británico para o 
inglês, e no que as Naçons Unidas 
empregam para o espanhol. Notemos 
ademais que em romeno ã achega-se a 
e; ; é intermédio entre e e i; T é mudo; t 
é ts; § e sh (ou x); g (e, i), é dzh (ou di); é 
(e, i) é ch (ou tch); i é zh; ea é ia (ou ya)). 

Exemplos de identidade: rom. pã
mint , mold. n3MblHT (pemynt), terra; 
rom. piine, mold. nblHe (pyne), pam; 
rom. a ave a sete, mold. a aBll ceTe 
(a avya sete), ter sede; rom. piept, mold. 

n em (pept ou pyept), peito; rom. lim
ba noastra, mold. nHM6a HoaCTp a 
(limba noastra), a nossa IIngua; rom. 
omul, mold . oMyn (omul), o home; 
rom. timpurf, mold. THMnyp b (tim
pur'), tempos; rom. apã, mold. an3 
(ape), água; rom. fatã, mold. <jla~a 
(fatsa), face; rom. ro~u, mold. pOllllO 

(roshyu), roxo; rom. merge repede, 
mold. MepiKe pen eAe (merdzhe re
pede), vai rápido; rom. zi , mold. 3H (zi), 
dia; rom. a citi , mold. a 'lHTH (a chiti), 
ler. 

Alguns exemplos de variedades 
dialectal (notemos que os quatro 
dialectos romenos se escrevem com 
grafia latina); rom. a vedea, mold. a BeAll 
(a vedya), arrom. ved, megl. ved, istr. ve
du, ver; rom. griu, mold. rpbly (gryu), 
arrom. gran, gãr(n), megl. gron; istr. Istr. 
grãwu, grao; rom. alb, mold. an6 (alb), 
megl. alb, arrom. albu, istr. ob, ; rom. 
ajutor mold. aJKYTOP (azhutor) , 
arrom. ai:íutor, megl. jutor, ajuda. 

Finalmente, alguns casos de dife
renciaçom moldavo-romena: rom. ovãz, 
mold. OB3C (oves), arrom. uves, aveia; 
rom. spãimlhta, mold. cnai'iM3 (spay
me), arrom. spãmTnta, medo; rom. pc
rumba, mold. rony6b (golub'), pom
ba; rom. gtscli, mold. rblC K3 (gys
ke), arrom. gtscã, megl. goscã, ganso; 
rom. blne, mold. 6 HHe (blne) e rHHe 
(glne), bem. 

Mas diferenças deste tipo dam-se 
também em IInguas faladas em mais 
dum estado, como o espanholou o 
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inglês, e nom justificam a classiflca
çom do moldávio como IIngua à parte 
do romeno. No próprio romeno falado 
na Roménia pode-se distinguir, ao lado 
da IIngua culta, a IIngua coloquial, ou 
Iimba vorbitN (por exemplo nos nume
rais: op§pe em vez de optsprezece (18), 
etc.). 

Na procura do separatismo IIngafs
tico moldávio citam-se nomes do pa
ssado cultural romeno como Negruzzi , 
Eminescu, Creangá, Cantemir (aos que 
se dá grafia cirflica, claro), dando a en
tender que trabalhárom só pola Moldá
via, quando a verdade é que estas e 
outras figuras escrevêrom p·ara todo o 
povo de língua romena: mOldávios, va
láquios e transilvanos (a Moldávia e a 
Valáquia unif icárom-se em 1859 para 
formar a Roménia, na que se integrou 
em 1918 a Transilvánia). 

A respeito de datas hai ainda mais 
dados esclarecedores sobre a Moldávia 
do N: submetida ao império czarista 
até 1917 sob o nome de Bessarábla, ao 
se produzir a revoluçom nesse ano um 
comité nacional moldávio reclamou a 
autonomia, a reforma agrária e o uso 
da IIngua romena para todos os moldá
vi os (inclusive os do E do Dnlestre). Em 
novembro de 1917 estabeleceu-se um 
conselho (sfatu/ tarei) seguindo o mo
de/o de rada ucraniana. Em janeiro de 
1918 independizou-se a Bessarábla, 
que votou pola uniom condicionai com 
Roménia em março. Em dezembro do 
mesmo ano votou pola uniom Incondi
cional. 

Hoje as duas Moldávias estám umha 
vez mais separadas por umha fronteira p0-

litica e umha fronteira ortográfica. Mas 
pretender que falam por Isso duas IIn
guas distintas é como pretender que o 
servo-croata som duas IInguas porque 
se escreve com o alfabeto latino na 
Croácia e com o clrlllco na Sérvla. A 
tais absurdos leva o imaginar que a ca
da nome dumha mesma realidade IIn
galstlca corresponde umha IIngua dife
rente. Segundo esta teoria terlamos 
duas IInguas no anglo-saxom, ponha
mos por caso. E o castelhano e o es
panhol nom seriam a mesma IIngua. 

Ainda mais: umha IIngua escrita 
com outros caracteres passaria a ser 
outra IIngua: por exemplo as carias 



moçárabes, escritas em grafia arábica 
ou hebraica, já nom estariam em ro
manço. Pois Que dlrlamos do se/ardi 
(de base hlspánica) ou do yiddish (de 
base germánlca) escritos com caracte
res hebraicos? E Que tal se os escre
vêssemos com o alfabeto rúnico? Ou o 
glagolltlco? 

Nota bibliográfica: os exemplos es
tám tirados de MOn,!1aBcKHH il3blK 

CerO,!1HiI (Moldavskly yazyk se
godnyá), H _ r _ KOPnélTilHY (Corl~
teanul. KHIIIHHeB (Kisfiinev, ou Chl§l
nau na IIngua pr6prla), 1983. 

Romanian, M. Murrell and V. Stefa
nescu-Dragane§ti, Hodder & Stough
ton, London, 1977. 

Romanian, M. Murrel and V. Stefa
Tape, University of London, 1956. 

Encyclopaedla Britannica. 

A primeira «Selecta de Poesias Infantis» 
foi editada na Madeira 

Em 1874, a Tipografia Comercial (si
tuada na Rua da Alfândega, 130), cujo 
proprietário, Abraham Adida, era tam
bém editor, publica uma «Selecta de 
Poesias Infantis~, compilada e anotada 
por Henrique Augusto da Cunha Sousa 
Freire. 

Esta data, coincidindo com a publi
cação da -Tragédia Infantil» de Guerra 
Junqueiro, precede, portanto, de nove 
(9) anos a publicação do -Tesouro Poé
tico para a Infância», coligido por Ante
ro do Quental (1883), «reunindo poemas 
de vários poetas consagrados de en
tão» (in -A Literatura para a Infância» 
de Alice Gomes). 

Já em 1928, numa publicação das 
Oficinas Gráficas da Biblioteca Na
cional, intitulada -Algumas Achegas 
para uma Bibliografia Infantil~ de 
Henrique Marques Júnior, é referen
ciada a Selecta de Henrique Freire e, 
em 1959, Luis Marino, na «Musa Insu
lar» cita Quatro poetas madeirenses, 
colaboradores na referida Selecta. São 
eles: João César ,Coutinho Gorjão, fale
cido no último Quartel do século XIX; 
Francisco de Andrade (1506-1589) e, 
Francisco Vieira Que viveu entre 1845 e 
1889. 

Mas, o interesse capital dessa se
lecta, reside no facto de já em 1876, a 

Por Maria Margarida MACEDO S/L VA 

mesma ser adoptada -em diversos co
lIegios da Madeira e Continente do 
Reino», segundo um anúncio publicado 
no Diário de Noticias de 19 de Outubro 
de 1876. Dois dias depois, no seu n.o 
10, o primeiro órgão de Comunicação 
Social Madeirense, inseria, na primeira 
página, um extenso artigo sobre a falta 
de livros escolares, mormente nas fre
guesias rurais. Transcrevemos, utilizan
do a ortografia da época: «Nas nossas 
escholas rurais há immensa falta de 
livros, e sobretudo de livros apropria
dos para o ensino. Para leitura, em 
regra, cada um usa do livro Que poude 
alcançar». 

Depois de evidenciar todos os incon
venientes de tal facto, o articulista su
gere -obrigar as cam aras municipais a 
votarem annualmente nos seus orça
mentos uma verba para as escolhas 
publicas do respectivo concelho». 

Compreende-se pois, Que Henrique 
Freire, já então autor de duas obras pe
dagógicas, editadas em Lisboa, «Do en
sino profissional~ 1866 e "Elementos 
de Pedagogia para servirem de guia 
aos candidatos do Magistério Primá
rio» 1870, não pudesse ficar indiferente 
à carência de livros, por ele proprio ve
rificada, Quando professor nas Escolas 
Primárias de Lisboa, Almada e Fun
chal. 
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No prefácio da 1· edição -1874-
dirigido aos alunos da instrução primá
ria, o autor define bem os seus propósi
tos: «despertar o gosto pela poesia» e 
substituir com esta colectânea «o livro 
usado para ler verso nas aulas», «Os 
Lusfdas», que apesar de -bello poema», 
só mais tarde deveriam ler -porque só 
então o com prenderiam bem». 

Da -Carta-PRÓLOGO. que antecede 
esta declaração e é dirigida a José An
tónio Simões Raposo, -provisor dos Es
tudos da Real Casa Pia de Lisboa e 
Professor de Pedagogia e Methodolo
gia da Escola Normal do Sexo Femini
no», extrafmos: .a falta que há muito 
se notava de uma collecção de poesias 
recreativas e moraes que servisse para 
a leitura do verso nas escholas primá
rias». 

Esta primeira edição, dedicada à So
ciedade «Rettiro Litterário Portuguez 
do Rio de Janeiro., continha também 
um agradecimento não só aos que lhe 
haviam emprestado «parte das gravu
ras que ornam o texto», mas ainda ao 
Cónego Alfredo César de Oliveira, com 
o qual fundou o Diário de Noticias, em 
1876. De passagem diga-se que o Cóne
go Alfredo César de Oliveira era, nessa 
época, inspector escolar. 

A 2· edição, datada de 1882, foi de
dicada à -Sociedade de Instrução do 
Porto», da qual era sócio-fundador e ao 

já citado reitor da Casa Pia, Simões Ra
poso. 

Um exemplar desta 2- edição, está 
registado na Biblioteca Nacional de 
Lisboa, sob o n. o L.41787 e, foi-nos fa
cultada a fotocópia de algumas pági
nas, podendo verificar que todas as 
poesias são precedidas duma nota 
explicativa, dirigida aos alunos. 

No final, o nome do autor precedido 
da palavra senhor, excepto quando se 
trata de poesias suas. T~I é o caso de 
.. A Abelha», escrita em agosto de 1872 
e, dedicada a seu filho Duarte. 

A obra term ina com um extenso 
glossário. Pedagogo, poeta, jornalista, 
Henrique Augusto da Cunha Soares 
Freire, foi sem dúvida um dos homes 
do seu tempo mais preocupado com a 
leitura. Uma das suas últimas obras 
.. Pedagogia, da Biblioteca do Povo e 
das escolas», remete-nos para 1870, da
ta da primeira tentativa de estabelecer 
.. bibliotecas populares» em Portugal. 

Também o Diário de Noticias, de 14 
de outubro de 1876, lembrava às câma
ras Municipais do distrito do Funchal , 
o compromisso de estabelecerem «bi
bliotecas populares, donde pode deri
var para o povo os mais salutares fru
tos» e a 17 do mesmo mês, um novo ar
tigo insistindo na abertura das mes
mas, em outros municipios. 

Notícia biográfica de Emiliano Balás. 
Poemas desconhecidos 

Por AURORA MARCO 

O movimento de recuperaçom da nossa literatura que tivo lugar no século XIX, 
foi umha tarefa ingente, feita com mlJito amor por homes~ e mulheres. Que, em 

- cOlidiçons difíceis -dada a situaçom precária da nossa cultura naquel tempo
apostárom decididamente por fazer literatura em galego. 

Após vários séculos de silêncio literário quase total e devido à pressom exercida 
pola língua oficial sobre o galego, adquiriu-se a prática de escrever em castelhano, 
ainda que o galego seguia a ser a língua habitual da maior parte da povoaçom. Po
rém,muitos nom renunciárom a cultivar a literatura na sua própria Ifngua e guiados 
por este nobre empenho, propuxérom-se a reabilitaçom da literatura galega, com 
mu ito êxito em alguns casos. Nom temos mais que pensar nas nossas três grandes 
figuras do XIX: Rosalia, Pondal e Curros. 
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Mas se a nossa literatura recomeça a sua andadura no passado século nom é s6 
polas aportaçons dos três escritores citados. Outros muitos -uns com mais fortuna 
que outros- contribuírom, com a sua obra, a esse renacer literário. As aportaçons de 
todos explicam um presente que, sem esse passado, talvez nom seiiahoje o mesmo. A 
estes escritores devemos render-lhes o nosso tributo de agradecimento. 

Algumhas destas figuras do XIX som hoje ainda pouco conhecidas e a sua obra 
permanece parcialmente inédita. Este é o caso de Emiliano Balás Silva, um escritor 
ferrolano de que fala Carvalho Calero na História da literatura galega contemporá
nea" ). As aportaçons de Balás nom venhem, desde logo, enriquecer a nossa poesia 
pois nom possuem um valor substantivo. Mas cumpre que saiam à luz. 

Notícia biográfica 

Nom temos apenas dados que nos permitam perfilar a sua biografia. De todos os 
jeitos si podemos proporcionar algumhas notícias da sua vida e -o que é mais inte
ressante- oferecer os poemas que dei temos recuperado para contribuir a um melhor 
conhecimento desta etapa da literatura galega. 

Natural de Ferrol, naceu Emiliano Balás em 1859. Estudou o Bacharelato, por 
livre, no Instituto de Santiago (1870-1873) e nos de Betanços e Corunha (1872-1873), 
para voltar de novo ao de Santiago examinar-se de umha matéria pendente. 

O 31 de outubro de 1874 realiza o exercício de Grau de Bacharel no mesmo Insti
tuto de Santiago e obtém a calificaçom de Aprobado. Expede-se-Ihe o título o 20 de 
abril de 1985. 

Inícia os seus estudos de Medicina nesta Universidade o curso 1874-1875 e aca
bará em 1879-1880. Obtém o Grau de Licenciado em junho de 1880 depois de realizar 
os exercícios que marcavam as disposiçons vigentes. 

Aos 21 anos de idade Emiliano Balás já era médico. Mas, segundo as nossas no
tícias l2) a sua verdadeira vocaçom foi a pintura. Fixo Belas Artes e a sua paixom pola 
pintura levou-no a relegar a segundo plano a Medicina, carreira que nom deveu exer
cer muito, pois ia passar temporadas fora da Galiza -a Sevilha por exemplo- para 
pintar. 

Home culto, amante da leitura, sentia grande admiraçom polos clássicos, que 
conhecia bem. 

Pintor por vocaçom, nom fixo, sem embargo nengumha exposiçom, mas os seus 
méritos artísticos deviam ser conhecidos(3). 

Emiliano Balás tivo um grande protagonismo na vida do Ateneu Ferrolano, nas 
duas etapas desta Instituiçom. Com efeito, na etapa de 1903-1917 ocupou a Presidên
cia durante o período que vai de 1907 (seguramente ao começo do curso) a março de 
1908 em que apresenta a renúncia ao cárrego por motivos de saúde. Mas segue cola
borando nas actividades que organizava o Ateneu. 

O Ateneu começava as suas actividades no mês de novembro e duravam, até 
junho. Durante este período celebravam-se conferências sobre temas diversos. E cu
rioso sublinhar o feito de que todas estas conferências eram sempre em castelhano. 
S6 o poema em galego de Balás, intitulado "Cipriana» -que fioura no Anuário do 

(1) Carballo Calero, R., História da literatura galega contemporánea, 3' ed., Galáxia, Vigo, 1981, pág. 509. 
Sem o trabalho enorme, entusiasta e generoso levado a cabo polo professor Carvalho nesta História, cremos 
que muitas parcelas da nossa literatura estariam ainda sem pescudar e muitos escritores sem conhecer. Ta
mém aqui um grande amor a Galiza e umha entrega total a ela explicam umha obra destas caracterlstlcas. 

(2) Os dados que aportamos agora f(>rom·nos proporcionados por um familiar, nom directo, que nom recordava 
demasiadas cousas dei porque nom chegou a conhecê-lo. O que sabia de Balás ouvira·lho ao seu home, morto 
nal uns meses, filhO 00 citado escritor. 

(3) Num artigo intitulado . Retablo de la pintura gallega. lemos: _Don Ildefonso Sanz, Don Emiliano Balás .. 
contrlbuyeron Igualmente a la vida artlstica ferrolana. (de J . Leyra Domlnguez. Em Boletln de la Real Acad&
mia Gal/ega, tomo XXVII , La CoruMa, 1956, pág. 244). 
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Ateneu- junto com a leitura de umha das suas obras dramáticas galegas constituem 
a excepçom ao longo de todos estes cursos. 

A actividades de Balás no Ateneu é grande. Para suplir a falta de conferencistas 
actuará el em várias ocasions, o mesmo que outros intelectuais destacados. 

Entre as actividades do Ateneu hai que destacar a publicaçom de um Anuário on
de se recolhem as conferências e debates de cada curso e tamém a celebraçom de 
um "Concurso Anual de Memorias», sobre temas concretos. No primeiro e segundo 
concurso Emiliano Balás figura entre os ganhadores. 

Coincidindo com o terceiro centenário da publicaçom do Quijote celebram-se 
duas veladas literárias nas que Emiliano Balás tem umha-Pélrticipaçom-C1estacada. 

O Ateneu tinha tamém presença na vida pública da cidade. Assi, o escritor, em 
representaçom da instituiçom, assiste a umha sessom da Corporaçom Municipal pa
ra tratar assuntos e reformas locais e é nomeado ponente no problema çta limpeza da 
dársena de Curujeiras, que logo daria pé a um trabalho que figl!~a n~ _~nuár~o . . 

Este Ateneu que desaparece em 1917 pom-se de novo em marcha em 1931, devido 
à iniciativa de um grupo de personalidades entre as que achamos, de novo, a Balás, 
que será nomeado Presidente. Em outubro de 1932 renúncia ao cárrego por nom poder 
atendê-lo e passa a ocupar a Presidência da Secçom de Geografia e História. Tamém 
seria Presidente da secçom de Belas Artes que promoveu umha exposiçom de Pintura 
e Escultura de artistas locais. Tamém nesta curta etapa do Ateneu (1931-1936) cola
bora activamente o escritor ferrolano lOl • 

E poucos mais dados possuímos deste escritor. 

Emiliano Balás casou aos quarenta anos e tivo dous filhos, um deles escultor 
destacado. Morreu em junho de 1934. 

Emiliano Ba/ás, epígono 

Carvalho Calero, na História já citada l51 , adscreve-o ao grupo dos epígonos, escri
tores cuja obra nom constitui umha aportaçom essencial à obra iniciada no Ressurgi
mento. Nacêrom, em geral , na década dos sessenta e atingírom a sua madurez no fim 
de século. 

Este é o caso deste escritor que, pola sua cronologia e pola estética da sua obra 
-afim à dos seus contemporáneos- encaixa plenamente no citado grupo. 

Os seus primeiros poemas conhecidos som de começos de século, mais concre
tamente de 1903. Por estas datas -em 1904- publica Noriega Varela Montanhesas, 
livro de poemas realistas que estám dentro da estética decimonónica, ainda que pos
teriormente o poeta cultive umha poesia mais literária, mais culta, influfdo por outras 
correntes estéticas. E os escritores que podemos considerar continuadores de No
riega -os que se agrupam baixo a denominaçom de escritores do Posressurgimen
to- seguem a linha tradicional na poesia, caracterizada polo realismo costumista, a 
temática rural, a Ifngua dialectal. Teremos que chegar à geraçom das Irmandades pa
ra encontar alguns rasgos modernistas incorporados à literatura, como no caso de 
Cabanilhas. 

Nom pode estranhar-nos, pois, que os poemas de Balás, algum de 1917, estejam 
plenamente inscritos dentro da linha decimonónica. Por estas datas noutras litera
turas já triunfam outras correntes. Pero já se sabe que os movimentos literários che
gam tardiamente a Galiza. 

(4) Llorca Freire, G., Os Ateneos ferroláns na sua historia, Cuadernos Ateneo Ferrolán, ano V, n.· III , Ponte. 
deume, 1985. 

(5) Carballo Calere, ob. cito pág. 506-514. 
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Obra 

Emiliano Balás nom foi só um apaixonado da pintura. Tamém parece que 
mostrou umha grande afeiçom pola literatura. Isto confirmamo-lo em conversa que ti
vemos com um familiar que nos dixo que conservavam bastantes manuscritos do 
escritor em galego. Deveria a família dar a conhecer estes escritos que som, segundo 
nos indicárom, de umha etapa tardia. Hoje conformano-nos com oferecer os que te
mos recuperado. 

Indicamos, a título informativo, a sua produçom em castelhano, porque o que 
aqui nos interessa, evidentemente, é o escrito em galego: 

Rudezas de un cuarentón (Ferrol, 1904). 

La Europiada. Poema de la gran guerra europea (1919). 
La expiación. Segunda parte de la Europiada (1919). 

«Saneamiento dei muelle de Curuxeiras» e «Evolución de la Universidad Moderna 
hacia la extensión universitaria» em Anuario de las conferencias y debates deI Ateneo 
Ferrolano en el curso 1906-1907 (Ferrol, 1907). 

Polo que se desprende dos dados que possufmos deveu ser colaborador assfduo 
de algumhas publicaçons da época. A sua assinatura aparece em Almanaque Gal/e
go, Anuario deI Ateneo Ferrolano, Galicia Solidaria, Estudios Gal/egos, A nosa terra, 
Labor Gal/ega, EI Correo Gal/ego, e, possivelmente, noutras que se nos escapam. 

Temos notícia de onze poemas deste escritor, de que imos dar conta a seguir, 
que aparecem em algumhas das publicaçons que vimos de citar. 

Couceiro Freixomil 18J di-nos que colaborou em diversos jornais, principalmente 
em EI Correo Gal/ego «donde insertó poesfas en habla dei país». Nom tivemos oca
siom de manejar este jornal. 

Tamém aparece a sua firma na revista Labor Gal/ega, editada em Havana, que 
tinha umha secçom intitulada «Ferrol y su comarca»(7'. Tampouco pudemos consultar 
esta revista. 

Fala tamém Couceiro Freixomil18' de que Balás escreveu umha comédia em três 
actos e em prosa intitulada Estranxeiro na sua terra, que nom viu a luz pública nem 
se representou . Deveu escrever tamém teatro polo que nos di Couceiro e Guillermo 
Llorca que fala da «leitura de umha das suas obras dramáticas galegas» no Ateneu. 

Os poemas de Balás, que imos oferecer ao final deste pequeno trabalho, som os 
que seguem: 

1.-«A leiteirina». Datado em 1903. Figura em Almanaque Gal/ego para 190319'. 

2.-«N'a ribeira» . Datado em 1904. No mesmo lugar, número correspondente ao 
ano 1904110' . 

3.-0 que começa com o verso ClMaripepa e Casiana». Leva data de 1906. No 
mesmo lugar, número correspodente ao ano 1909(11). 

4.-A que começa com o verso ClBrua, Frouseira, brua». Datada em 1909. Figura 
impressa no mesmo lugar e no n. o correspondente a 1910112' . 

(6) Couceiro Freixomil , A., Diccionario bio-bibliográfico de escritores, tomo I, Santiago de Compostela, 1951·54. 
(7) Gran Enciclopedia Gal/ega, Silverio Canada editor, Santiago de Compostela , 1974. Veja-se a entrada - Labor 

Gallega., tomo 18. . 
(8) Couceiro Freixomil , cito sub voce Balás, E. 
(9) Almanaque Gal/ego para 1903, 8. A. Imprenta y Encuadernaci6n de .EI Correo Espanol. , Buenos Aires, 1903, 

págs.118-119. 
(10) Id., 1904, pág. 110. 
(11) Id. , 1909, pág. 107. 
112\ Id .. 1910. oáo. 128. 
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5.-«Porco con freno" . Datada em 1911 . Em Almanaque Gal/ego, o mesmo que as 
citadas até agora. No número correspondente ao ano 1912113). 

6.-A intitulada «T'envexo". Sem data. Recolhe-a CarréIU ). Citada por Carvalho 
Calero na História"'). 

7.-«A Pondal". Sem data. Está publicada na revista Estudios Gal/egos que, diri
gida por Aurélio Ribalta, começou a sair em Madrid em 1915(8). 

a.-«Na veira do Mino". Sem data. Citada por Carvalho Calero na História l17). Pu
blicou-se em A nos a terra"·). 

9.-A intitulada «A mámoa ... " tamém apareceu em A nosa terra 11 g). 

Ademais destes nove poemas que aqui oferecemos, Carvalho cita duas composi
çons que nom podemos incorporar a este trabalho por desconhecer onde se acham 
as publicaçons nas que aparecem, se é que se conservam. Som o poema «Cipriana" e 
«Na morte de Curros Enríquez,,'20). 

Temática 

Nos primeiros poemas de Balás achamos notas de acentuado ruralismo e costu
mismo. Som composiçons que nos descrevem quadros do viver aldeám, feitos singe
los do acontecer diário, quase inteiramente dialogados. Som poemas longos, na reali
dade contos em verso, nos que a mulher figura como protagon ista quase exclusiva. 
Umha anedota singela serve de base à descriçom de um carácter. 

Assi, achamos retratos de mulheres como o da «Ieiteirinha» que vem à vila vender 
a sua mercadoria e tropeça com um pícaro que a provoca. Ou a «percebeira" que con
segue -com muita retranca e astúcia- vender-lhe a mui bom preço um lote de per
cebes ao «senhor" da vila. Tamém tem o seu engado o diálogo entre Maripepa e Ca
siana, duas rapazas que se encontram na ermida de Sam Antom -«que fai milagres 
con todas as rapazas casadeiras,,-. Casiana vem traer umha vela que ofereceu ao 
santo quando deu a luz e Maripepa vem pedir um home, ainda que nom o confesse. 
Hai notas de fino humorismo no poema quando Maripepa lhe fala do seu home a Ca
siana e lhe di que é «cousa fea" e tamém Que «cativo como é, ivíncheme negra pra 
ch'o pillar!" . Ao ler estes versos lembramos imediatamente o poema de Rosalia, em 
que umha rapaza lhe pede ao santo um hominho «zambo ou trenco" , «anque os pes 
tenha coxoslmancos os brazos". 

O elemento humoristico misturado com a ironia dá-se no poema «Porco con fre
no", poema em que o autor passa revista a umha série de figuras: Matilde a Chuca, a 
tia Ventura, o abade da Carva, o Xunqueiras. E o poeta acaba ironizando sobre os 
seus próprios versos: «iO vello me comal si non son os versosl que por veces fagol 
porquinos con freno!" . 

Nestes poemas narrativos achamos graça e ternura, sentimento (abunda o dimi
nutivo) e certa viveza nos diálogos. 

Em «T'envexo", «Brua, Frouseira, brua" e «Na veira do Mino", o poeta apostrofa o 
mar da Frouseira e as águas puras do Minho sossegado, às que pede que levem «as 
tristes coitas da nos a escrava terra". 

(13) 
(14) 
(15) 
(16) 

(17) 
(18) 
(19) 
(20) 

Id., 1912, pago 140-141 . 
Carré Aldao, E., Literatura ga/lega, Barcelona, 1911 , pago 255. 
Carballo Calero , ob. cito pago 509. 
Estudios Ga/legos, revista quincenal de lenguaje, finanza, turismo publicada por Aurelio Ribalta, Madrid, 
1916, n.O 17, pago 118. 
Carballo Calero, ob. cit., pago 510. 
A nosa terra, A Coruna, 15 de decembro de 1916, pago 6. 
Id., n. o 9, 6 de fevreiro de 1917. 
Carvalho indica na História, cit., pago 509-510 onde estam publicados estes poemas: o primeiro no Anuario do 
Ateneo Ferrolano e o segundo em Galicia Solidaria . 
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«A Pondal» é um poema elegíaco onde a admiraçom polo bardo bergantinhám es
tá presente em todo o poema. A influência de Pondal manifesta-se, mesmo, no voca
bulário que é tipicamente pondaliano: castros, fumas, pinos, soán, feros, fungando, 
servos feridos, bardo, fusco, águia, azor, forte, duros, etc. Tamém se dá a ausência do 
dim inutivo como em Ponda!. 

O último poema do que temos notícia, «A mámoa» desenvolve algumhas das 
ideias que achamos nos Queixumes: a fé nos destinos da terra, a incitaçom ao seu 
ressurgimento com a lembrança e o estímulo dos feitos passados e a invitaçom a que 
Galiza seja consciente da sua missom. Frases inteiras de Pondal transcrevem-se nes
te poema: «Rexurde, pobo triste, d'ilotas e d'escravos! , «Desperta do teu sono I Galicia 
triste e nobre!», etc. 

Língua 

Estes poemas estám escritos numha Ifngua que se apoia na fala popular. Por is
so a presença. de formas castelhanizadas, de vulgarismos, de hiperenxebrismos nom 
é um feito que deva estranhar. Si resultam mais chocantes frases com dislocaçons 
de pronome, que som freqüentes nel , o que revela pouco conhecimento do galego. 
Frases como a que inícia o poema "T'envexo» -e o próprio título- resultam hoje 
tam estranhas como deveriam sê-lo entom para os que conheciam minimamente o 
galego. 

Apêndice 

Oferecemos os poemas de Balás respeitando, por suposto, com absoluta fideli-
dade o texto. . 

A LE/TE/R/NA 

Choraba á nenifla, 
choraba de pena, 
e á fio caianlle 
as ardentes bágoas por ambas meixelas. 

Choraba na rúa, 
na rúa Travesa, 
mirando escachada 
a olifla é o leite correndo antre as pedras. 

As xentes pasaban, 
pasaban de presa, 
sen lIe creto daren 
a tanta tristura, á pena tan fera. 

- Ti, qué tés, nenifla? 
,Qué tés, mifla reina? 
,Seique te escorreches, 
ou ti trompezaches, por ires lixeira? 

-Ay, mifla leitifla! 
Nunca Oios me dera! 
i Nunca á vila eu hoxe, 
houbera ordenado de vir á vendela! 
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iNunca aquel rillote 
cara á min viflera! 
iNunca eu o mirara, 
que po/-a sua culpa tiven esta perda! 

Vifla o moy zo/ado, 
andando ás carreiras, 
de cote alentado 
cara isa ventana que está xunta a eirexa. 

Eu imalpocadifla! 
erguin mifla testa 
pra veren icoitada! 
o que lIe facfa mirar á maneira. 

Destonces Ó pícaro 
fay que en min trompeza 
e no seo púxome 
ambas maus que, súpeto, mapalpan é apertan. 

Eu din un gran berro; 
el ri á boca chea; 
querendo tornalo, 
pégolle co á ola, que escacha e reventa. 

i Ay, disgraciadifla! 
iQué sorte tan negra 
foi a mifla, hoxe! 
iSeica mil/or fose crebára unha perna! 

-Rapariga, cala; 
non chores, contesta; 
i,Canto valería 
a ola é o leite que levabas nela? 

-iMoito! imoitos cartos! 
como tres pesetas, 
mais ben mais que menos, 
porque lIe era o leite moi bóo iabofellas! 

-Pois toma é non chores; 
adios, feiticeira; 
adios, é percura 
non mirar pra o alto, cando á vila veflas. 

-Gracias, sefloriflo! 
que Dio/o protexa! 
iA Virxen 110 pague! 
j Vaya polas ánemas! jviva canto queira! 

i Hoxe foi bon dfa! 
i Tiven boa colleita! 
iQuen me dera topar co rillote, 
agora, que marcho servida e valeira! .. . 

Ferrol, 1903 



N'A RIBEIRA 

-Rapariga! jCase vés moI/ada! 
,Dónde te metjche? ,que tras n'isa cesta 
tan cuberto e tan tapadií'lo 
como si temeses de qu'o sol cho vexa? 

- Véflol/e de lonxe, veflo d'a ribeira 
de col/er os percebes mais grosos 
aló antr'as peniflas, n'a baixa marea. 
Pepa, Antona é Xuana d'o Rego, 
Vicenta d'o Couto e Amalia d'a Fenda, 
con Marica é Manuela Purrúa 
Vifleron catalos tamén á Cadeira. 
Moito tempo estivemos en loita 
por salvaro paso e jgracias á Andreya 
de Caruma, qu'a nadar botouse 
levand'unha lifla n'a mao direita! 
Un cachón por un pouco asolágaa; 
pro fin, amaflouse, chegou xunt'a pena 
e amarrand'a cordifla á un petouto, 
fúmosl/enos todas alando por ela. 
jCánto rimos namentras pasábamos, 
mol/adiflas todas, n'a corda ben presas! 
jCántos berros, é aquela friaxe 
d'a yauga, é c 'as ondas que víflanl/e feras 
e metfan respeto, carácholas! 
A o fin, comezámos facera col/eita; 
mais ... jagora m'estou procatando 
qu'eu moi ben parolo, pr'o vosté non merca 
nin m'axusta siquera un lotiflo! 
jLévol/os moy gordos e boos, abofel/as! 

-(,?)-

-jAy, seflor, que tal é! Non se canse, 
non I/e teflo ganas de dar mais á a lengoa. 
, Vosté quer que lI'amostre os que trayo? 
jXúrol/e que cousa non veu coma ela! 
iTan !resquiflos! jAsí Dios me leve, 
non os hay mais grandes en toda á ribeira! 
,Qu'o que quero por estes? imoy pouco! 
por este lotiflo dará unha peseta. 
,Qué toleo? jAsí lI'eu sea boa 
púxenme pingando! Dará oito cadelas. 
,Di que non? jAy que xuncras de home! 
Mire qu'os percebes son booós a concencia! 
Vaya, deame sete e un chico; 
jSi mais I/e baixara, que crebe unha perna! 
,Oyeu que xuramento tan grande 
botei? jDios me vaI/a! ,vosté da seis perras? 
Qu'inda é moito? iay! iqué home tan mala! 
jMesmo, así eu medre, non hay quen I/e venda! 
/Ay seflor! iE ben comenenciudo! 
,Non dá os dous reás e á mota pequena? 
Volva, volva, que quero estrenarme; 
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S'iso non mirara, nunca lIe vendera 
n'ises cartos o lote; ivay dado! 
ivaya moi dichoso! i fixen boa feira ! 
i Esta xente d'a vila é ben parva! 
valerá ... seis cartos ó lote que leva. 

Maripepa e Casiana, 
duas amigas vellas 
(anqu'a mais ancianií'la ten vinte anos) 
atopárons'as probes, xunt'a igrexa 
d 'aló d 'o Forgoselo 
(unha hermida pequena 
que ten un San Antón, que fai milagres 
con toda-I'as rapazas casadeiras). 
Os pais de Casianií'la 
mercaran n'a Mourela 
un lugarií'lo boo, por poucos cartos, 
e foron, pra coidare d 'a facenda, 
vivir mais de tres légoas arredado 
d 'os pais de Maripepa. 
O que causou de s 'atoparen, oxe, 
e o boo d'o San Antón; ambas vií'leran, 
(sen saber unha d'outra) 
Casiana c 'unha vela 
que lI'ofreceu a o Santo cando estivo 
pra dar á lus; e a probe d'a outra nena 
pra pidirll'un homií'lo; 

Ferrol , 1904 

(anque a moza, así a rustran, n'ô confesa). 
En canto que se viron, 
bicáronse dera do, moi contentas 
de s'atoparen xuntas; 
mais reparando logo n'a pequecha 
que levaba, n'o colo, sua amiga, 
quedóuselle mirando Maripepa 
e díxolle Casiana: 

-Esta que ves é mií'la rula, i,seica 
non fuches convidada â mií'la boda? .. 
Pois xa teí'lo esta pícara. 

-iAbofellas 
e guapa com'un sol! iDios ch 'a conserve 
pra ben! -dixo Marica- Dios vos dea 
fartura ... i,E teu homií'lo? N'ô conozco ... 

-Eche unha cousa fea! ... 
iSi viras 'qué cativo!. .. Mií'la filia 
cativo como e, ivíncheme negra 
pra ch'o pillar! iCostóuchem'un traballo! ... 
Eu, coidei que quedaba xa solteira. 

Ferrol, 1906 



i Brua, Frouseira, brua, 
facendo retembrar tod'a ribeira! ... 
iBrua mar, .alterado 
po-Ias espesas brétemas 
escuras, com'a noite eterna e triste, 
en que viven aqueles que perderan 
á lus d'os seus olfinos 
e seu rumbo caminan, e trompezan, 
caendo e magoándose n'os croyos 
que s'alcontran estrados n'as veredas! 
iBrua, Frouseira, e n'os petoutos bate, 
como querendo asolaga-I'a terra, 
rompendo en ondas de fervente escuma 
que noxadas, cuspirll'o ceo semellan! 
i Brua, imitand'o trono 
que tumba, que da medo, qu'a tormenta 
n'os ceos, cand'as nubes, feras, bátense 
e fírense, ceibándose centellas! 
Por moito que t'envolvas n 'o teu manto, 
o sol, que contemprar quer tua grandeza, 
c'os seus rayos o racha, 
que com'a lume queiman 
e vai, pouquino á pouco, 
amostrand'as tuas ondas, tuas areas, 
as tuas fumas e fachos 
e o portino qu'ascondes, antr'as penas 
e que n'o seo garda, com'a ostra, 
drento metida, a cobizada pel-a 
a igrexa branca e piquirrichichina 
qu'a unha grande gaivota s'asemella. 
Asegún te desnuda o sol ardente 
baixas tua vos, tan fera 
e teu tumbar xigante 
vaise trocando en marmular riseira; 
as tuas ondas, que montes 
moventes y escumantes pareceran, 
tórnanse brandos seos d'as Ondinas 
e amorosas dan bicos âs areas; 
solamente d'os cotos, n'as alturas, 
vens'os rachos d'a brétema 
e d'os pinos d'a costa, o malancónico 
zoar, c'ô teu confóndese, Frouseira! 

Ferrol, 1909 
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PORCO CON FRENO 

Ten, Matilda a Chuca 
un robusto neno, 
así eu medre, guapo, 
c'uns ollos, d 'un negro 
fito, com 'as aas 
d'un corvo ou d 'un melro 
e c'unha boquifla 
de labres vermellos, 
com 'unhas cireixas; 
o rapaz, e un meigo 
e a nai, imifla xoya! 
po-I'a vida quéreo. 
Mércalle rosquillas 
e bolas e queixo 
e os vestidos busca 
mais charramangueiros 
pra pofler mais guapo 
si cabe, ó pequeno. 
Antonte, n 'a vila, 
mercoulle us enredos 
e mais duas varas 
de pano mareIo 
con frores azules, 
que lévem 'o deflo 
si mais rechamante 
se ven n'istes tempos; 
fíxolle c'o pano 
un calzón, á o neno 
e mais un chaleque; 
eu, cando 11'0 vexo 
post'6 rapaciflo, 
pra os meus adrentos 
ríome e marmulo 
sempre, d'iste xeíto: 
iSéntach'ese traxe 
com'a ó porco o freno! 

A tia Ventura, 
a d'o Trasanqueiro, 
ten cartos á logro 
e foivos facendo 
un capitaliflo 
que, po-/o de menos, 
de seguro, pasa 
de trinta mil pesos. 
A muller n'e nova, 
mais quer parecelo 
e fai canto pode 
por casar con Pedro 
de Cima d 'a Vila, 
mozo vinculeiro 
d'os mais aquelados 



que ten o Auntamento 
e que si I/e falan 
d'ela, dí moi serio: 
-iSeique m'embromades 
con ise estafermo? 
Non, pois abofel/as 
nin de risa, quero 
oir falar d'ese 
demoro d'espeto. 
Ela, sempre atopa 
modo d'atraelo 
e o rapás I/e fuxe 
cal si fora o demo; 
Nin un dia, deixa 
d'atopala, Pedro, 
sempre moi composta; 
mais, c'aqueles beizos 
peludos, c'os ol/os 
pitusos, pequenos 
e c'aquel fuciflo 
qu 'amita o peteiro 
d 'un moucho, ou cotorra 
traída de México, 
dí'o rapás pasando: 
-iQue me lev'o deflo 
si non ch'está o traxe 
com'a ó porco o freno! 

o abade d'a Carva 
e un xuncras d'un crego 
que ten cuás que todos 
os dentes, de menos; 
picada -I'as moas 
e bótall'o alento 
unhas bafardas 
que feden de Demo. 
Por si non lI'abonda 
ó probe, con eS~ 
ai"nda tatexa 
un pouco e tan preto 
se pon d'os que falan 
con él, qu'o cal/eiro 
mesmamente, a ' moitos 
vail/es revolvendo. 
EI, non se decata 
d'ise gran defeuto 
que ten, e de contra, 
rise com ' un leIo 
por calquer cousifla, 
sen gracia e sin xeito. 
Anton d'a Poutada, 
quê fai algún tempo 
qu'está de m6rdomo, 
ten qu'ir cabo o crego 
falar moitas veces 
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e sempre tremendo 
vai, ás suas risadas 
e bafos, cheirentos; 
Asina é, que cando 
rí o boo d'o crego, 
Antón, tamén rindo 
dille, pr'o seu peito: 
iSéntach' esa risa 
com'a ó porco o freno! 

Evos o Xunqueiras 
un d'eses /abercos 
que d'a nada, fanse 
con cartos espesos; 
ven sen un ichavo 
pra lIe dar á un cego 
e oxe mesmo runfla 
(e pode face/o) 
porque, anque tuvese 
sabido o sacreto 
de facer moneda 
falsa, mais difleiro 
non tirara en cousas 
que non teflen xeito; 
en po/itecadas, 
en encher á certos 
pillos, ga/afates, 
que n'o auntamento 
fan o que lIes compre, 
sin deber face/o ; 
en tomar vinganzas 
ruís, d'os que tendo 
dinidade e honra 
e tesón e xenio, 
ven con ma/os ollos 
todos seus manexos, 
indinos de homes 
honrados e reutos ... 
Pois ben: á ese burro, 
que xa n'o pe/exo 
non cabe y estoupa, 
fachendoso e necio, 
cando arrodeado 
de catro /abercos, 
(adu/ós d'oficio) 
pasear o vexo 
dándose importancia 
e cicaes creendo 
qu'e un gran presonaxe, 
eu rindo me quedo 
e á solas marmu/o 
pra os meus adrentos: 
iSéntache a fachenda 
com'a ó porco o freno! 



Cando moitas veces 
escrebindo versos 
(que non me dan cartos 
nin nunca m'os deron) 
paso o meu tempiflo, 
(que n'outros trafegos 
pOde que me dese 
algún lucimento, 
ou pra mercar libros, 
ou pr'andar facendo 
algunha cousifla 
de luz e proveito) 
e escribe qu'escribe, 
penso e retepenso 
e poflo o caletre 
en grandes apretos, 
(qu'a veces o forno, 
anqu'estefla ardendo, 
non está pra bolos) 
eu póflome serio, 
ou ríome solo 
d'eses esperpentos 
qu'escanaveirados 
salen d'o celebro 
e penso baixiflo 
pra os meus adrentos: 
iO vello me coma 
si non son os versos, 
que por veces, fago, 
porquiflos con freno! 

Ferrol , 1911 
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T'ENVEXO 

iT'envexo, mar da Frouseira, 
que pódeste desfogar 
contra as penas da Marirla 
e remexel-o areal 
c'os teus tremendos cachós 
que en escuma se desfán! 
iEu t'envexo, cando os montes 
ordenas d'aso/agar 
facendo tembral-o Cabo 
co as ondas, que mesmo dá 
medo, no peito, escoitalas, 
brua que te bruarás, 
tumbando c'os tronos, candó o rayo 
racha o ceo en desfeita tempestá! 
iEu t'envexo, pois gardo n-alma mina 
penas moi fondas que sofrir me fán, 
rio en ves de chorar. 

A PONDAL 
Celta, galaico vate, 
cantor dos castras bel/os, 
das mámoas e das fumas, 
e os pinos, que o soán sacúde fero 
fungando antr'as polastras 
do duro domeadas, como servos 
feririas da pancada, que lIes ceiba 
o crua caporal, fil/o do demo. 
Cantor da costa brava, 
onde o bruar ascóitase, tremendo, 
daquel mostro xigante, que do cabo 
fai que retembre o secular cimento ... 

"Cómo vives, bardo nobre, solo e fusco? 
"Que paulirla ou que cinzura, en redor de ti, un silencêo 
tan inxusto fixo adrede esquencer o que non poden 
olvidar cantos conozan, cantos falen o gal/ego? 

Esquencerte a ti .. . ou valente 
cantor dos galaicos eidos! 
iCamoens da pequena Patrêa! 
iNobre cantor dos Eoas, Mistral do noso Tarreo! 

Solo Curros, o gran Curros, ter contigo comparanza 
poderá, palo valente i axeitado dos seus berros. 

Aguia da bravIa costa, 
potente azar que lixeiro 
chegas astra por enriba 
das nubes que barre o vento ... 



- -Semél/asme polo forte 
ser tal/ado en seixo duro, ou en pedra de Toelos, 
como debe ser de pedra, ou de bronze, a lira tua, 

e co a cordaxe de ferro ... 
precisando as tuas poutas de aguia, 
mais duras que aceiro, 
pra pulsar, como ti solo sabes, 
o forte istrumento. 

i- Por que finxen esquencerte os que xa de ti non falan? 
i-Será que che teflan medo? 

iMalpocados! iAcougade! 
Non I/e temades ao xenio. 

As êstorias non nos dicen que mal nunca os seus fixeron 
nin Virxilio nin Homero. 
Si non queredes croá/o 
xa volo croóu o tempo 
co o seu cicatrón de prata 
de fin{semos cabelos 
y en vez da probe coróa 
cativeira, de loureiro, 
ten a cintilante douro 
que d'Anl/óns a sua campana 
foille tecendo. 

NA VEIRA DO MINO 
Correde, puras augas d'o Miflo asosegado, 
por antr'ameneirales e verdes carbal/eiras, 
que n 'as ondiflas vosas tan craras com'espel/os 
a sua xigante pompa con pracidez refrexan. 
Correde, mornas linfas, cheas d'encantos doces, 
qu'a feito ides nutrindo ás tres hirmás xemelas, 
cantando antr'as froriflas qu 'amóstranse n'as augas, 
cen rimas misteriosas, cen cántegas riseiras. 
N'os teus remansos ledos mil peixes prateados 
rebuldan, e por veces n 'os aires cintilean, 
ó choupar producindo us cercos que s'agrandan, 
pra desfacerse mainos pretiflo d 'a ribeira. 
Teu leito, sementado se ve, de seixos duros, 
que traen recorridas cicais, algunhas legoas, 
perdendo n'os arroIos a primitiva forma 
com'o pobo qu 'escravó perdeu sua endependenza 
perdeu suas leises propias, que un dia I/e furtaron; 
perdeu d 'as suas fazaflas a tradición guerreira; 
perdeu as vel/as forzas, trocándose n'un servo 
qu'a man qu 'asoval/ouno lambe, cando o atormenta. 

Correde, puras auguas d'o río d 'os encantos, 
correde marmulantes, queixuflosiflas, meigas, 
e pr'a salobre onda d'o fero mar, que brua, 
levade as tristes coitas d 'a nosa escrava terra . 
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A MÁMOA." 

Pretiflo d'a coroa d'o Castrillón, que s'ergue 
cal celta vixilante d 'a ria feiticeira, 
en frente d'o garrido e forte Montefaro, 
contemproa vella mámoa cenguida po/-as edras. 
Non fúchedes, petoutos, n'o síteo qu 'ocupades, 
postos asina, en roda, por man d 'a Natreza; 
pois vin os vosos leitos con rebos asentados 
e foron racheadas con arte as vosas fendas. 
"Quén foi aquel que soupo erguervos d'a cabalo 
us d'outros, seixos fortes, coidando non houbera 
n'o mundo, xentes tales qu'a profanar chegaran 
os osos, que furtáchedes ás cobizosas feras? 
iO mestre aquel vos puxo, a forza de traballos 
d'o xeito en que vos miro ... ! Coidaba fora eterna 
sua obra, cal coidaron aqueles qu'as Pirámides 
ergueron, mail-a Esfinxe calada, qu'as contempra ... 
"Quén foi o grande home tantos sigros dormente 
baix'os petoutos, mámoa, qué silvas mouras cercan 
e qu'o loureiro cubre d'arrecendentes polas, 
cicaes coroándoo por suas fazaflas bélicas? 

.. .. .. ......... 
Pode que n'esa laxa tendida, e ben covada, 
n 'a veira tua posta fixéranll 'as ofrendas 
d 'o sangue d 'us coitados qu'en asafladas loitas 
prisioneiros caíran d'os fillos d'ista terra . 
Cicáis, n 'esa ara tosca, e primitiva, e crúa, 
qu 'o sol doura n'as suas rayolas derradeiras, 
caeron baixo o duro coitelo d'o druida, 
marifleiros feniceos, lexionarios de César. 

"Quén sabe a cantas coitas serviches de consolo? 
"quén sabe cántas preces o teu redor s 'ergueran, 
iOU mámoa! que debiches ser n'aqueles tempos 
lugar seguro e santo, pr'os homes d'outras épocas 

iOU raza terca e firme, de fortes e de bravos, 
que tes, d'os seixos monstros d'as mámoas, a dureza!: 
"Cómo é qu'amolecida por longa servidume 
perdiches, d'as tuas forzas inxentes, a concencia? 
"Non sabes o que fixo n'a Reconquista nosa 
o esforzo d 'os teus nados? ... N'os viches n'as Américas 
facer ises portentos que danlle honor á pátrea 
e a mais d'honor e groria, respetos e riquezas? 
i Rexurde, pobo triste, d 'ilotas e d'escravos ! ... 
iDesperta d'o teu sono! iGalicia: ten concencia 
d 'a tua misión, n'o mundo! iRemembra ises aldraxes 
que téflente fai sigros, trocada n'a Cincenta 
d'a filia des/eigada qu'asovallante, crúa, 
despóis de lIe ceibares d 'os brazos as cadeas ... ! 
iContempro os teus menhieres, teus castros, e teus dolmes! 
iRecorda d'o Medulio as hecatombes feras! ... 



iNon sabes canto tempo tardou en domearte 
co as suas lexiós invictas o poderoso César? 
ide Charino e Nodales as tradiciós guerreiras? 
d'as xentes d'a Lanzada os abordaxes duros 
e d'o Ferrol e a Crufla as valentes defensas ... ? 
Recorda que venciches n'a Ponte de Sampayo 
a carraxen terríbel d'as águias francesas ... 
Entón, iPor qué consintes tranquila e homildosa 
as aldraxantes bulras d'os que calar deberan? 
jDesperta d'o teu sono, Galicia triste e nobre! 
ipercura, d'as tuas forzas e folgos, ter concencia .. . ! 
iNOn chores, nai, non chores com'a cativa paria! 
recrama os teus dereitos d'aquel que ch'os detenta ... 
i Erguete, nai chorosa, esconsolada, e triste ... ! 
Erguete, cal soupeches facer ante estranxeiras 
e cobizosas hostes, e, amostra os que t'aldraxan, 
quén eres, cando chegas perder a tua pacencia. 

Notas sobre o rotacismo galego 

Por D. PRIETO ALONSO 

Chama-se geralmente rotacismo à transformaçom da fricativa sonora z -prove
niente eventualmente da xorda s- na vibrante apical r, processo próprio por exemplo 
da fonética histórica do Latim (Collart, 1967): 

(1) aes vs. aeris 
plus vs. plurimus 

• amasem vs. amarem 

Por extensom, aplica-se o termo de rotacismo a toda transformaçom fonética de 
umha consoante -nomeadamente o 1- em r. 

O tipo de rotacismo estudado nestas notas refere-se à transformaçom do som s 
em r, registada no galego em vários pontos da Galiza, entre outros, por Carballo Cale
ro (1977), por Ramón Lorenzo (1975), por Enriquez Salido (1976) e por Taboada (1979). 
Este tipo de rotacismo tamém é próprio da fala de Cerdedelo (Laza-Ourense), em cu
jos dados se baseia este estudo. 

Nesta variante dialectal, o rotacismo tem lugar detrás de todas as consoantes 
agás as oclusivas xordas e a africada ch, como ilustram os exemplos seguintes: . 

(2) a. os buracos (orburacos) b. desviar (derviar) 
as donas (ardonas) desde (derde) 
as gorjas (argorjas) musgo (murgo) 
os farelos (orfarelos) asfixia (arfíxia) 
as zorras (arzorras) 
os seres (orseres) 
os jovens (orjovens) 
as rias (arrias) 
as ladeiras (arladeiras) 
as maos (armaos) 
os nenos (ornenos) 

Oslo (orla) 
mesmo (mermo) 
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(3) a. as poças (aspoças) 
as telas (astelas) 
as cousas (ascousas) 
as chousas (aschousas) 

b. espantar (espantar) 
magosto (magosto) 
basco (basco) 

(2a) ilustra a presença do rotacismo na fronteira de palavras; (2b) ilustra a pre
sença do rotacismo no interior de palavra; (3a) ilustra a ausência de rotacismo na 
fronteira de palavras; e (3b) ilustra a ausência de rotacismo no interior de palavra. 

Finalmente o rotacismo tampouco aparece detrás de vogais como ilustram os 
exemplos seguintes: 

(4) a. as amas (asamas) 
os outros (osoutros) 
as airas (asa iras) 

b. assar (asar) 
coser (coser) 
isso (iso) 

(4a) ilustra a ausência de rotacismo na fronteira de palavras, e (4b) ilustra a 
ausência de rotacismo no interior da palavra. 

Dado que o rotacismo aparece detrás de todas as consoantes agás as oclusivas 
xordas e a africada eh como indicam os exemplos de (2a) e (2b), a hipótese que expli
ca este fenómeno por meio de um processo em duas etapas das que a primeira consis
te na sonorizaçom do s em z, fica invalidada. Com efeito, o rotacismo tamém tem lu
gar detrás das fricativas xordas, como ilustram os exemplos de (2a) e (2b) que repeti
mos aqui : 

(5) a. os farelos (orfarelos) 
as zorras (arzorras) 
os seres (orseres) 
os jovens (orjovens) 
as gorjas (arxhorjas) 

b. asfixia (arfixia) 

musgo (murxho) 
Os exemplos de (5) mostram que o rotacismo tem lugar detrás de todas as fricati

vas xordas: [f,09, s, ã, XhJ. Nom obstante detrás de s achamos dupla realizaçom: orse
res/oseres. No segundo caso o s duplo (= ss) fica reduzido. Estes exemplos ilustram 
bem os dous processos próprios deste contexto silábico: o processo de enfraqueci
mento (rotacismo: orseres) e o processo de reduçom -eventualmente precedido de 
assimilaçom (Hooper 1976). 

Se nom se trata de um processo de sonorizaçom como acabamos de demostrar, 
de que outro processo se pode tratar? A resposta a esta pergunta nom é fácil já que, 
partindo da hipótese que o rotacismo consiste numha alteraçom de s ou Z em r em 
certas posiçons, as consoantes que formam o contexto deste processo nom consti
tuem umha classe natural de sons. Concretamente as oclusivas sonoras, as fricati
vas, as nasais, as líquidas e as semiconsoantes nom constituem umha classe natural 
de sons (isto é, nom hai umha categoria fonológica que defina o conjunto destes 
sons) e porém nom é doado formular a regra fonológica correspondente. 

Umha possível soluçom a este problema consiste em considerar o rotacismo em 
funçom da estrutura silábica onde tem lugar. Em efeito podemos constatar: a) que o 
rotacismo tem apenas lugar em posiçom implosiva; b) que o rotacismo tem apenas lu
gar detrás de consoantes explosivas relativamente pouco tensas e em todos os ca
sos menos tensas que as consoantes diante das que nom tem lugar; c) que a conso
ante r é umha das consoantes menos tensas, e em todo caso menos tensa que s 
(Hooper 1976). 

Partindo pois destas constataçons, podemos formular um princípio (no senso de 
tendência geral) que estipule a relaçom de intensidade relativa entre as consoantes 
implosivas e as explosivas imediatamente seguintes, como segue. 

PRINcíPIO DE INTENSIDADE RELATIVA: 
As consoantes implosivas tendem a exibir um grau de intensidade relativamente 

inferior ao das consoantes explosivas imediatamente seguintes. 
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Partindo pois da hipótese que o s exibe um grau de intensidade inferior ao das 
oclusivas xordas e da africada eh (sons relativamente mui tensos), a ausência do ro
tacismo detrás destas consoantes é conforme ao princípio enunciado. Por outro lado, 
se partimos da hipótese que o s exibe um grau de intensidade superior (ou idêntico) 
ao das consoantes diante das que o rotacismo tem lugar, a presença do rotacismo 
neste contexto tamém é conforme ao princípio enunciado. 

Observemos que segundo este princípio, as oclusivas xordas e as africadas nom 
constituem umha élasse natural de' sons'[ + 'tensos] em oposiçom às outras consoan
tes como sons [-tensos]. Simplesmente os primeiros som relativamente mais tensos 
que os segundos. Em conclusom, o estudo da intensidade fai parte do domínio dos 
sistemas contínuos, que se oponhem aos sistemas discretos. 

O princípio enunciado aqui tamém é conforme à teoria fonológica natural de 
Hooper (1976). Segundo esta autora, os processos de fortificaçom consonántica 
tenhem sempre lugar em posiçom inicial de sílaba, e nunca em posiçom final ou 
noutra posiçom. O exemplo proposto por Hooper pertence ao espanhol e refere-se à 
consonantizaçom das 'glides' y e w em posiçom inicial de sílaba, ilustrada polas ai
ternáncias seguintes: 

(6) hielo 
yelo 
yelo 

huevo 
we~o 
gwe~o 

Inversamente os processos de enfraquecimento consonántico tenhem lugar em 
posiçom final de sílaba. Um exemplo oferecido por este autor é o enfraquecimento do 
s final em vários dialectos do espanhol (aspiraçom do s final) . 

Diacronicamente este processo de enfraquecimento de consoantes em posiçom 
final de sílaba fica ilustrado polos exemplos seguintes: 

(5) facto feito 
directo direito 
septe sete 

O princípio enunciado acima tamém pode ser formulado em termos da escala de 
intensidade hierárquica proposta por Hooper, que repetimos aqúi: 

(6) contínuas contínuas xordas 
glides, líquidas, nasais, sonoras, interruptas sonoras, 

1 2 3 4 5 

interruptas 
xordas 

6 
Interpretado segundo esta escala de intensidade, o rotacismo galego explica-se 

por meio do princípio seguinte: 

(7) O rotacismo tem lugar quando o s implosivo vai seguido por umha consoan
te cujo valor é igualou inferior a 5. 

Como conclusom podemos afirmar que o rotacismo galego nom se pode explicar 
por meio de um processo de sonorizaçom do s, mas por meio de um princípio formu
lado em termos de estrutura silábica sobre a relaçom de intensidade entre o s implo
sivo e a consoante explosiva contígua. 
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Os economistas ante a normalizaçom 
lingüística 

A modo de apresentaçom 

Por Joám José SANTAMARIA CONDE 
Responsável do Serviço de Normalizaçom lingülstica 

do Colégio de Economistas de Pontevedra 

Antes de darmos conta da existência, postulados e funcionamento do Serviço de 
Normalizaçom Lingüística do Colégio de Economistas de Pontevedra -única entida
de corporativa de direito público que na Galiza assume a responsabilidade que lhe 
cumpre em matéria do uso normal do idioma galego-, queremos expressar o nosso 
agradecimento pola acolhida que se nos dispensa nas páginas de AGÁLlA. E isto da
do que em geral, e salvando honrosíssimas excepçons, recebemos habitualmente o 
silêncio como resposta ás nossas propostas tocantes à fraseologia e léxico de tipo 
socioeconómico em IIngua galega de diversas instituiçons tanto públicas como pri
vadas. 

Do mesmo jeito que, quando é o caso, nom temos inconveniente em empregar 
outros idiomas à hora de difundir o nosso labor em questom, aqui e agora decidimos 
livremente redigir este texto em galego reintegrado em aras de umha melhor interrela
çom galego-portuguesa e sem prejuízo do nosso posicionamento ecléctico nas ques
tons de tipo ortográfico-morfológico que profissionalmente nos som alheias. Ao 
contrário, quando se trata de linguage de uso habitual na Economia como ciência, e 
salvo razons filológicas de maior peso em contra, entendemos que as nossas propos
tas concretas devem-se considerar tanto polos reintegracionistas como polos ofi
cialistas a respeito da normativizaçom da nossa língua. Em posteriores ocasions da
remos conta mais detalhada, se se nos permitir, das nossas específicas propostas to
cantes à normativizaçom nos aspectos que si som da nossa competência profissional. 

Os postulados básicos. 

Em Dezembro de 1981 a Junta de Governo de entom do nosso Colégio Profi
ssional adoptou um acordo de co-oficialidade dos idiomas galego e castelhano no seio 
desta entidade corporativa. Os avanços, ainda lentos e nom eximidos de dificuldades 
e incoerências, experimentados polo processo de normalizaçom do idioma galego, 
exigem umha maior preocupaçom de todos polo tema. No que di respeito a esta insti
tuiçom, leva já um tempo ocupando-se e preocupando-se polas questons que, ao 
efeito, lhe som próprias: o direito ao uso optativo dos idiomas galego e castelhano 
dentro do ámbito territorial da Comunidade Autónoma Galega, o dever de respeitar e 
propiciar o uso, tanto do galego como do espanhol, polos seus colegiados e, final
mente, apresentar-se perante os órgaos competentes em materia de língua galega pa
ra participarmos, como nos cumpre, na elaboraçom de umha lexicografia económica 
em língua galega suficientemente assente e rigorosamente acunhada. 

Dado que a Lei 3/1983 de Normalizaçom Lingüística para o idioma galego (D. O. 
da G., 14-VII-1983) nom contempla, na sua disposiçom adicional, a normativa actual
mente vigente como completa e acabada polo que, em conseqüência, prevê a sua re
visom, institucionalmente este Colégio Profissional mantém a opçom ortográfico
-morfológica que adoptou ao amparo da normativa oficial de 1980. Entendemos, ao 
respeito, que como profanos em matéria filológica nom nos cumpre a nós entrar na 
discussbm reintegracionismolnom reintegracionismo, mas si assumir e resolver com 
seriedade e rigor os problemas que o galego económico nos pom no nosso simples 
exercício profissional. Assumimos, isto si, com carácter firme as múltiplas coincidên
cias de umha e de outra tendências aludidas e, sobretudo, no léxico onde, teorica
mente ao menos, existe concordáncia. O Decreto 173/1982 de Normativizaçom (D O. 
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da G., 20-IV-1983) nom estabelece outra obriga Que a do ensinamento da normativa 
Que aprova (arts. 4. o e ss.). O artigo 2. o prevê, ademais, o setraperfeiçoamento e o 1. o 

aprova-a como norma básica «para a unidade» e nom, por tanto, «de unidade» Que o 
mesmo processo normalizador, se fosse adiante como devesse, tem de decantar. 

Partindo do princípio 4. o da Normativa oficial segundo o Que, nos usos técnicos 
e cientlficos do galego, as soluçons Que se procurem devem ser harmónicas com as 
demais línguas, especialmente as romances e, em particular, com o português, con
cebemos o nosso labor com umha actitude de diálogo e concórdia dado Que tal 
princípio aceita, no concreto ámbito dos cultismos, as teses reintegracionistas. Na 
medida em Que nom se dá ainda, tanto nos ámbitos públicos como privados, um 
escrupuloso cumprimento do princípio devandito, ocupa-nos e preocupa-nos o uso 
nom unívoco Que se fai, na prática, de distintos conceitos económicos aos Que nom 
sempre lhes corresponde um termo preciso e devidamente acunhado. 

Exemplos do Que acabamos de dizer hai-nos tanto em textos emitidos por orga
nismos públicos como privados e, inclusive, nos redigidos ou supervisados por pes
soas afectas ao Instituto da Língua Galega ou Que aplicam a normativa do mesmo. 
Em geral observamos, mesmo em publicaçons oficiais, o emprego de termos como 
«desenrolo» económico em lugar de «desenvolvimento» ou «desenvolvemento» Quan
do, como se sabe, a Economia nom é algo «enrolável» (<<enrollable» em espanhol), e 
«desenrolável» tamém nom. Nunca, que saibamos, apesar do ponto 7.2.5.1 da norma
tiva oficializada que admite, como galego, o vocábulo «receita», o vimos utilizado re
ferido aos «ingressos» económicos. Por Decreto 112/1983 (O. O. da G., 4-VIII-83) cria
-se, segundo a versom galega, a «Comisión de Planificación, Coordinación (em lugar 
de «Coordenación» segundo o ponto 4.4 da normativa oficializada) e Seguimento das 
Inversións» da Junta da Galiza. Poderia-se, ademais, falar de «Planeamento» por «Pla
nificación» deixando «Planexamento» ou «Planejamento» para o «planeamiento» urba
no, em espanhol, como atinadamente se fixo em outra ocasiom. Outro tanto cabe si
nalar a respeito de .<lnversións» perfeitamente substituível por .<lnvestimentos». Inves
tir ou investimento som vocábulos, ademais de galegos, que se dam com diferentes 
acepçons específicas em distintas línguas romances: facer frente, dotar, agasalhar, 
fornecer ou, concretamente em catalám, cercar. O seu uso, em galego, referido às «in
versiones» económicas harmoniza com línguas como a inglesa, a alemá, a francesa, 
a italiana e tamém, por que nom?, com o português. 

Para darmo-nos ideia de como certos filólogos mesmo parecem ignorar a norma
tiva ortográfico-morfológica que defendem, podemos sinalar outros múltiplos casos 
detectados por nós em diferentes textos oficiais Que regulam ou pretendem regular 
aspectos económicos. E o mesmo supomos acontece com outros diplomas e porta
rias normativos. A disposiçom transitória segunda do projecto de lei do Conselho de 
Contas da Galiza (B. O. do P., Núm. 334 de 11 de Outubro de 1984) recolhe umha 
locuçom adverbial «ao chou» ou mais concretamente: «ó chou» (ao tum tum ou ao 
azar) referida a que o Pleno do Parlamento Galego designará «ó chou» a três 
membros do tal Conselho para um mandato de três anos frente aos seis dos demais. 
Se do que se trata é de que tal designaçom se faga «por sorteio» diga-se, pois, assi 
dado que umha cousa é que o resultado do mesmo seja azaroso e outra que a deci
som, previamente debatida e meditada, do Parlamento tenha de ser tomada sem tom 
nem som. Em todo o caso, o surpreendente é que seja o mesmo Parlamento que, co
mo tal, se atribua a possibilidade de actuar «ao chou». Na versom galega da Lei do 
Estatuto Galego do Consumidor (B. O. P., Núm. 364, 10-1-1985) aparecem tamém as 
disposiçons finais como: «Disp. Derradeira 1.·» ... , «Dispos. Derradeira 2.·» ... , e assi 
até a 5.·, quando, como é sabido, «derradeiro» é o «último» definitivo e, pólo tanto, 
nom reiterável como tamém nom o «final» de algo. Tecnicamente poderia-se emendar 
isto se, por exemplo, se dixesse: «Disposiçons Derradeiras: 1.· ... , 2. 8 .", 5.·» mas nom 
dando a entender que, em galego, pode existir algo que seja «derradeiro de derra
deiro». E assi poderíamos seguir com toda umha série de casos que no nosso Serviço 
de Normalizaçom Lingüística temos e continuamos acumulando como material de 
trabalho. Em ocasions, em textos bilíngües oficiais galego-castelhanos, mesmo apa-
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recem parágrafos em catalám onde devia ir o correspondente texto galego (Impresso 
da Fazenda da declaraçom do imposto do património de 1983, pag o 6). Os filólogos e 
docentes de língua galega interessados podem, pola sua parte, constatar múltiplas 
incoerências legais nas correspondentes disposiçons que mais ou menos lhes afec
tam. Por exemplo na página 2.321 do Diário Oficial da Galiza de 12-VIII-83, apartado 
3.9 dos programas oficiais de Língua e Literatura Galegas, poderám contemplar como 
se fala do uso das letras «Gê» e-«Jota» ante as vogais «E» e «I» em contra do dispos
to, ao respeito , polo Decreto de Normativizaçom vigente com anterioridade. Para 
maior abundamento, assi como sobre o procedimento de aprovaçom de material di
dáct ico pola Conselharia de Educaçom e Cultura, pode-se ler a Interpelaçom do depu
tado, Sr. Barros Pu ente, que recolhe o Boletim Oficial do Parlamento da Galiza no seu 
núm. 341 , de 7 de Novembro de 1984, respondida polo Conselheiro correspondente o 
17 de Abril de 1985. 

A colaboraçom que oferecemos a todo tipo de pessoas e instituiçons pensamos 
redundará em benefício -se fosse «económico» poderíamos falar de «Iucro»- do Vo
cabulário primeiro e Dicionário despois de Economia que temos projectado realizar a 
fim de que, com o prévio assessoramento filológico, assumamos a responsabilidade 
que nos cumpre profissionalmente: a decantaçom e elaboraçom de propostas firmes, 
ou recomendaçons nos casos ainda de dúvida ou discrepáncia nos ditames filológi
cos, em matéria de léxico económico em língua galega. Em qualquer caso, em todo 
idioma normal ou minimamente normativizado a terminologia técnico-científica 
acunhárom-na e acunham-na os técnicos e c ientistas nas áreas que lhes som 
próprias. Esta simples razom basta já para que assumamos responsavelmente os pro
cessos de normativizaçom e normalizaçom do idioma galego no que, polas razons 
apontadas e óbvias, nos corresponde. Ao nom existir na Galiza organismos interdis
ciplinares que se ocupem do tema, vemo-nos obrigados a intentar, quando menos, 
umha certa coordenaçom com as instituiçons e especialistas solventes em matéria 
de normalizaçom lingülstica -filólogos incluídos- ao ritmo que o processo normali
zador do galego nos demande. 

No seu momento interessamo-nos para que a Lei de Normalizaçom Lingülstica 
para o idioma galego contemplasse o role que, ademais da Administraçom, lhe con
vém às entidades corporativas. Ainda que nada disto contempla a legislaçom vigente 
em matéria de normalizaçom, este Colégio Profisslona"1 assume o labor que entende
mos nos cumpre do mesmo jeito que, em tempos passados, tivemos os colégios pro
fissionais e outras entidades corporativas que ter em conta o artigo 1. o, entre outros, 
do Decreto 2.929/1975 sobre a regulaçom das ifnguas espanholas na Administraçom 
Pública, corporaçons e particulares segundo o que: « .. . as Ifnguas regionais som patri
mónio cultural da naçom espanhola e todas elas tenhem a consideraçom de Ifnguas 
nacionais. O seu conhecimento e uso -entendam-se correctos- será amparado e 
protegido pola acçom do Estado e demais entidades corporativas de direito público». 
E isto que se di no art. 1.0 , pola sua concordáncia com a legislaçom autonómica pos
terior ao efeito , deve-se considerar vigente a diferença do que se estabelece em 
outros, como o 3. o ou o 4. o, que protegiam só o uso do castelhano. 

O Plano de Trabalho. 

Com base em todo o que antecede o Colégio de Economistas de Pontevedra de
senvolve o seguinte Plano de Trabalho no campo da normalizaçom lingülstica: 

1. o Continuar dirigindo-se a todo tipo de instituiçons e particulares que tenham 
assumidas responsabilidades de normalizaçom lingülstica do idioma galego. 

2. o Colaborar e solicitar ditames filológicos para os casos pontuais que susci
tem dúvidas, na lexicografia comercial, mercantil ou empresarial de t ipo económico 
ou de uso na Economia como ciência. 

3.0 Dada a insuficiente decantaçom da normativizaçom do idioma galego, este 
Colégio Profissional de economistas continuará, ao respeito, mantendo o seu posi-
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cionamento ecléctico por entender que, ao nom ser definitivo, é o que melhor se pres
ta à concórdia precisa sobre o tema; e porque, ademais, pretendemos evitar, com se
riedade e rigor, os possíveis feitos consumados mais ou menos irreversíveis que já se 
estám começando a dar mesmo em contra, ao parecer, dos postulados que lhe som 
próprios à filologia como ciência. Nos casos de discrepáncia ainda entre ex pertos da 
lingüística seguimos a utilizar ortográfica, morfológica e lexicograficamente a termi
nologia que nos é própria na linha da opçom que se recolhe no Dicionário Galego 
ilustrado «NÓS». . _ . _ 

4. o Organizar cursos de galego para economistas e outros profissionais afins 
com o objecto de que, ademais de capacitarmo-nos no uso normal e profissional do 
idioma galego, contribuamos a aportar soluçons concretas na decantaçom precisa 
da terminologia socioeconómica. Labor este especialmente útil para os colegiados 
que já exercem a sua profissom em galego. Para tal fim usarám-se, além de textos 
económicos em galego, outros redigidos nas línguas que, como galegos, nos som 
mais ou menos de acessível compreensom: espanhol, português e catalám e outras 
de uso, em muitos casos, na nossa formaçom e exercício profissional: inglês, fran-
cês, alemám, italiano, etc. • 

5. 0 Na medida em que se vaiam desenvolvendo e concretando os pontos ante
riores, continuará-se a elaboraçom de um Vocabulário de Economia Castelhano-Gale
go que, a modo de anexo, se poderá unir ao Dicionário Galego de Economia que te
mos em projecto realizar, e, finalmente 

6. o Quaisquer outras actividades que os nossos colegiados nos sugiram ou de
mandem na sua condiçom de economistas galegos. Atendem-se tamém as petiçons 
que outras pessoas ou instituiçons nos solicitem em matéria de terminologia eco
nómica. 

Achegas para a Unificaçom * 
Por Elvira SOUTO 

A plena normalizaçom da língua em todos os planos da vida nacional, objectivo 
em que está empenhado um importante sector da sociedade galega, apresenta-se co
mo um processo empedrado de obstáculos de todo tipo que por umha parte dim res
peito à necessidade de elaborar e efectivizar um projecto de política lingüística eficaz 
e por outro afectam à formalizaçom do idioma, isto é à (re)construçom do seu padrom 
ortográfico e morfológico. 

Os mais evidentes som talvez os impedimentos que à recuperaçom da língua se 
ponhem desde as instáncias do poder político, definidas por umha prática de militán
cia antigaleguista orientada a apagar as senhas da nossa identidade colectiva, embo
ra se apresentem por vezes sob a aparência de defensa do idioma e cultura na
cionais (pense-se, por exemplo, no tipo de campanhas publicitárias teoricamente diri
gidas a fomentar o uso da língua, cujos efeitos som imperceptíveis senom franca
mente negativos, ou na finalidade que parece inspirar determinado género de confe
rências itinerantes, jornadas, etc. em que se investem quantidades absolutamente 
desproporcionadas em relaçom ao escasso, quando nom nulo, apoio que recebem ini
ciativas culturais sérias de entidades comprometidas com a dignificaçom da nossa 
vida cultural. Para nom falar das conseqüências da imposiçom, via decreto de obriga
do cumprimento, de um padrom ortográfico e morfológico para a língua que ataca se
riamente a sua estrutura, e a reduz a simples variante dialectal do sistema ibérico-

• Sobre esta mesma problemática, embora -infelizmente- nom fazendo referência ao caso gale· 
go Leodegárlo de Azevedo Filho publicou há pouco tempo um artigo no JL, .Propostas de Uni fi
caçom entre Portugal e Brasil-, JL n.o 149, ano V, do 14 ao 20 de Maio de 1985. 

329 



-central, única modalidade idiomática que goza de plenitude oficial no Estado es
panhol, colaborando-se assi a acelerar o processo de enfeudamento iniciado nos sé
culos mais obscuros da nossa história cultural). 

Mas também nom faltam outros obstáculos que será preciso vencer se queremos 
recuperar para o idioma todas as funçons e usos a que a sociedade galega pode legi
timamente aspirar. O escasso conhecimento que o nosso povo tem da sua própria his
tória, silenciada e negada durante séculos e hoje só parcialmente recuperada, o limi
tado contacto com o mundo cultural de outras áreas do nosso sistema lingüístico, a 
difusom de preconceitos artificialmente gerados a propósito da cultura e sociedade 
portuguesa, som sem dúvida factores a ter em conta por incid irem negativamente na 
consciência colectiva e dificultarem o restabelecimento da língua e a formulaçom e 
divulgaçom do seu registo formalizado que -em nossa opiniom- nom se há de fixar 
sem prestar a atençom necessária ao estudo da sua história, evitando canonizar for
mas estranhas ao próprio idioma hoje presentes na fala por simples pressom do es
panhol , e ao conhecimento e análise da estrutura actual , nom só da modalidade gale
ga mas também das outras variantes do dominio do galego-português. 

Ora, para chegarmos a um grau de identificaçom satisfatório da norma galega 
com as restantes do sistema, sera preciso ter em conta assi mesmo alguns aspectos 
internos e certas divergências, muitas delas resultantes à sua vez de causas alheias 
à própria língua, já que -como era de esperar- séculos de afastamento forçado por 
umha fronteira política produzirom algumhas discrepáncias entre as falas galegas 
(hoje galego-portuguesas) de ambas as margens do Minho que ham de ser tomadas 
em consideraçom à hora de estabelecer o galego padrom. Contodo, como é bem sabi
do, o prolongado distanciamento e a disparidade de destinos nom conseguirom 
quebrar a unidade fundamental , o que facilita consideravelmente o labor de reunifi
caçom. 

Tendo conservado praticamente iné;ilterada a sua sintaxe, e erosom produzida du
rante estes séculos de subalternidade apresenta-se especialmente grave no léxico (o 
léxico espanhol invadiu parcial ou totalmente campos semánticos relacionados com a 
vida moderna, industrializada e urbanizada), é relativamente importante na morfologia 
e menor no sistema fonológico. 

Nom há dúvida que umha política de recuperaçom lingüistica coerente deve 
endireitar-se a eliminar todas as aderências estranhas à própria língua, sejam elas 
léxicas, morfológicas ou fonéticas e -evidentemente já noutro plano- ortográficas, 
conservando aqueles rasgos que, embora por vezes dissentindo com as formas 
correspondentes habituais noutras áreas do sistema, sejam propriamente galegas. 

Encontramos neste caso alguns rasgos fonéticos tais como: 
• existência da fricativa xorda interdental numha zona importante do nosso terri 

tório, sentida em geral polos falantes -provavelmente por coincidir com o espanhol 
padrom- como a realizaçom mais culta, 

• inexistência de sibilantes sonoras em quase todo o território galego, 
• presença de umha nasal velar na forma umha e os seus derivados (algumha, 

nengumha), 
• perda do wau trás velar xorda ou sonora nas vozes patrimoniais (kanto, kando, 

katro, ... ) numha parte importante do pais, 
• existência de gheada, fenómeno caracteristico de alguns falares galegos e des

conhecido no resto do sistema, que alguns estudiosos atribuem à pressom do es
panhol, consistente em diferentes realizaçons do fonema Igl como aspirado até coin
cidir com a pronúncia do fonema espanhollxl nas zonas mais espanholizadas, vilas e 
cidades ou proximidades destas, etc. 

E alguns rasgos morfológicos própriOS tais como: 
• nom convergência dos sufixos -çom/-som com as formas em -am: cançom, capi-

tám, 
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• existência de formas diferenciadas, na prática totalidade do território, para o 
pronome átono de complemento directo e complemento indirecto (te/che respectiva
mente) para a 2.' pessoa do singular, 

• contracçons específicas para singular e plural dos pronomes de complemento 
indirecto e complemento directo (/he-/o/,1ho) da 3.· pessoa do plural em certas zonas, 

• presença de umha desinência verbal para a 2.· pessoa do singular -che, (junto 
a -ste) (comeche, comeste), 

• algumhas formas verbais parcialmente distintas, de especial releváncia nos 
verbos irregulares (podo/posso, fago/faço, fam/fazem, fixo/fez, etc.), 

• uso do pronome mesoclítico habitualmente desconhecido (embora documenta
do em Rosalia, Cabanilhas, etc.), 

• etc . 

Se no léxico as discrepáncias podem parecer maiores, no fundamental som devi
das a ter invadido o léxico espanhol alguns campos semánticos importantes, como já 
indicamos, embora podamos também registar em Galiza a conservaçom de alguns vo
cábulos hoje sentidos como arcaísmos ou provincialismos noutros pontos do domí
nio lingüístico galego-português (aginha/asinha, nado, báguas, etc.) ou algumhas 
criaçons novas nom coincidentes (do tipQ folga/greve). 

É evidente que estes problemas som de importáncia mui desigual e nom todos 
afectam à representaçom gráfica (gheada, sibilante interdental, etc.) e, em geral, nom 
perturbam a mútua compreensom. Alguns talvez deverám ser revisados no futuro, 
outros poderám permanecer como marcas identificadoras da norma galega que, co
mo a brasileira, poderá conservar traços peculiares que a identifiquem. 

O que nom parece oferecer dúvidas é a importáncia que no processo de recupe
raçom de formas genuinas e de eliminaçom de aderências espúrias adquire a restau
raçom da representaçom gráfica tradicional e a convergência com as práticas das 
outras variantes, sinaladamente a portuguesa mas sem excluir a possibilidade de re
correr à norma do Brasil naqueles usos que podam resultar aconselháveis para a nos
sa modalidade (por exemplo o uso do trema nas seqüências velar + wau -freqüente, 
bilingüe, etc.-). 

Ora, o labor que se está a realizar hoje em Galiza veria-se facilitado se a nossa 
norma for reconhecida a todos os efeitos (gramáticas, dicionários, manuais de histó
ria da língua, deliberaçons conjuntas para a fixaçom de novas formas, instituiçons e 
organismos internacionais, cursos de língua e cultura para estrangeiros, etc.) como 
umha mais entre as várias que componhem o sistema. Os primeiros, e sem dúvida im
portantes, passos fôrom já dados (pense-se, por exemplo, nas resoluçons dos 
Congressos de Lisboa e Ourense, celebrados em 1983 e 1984 respectivamente), embo
ra caiba esperar um avance mais decidido neste sentido. 

Parece claro que o esforço principal corresponde aos galegos. Se queremos que 
a nossa voz seja ouvida a par das outras vozes que se expressam na língua comum 
é preciso que a norma galega adquira um certo grau de consolidaçom do que até ago
ra careceu por ser relativamente recente a sua fixaçom apesar da longa tradiçom que 
tenhem no nosso pais as propostas reintegracionistas. Nom obstante, pensamos que, 
para além do reconhecimento formal, nom seria descabido pensar na possibilidade 
de estudar a eventual revi som da ortografia actual de algumhas formas e a conve
niência de introduzir algumhas modificaçons que, nom levantando problemas fonéti
cos para as outras normas, facilitariam a convergência. 

Neste sentido, e sem outra pretensom que o de ser apenas umha primeira ache
ga a este problema, indicamos a seguir alguns casos em que o actual desacordo or
tográfico poderia ser resolvido sem grandes dificuldades. 

• Sufixo -izar 
Este sufixo, de sentido factitivo, é substituído para a formaçom de verbos novos 

em geral pola terminaçom -ar, o que dá lugar ao aparecimento de formas como anal;-
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sar, paralisar, catalisar, (a partir de análise, parálise e catálise respectivamente) 
sobre o modelo de pesquisa - pesquisar, hoje aceitadas sem reservas na Galiza em
bora entre nós fossem mais freqüentes analizar, paralizar, catalizar, sem dúvida por 
serem as correspondentes espanholas. 

Ora, nom é igual a situaçom de outras formas (do tipo tematizar, revitalizar, pola
rizar, etc.) que ás vezes aparecem grafadas com -S-, provavelmente por actuar a analo
gia, nem -muito especialmente- a de alguns neologismos formados a partir de no
mes próprios (tais como pessoalisar, camonisar, etc.) que encontramos nalguns tex
tos e parecem apontar à fixaçom de um sufixo -isar que, de consolidar-se, acarretaria 
problemas para a norma galega dada a diferente realizaçom que corresponde a um e 
outro grafema numha parte importante do nosso território. 

• Outros casos de sibilantes 
Também noutros contextos encontramos alguns problemas relacionados com a 

representaçom das sibilantes, alguns susceptíveis de serem facilmente resolvidos 
por adaptaçom do grafema correspondente numha ou noutra norma, outros de mais 
difícil soluçom. 
• Posiçom inicial 

As discrepáncias nesta posiçom afectam a vocábulos do tipo samarra, sapato, 
sentinela, soco, sanja, safar, etc., mais freqüentes entre nós, na zona de diferencia
Om, com interdental xorda. 19/. 

Nalguns destes casos o padrom galego optou por fixar umha forma alternante 
(sapato/çapato). Noutros, quando a procedência da palavra o aconselhava, fixou-se 
umha única forma acorde com a padronizada no resto do domínio lingüístico (p. ex. 
sentinela, do iI. sentinella), conservando assi mesmo a grafia s para o verbo safar por 
tratar-se de umha realizaçom conhecida também em zona de nom sesseio. 

As vozes çoco e çanja fôrom porém fixadas com esta única forma por correspon
der com a ortografia tradicional e só modernamente ter sido substituído o ç inicial 
polo s nas normas portuguesa e brasileira . 

• Posiçom implosiva 
A maioria dos casos em que poderiam aparecer divergências, por nesta posiçom 

conhecer-se na Galiza umha realizaçom interdental (mesquita, biscoito, jasmin, mes
quinho, lapis, etc.), nom levantam grandes problemas por ser a zona de sesseio implo
sivo -ou mais exactamente tal vez neutralizaçom- mais estendida que a área de 
sesseio total e serem geneticamente legitimas as formas adopatadas no resto do sis
tema. 

A única forma que poderia levantar algumha dificuldade seria talvez lapis por 
apresentar 0 como marca de plural; inabitual na Galiza neste vocábulo. Ora, como é 
sabido, a flexom de número está seriamente afectada numha parte importante do 
nosso território e hoje ninguém discute já -felizmente- a necessidade de restaurar 
as formas próprias (pense-se por exemplo no debate que provocou a formaçom do 
plural dos nomes acabados em -I, há apenas alguns anos, hoje praticamente resolto a 
favor das propostas reintegracionistas). Deveremos portanto aceitar a forma lapis 
também para o plural? 

.A dificuldade mais séria é sem dúvida a levantada pola representaçom gráfica 
dos patronímicos (Rodrfguezgalego frente à7fõdiTguesnoutras normas), sendonestã 
caso preferível, numha perspectiva diacrónica, a ortografia hoje habitual em Galiza. O 
reajuste apresenta-se conflitivo polas conseqüências extra-Iingüisticas que acarreta. 
Talvez neste caso deveremos manter ortografias diferenciadas. 

Outras posiçons 
Existem também algumhas formas com sibilante intervocálica cuja actual or

tografia noutras normas pom algum problema para a variante galega e que poderiam 
ser revisadas, pensamos, sem dificuldade. 
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É este o caso de palavras como fusil, visir, gambosinos, etc., que, grafados fuzil, 
vizir, gambozinos obrigam a umha pronúncia insólita na zona de diferenciacom do 
nosso terrítói'io. 

Umha ortografia com s, aliás muito provavelmente mais justificada de umha ópti
ca genética nalgum caso (v. gr. fusil, do fr. fusil; gambosinos, do cat. gambosins), 
nom poria problemas para a pronúncia de outros pontos do domínio lingüístico (sono
ra nos dous casos) e se adequaria perfeitamente aos hábitos fonéticos de todo o 
território galego. 

Noutros casos de sibilantes interiores o problema pom-se em relaçom às varian
tes xordas, representadas polo dígrafo -ss- ou polo grafema clç, ortografia que a foné
tica galega polariza em dous fonemas (ápico-dental ou predorsal e interdental respec
tivamente). 

Por esta razom, formas como palhaço, cócegas (com pronúncia interdental xorda 
IQI para um falante galego nom sesseante), son dificilmente admissíveis no nosso 
padrom ortogràfico. 

De umha perspectiva unificadora seria aconselhável nestes casos optarmos por 
representar a sibilante com o dígrafo -ss- (palhasso, cóssegas), válido para todo o sis
tema, embora entre nós sejam conhecidas algumhas variantes de cóssegas (inclusive 
cócegas) entre as quais umha mui estendida com palatal fricativa xorda (cóxegas) fe
nómeno aliás conhecido também noutras formas (pexego, xabom, xordo, xastre, etc.). 

E ainda interessaria ter em conta que por tratar-se no primeiro caso de um ita
lianismo adaptado (pagliaccio) e no segundo de um vocábulo de criaçom espontánea 
de carácter expressivo, similar ao correspondente noutras línguas (cat. cossigolles, 
esp. cosquillas, etc.), nom haveria realmente mais obstáculos que o da tradiçom 
escrita. Por outra parte, umha ortografia com -ss- para palhasso permitirá distinguir 
graficamente entre o susbstantivo ('personagem cómica e burlesca de circo') e o ad
jectivo ('feito ou vestido de palha') para o qual se reservaria a actual representaçom 
(palha + sufixo derivativo -aço) perfeitamente justificada. 

Noutras ocasions é a sibilante interior precedida de consoante que levanta ai· 
gum problema em vocábulos do tipo pretensioso, parcimónia, transe, etc., mais fre
qüentes entre nós pretencioso, parsimónia, trance. 

Nos dous primeiros casos a norma galega escolheu as formas luso-brasileirapor 
serem preferiveis de umha perspectiva histórica. 

Mais duvidoso porém é o caso do substantivo trance por tratar-se talvez de um 
post·verbal de trançar (embora nom se deva descartar a possibilidade de ser um deri
vado de TRANSIR) e ter a ortografia com -c- tradiçom documentada na língua. 

• Fricativas e africadas palatais 
Noutros vocábulos, de procedência diversa, em que aparece a palatal fricativa 

xorda no sistema do português padrom a questom está em resolver se se há de repre
sentar com o grafema x ou do dígrafo ch, o que nom é indiferente para os falantes ga
legos nem para os de umha importante zona de Portugal onde se mantém a africada 
perdida em terras do Sul. 

Assi , casos como a locuçom adverbial trouche-mouche (provavelmente derivados 
pós-verbais de troçar e mochar, 'fazer troços' e 'esmagar, mutilar' respectivamente 
com assimilaçom provocada pola rima), a serem grafados com x condicionam umha 
leitura com fricativa nom coincidente com a realizaçom conhecida na Galiza (africa
da). E o mesmo poderíamos dizer de alguns empréstimos como perxina, xisgaraviz, 
etc. para os que seria aconselhável umha ortografia com ch polas mesmas razons 
(perchina, chisgaravis). 

Contodo, noutros empréstimos seria preferível manter a actual ortografia luso
-brasileira por tratar-se da adaptaçom do dígrafo -sh- (xerife, xelim, Xangai, Hiroxi
ma, xá, etc.) representante da palatal fricativa xorda na língua donde o toma o nosso 
sistema. E ainda poderíamos acrescentar a forma xampu, hoje grafada champu, por 
tratar-se de um caso similar. 
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Distinta é a situaçom do galicismo chefe (hoje por regra em Galiza [xéfe) e mais 
raramente [séfe], ambas as formas sobre a correspondente espanhola jefe, 
adaptada aos hábitos fonéticos próprios no segundo caso), cuja origem justifica ple
namente a ortografia luso-brasileira e nom é inteiramente desconhecida entre nós 
com pronúncia africada. 

• Léxico 
Nom faltam também neste terreno alguns exemplos que a primeira vista podem 

parecer de complexa soluçom e som às vezes utilizados como argumento contra a 
reincorporaçom formal do galego ao seu sistema, desorbitando-se a sua importáncia. 

Na esmagadora maioria dos casos , nom obstante, as divergências que se podem 
observar neste campo som similares às que podemos encontrar entre as variantes de 
qualquer outro sistema lingüístico, especialmente os de larga projecçom como o nos
so, e som produto a maior parte das vezes dos reajustamentos a que obrigam novas 
necessidades (criaçons vocabulares , adaptaçom de neologismos, admissom de 
empréstimos, etc.), realizados nom sempre com idêntico critério nas distintas áreas 
do domínio, o que provoca alguns desacordos que no nosso caso aparecem mais evi
dentes debido à pressom exercida polo espanhol e à entrada índiscriminada durante 
séculos de vocábulos procedentes desta língua face à qual o galego se encont rava in
defenso. 

Tal é o caso de pares como tortilha / omeleta (espanholismo e galicismo respec
tivamente), folga / greve (adaptaçom do termo galego correspondente ao espanhol 
huelga frente ao galicismo admitido noutras normas), ou pares do tipo coche / carro 
com valores semánticos só parcialmente coincidentes , etc. 

Há, contodo, algum caso de empréstimo do espanhol ace itado em Portugal , elou 
no Brasil , que consideramos inecessário por substituir vocábulos existentes no nos
so sistema e seria interessante revisar. 

Vozes como penha (polo genuíno pena, aliás amplamente documentado na topo
nímia portuguesa), repolho (dificilmente explicável por tratar-se de um campo semán
tico que apresenta certa imunidade aos estrangeirismos), canhada (por canada, docu
mentado na Galiza), etc., que a norma galega considera espanholismos a erradicar, 
deveriam ser -pensamos- rejeitadas a favor das formas próprias. 

A tomada em consideraçom de estas elou outras propostas endíreitadas a facil i
tar a unificaçom ortográfica, cremos teria efeitos muito positivos na recuperaçom 
lingüística da Galiza, nom só por desimpedir o caminho de alguns obstáculos, mas 
também polo que significaria, entanto que expressom de soliedariedade, a procura 
de soluçons comuns a umha situaçom que, se é aos galegos que di respeito em !Jri
meiríssimo lugar também nom é, ou desejamos nom seja, indiferente aos que connos
co compartilham esta língua, nacida num canto de Europa e a que, umha História 
nem sempre justa nem sempre favorável , acabou por conferir projecçom universal. 
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ANTOLOGIA 

SEIS POEMAS INÉDITOS 

ser 

existir 
na livre terra 

respirar ao de leve 

ao de leve se erguer sobre a extensom que reina 

na raiz do ar 
sentir 
a fonte primigénia 
do espaço ébrio 

arder 

Por Xavier SEOANE 
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(ritual) 

A Antom Santamarinha Delgado 

ergue-te cedo 

colhe 
umha presa de terra nas tuas mans 

sente 
a saliva suavíssima do barro 
acariciar-te 

alimenta 
a tua face 
do rocio nacarado 

desse rumor ingrave 

despe-o 
de amor e de humidade 
adentra-o nos teus braços 
eleva-o cantando nas tuas mans 

benzoa-o 
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celebra-o 

dá-lhe umha alma 

fecunda-o de esperma e vendaval 
de frescor delirante e abrasado 

sê-lhe ave 

sê-lhe raiz e alma 
palavra 
pam 

tresvaria-o no espaço 
delirante 

desmaidamente ama-o 
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som 
um home em pé na chaira 
umha ave no lago da distáncia 

sofro de plenitude inalcançável 
desangro-me de sonho devorado 
de fruto presentido em rumor alto 
tal rio 
de ferida mui branca 
vago no espaço raudo 

ocupo humildemente o meu lugar 



vim 
o sol arder no alto 
como um corpo despido e incendiado 
a namorar pedras e astros 
de radiante naufrágio 

sentim 
da luz cair um raio de fragáncia 
estremecendo os poros sonámbulos das aves 
na carícia majestosa e embebecida do ar 

acolhim 
nas mans mui suave água 
de rios delicadas e fontes nacaradas 
a transpassarem a nostálgia e a mirada 
antes de fosforecer e namorar 

acaroei-me à vida 
pala transmudaçom desesperada 
dum desejo que ardia sem fronteiras 
no coraçom da alva 

fum 
um destelho que arfasse 
além das mainas aves 
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a luz é ave 
a ave pam 
o pam palavra 

todo o que nasce 
todo o que se ergue e nos traspassa 
todo o que se enraiza exulta invade 
é emanaçom espaço 

cando a luz fende a pedra 
o silêncio estilhaça 

a língua fere 

arde a terra inviolada 
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(a píntega) 

cando a píntega azul te sorria vermelha 
desde o branco silêncio da sua mirada verde 
alegra-te tanto como te entristeças 
pois hai perto de ali umha fontela 
na que está proibido beber 
a todo home sereno 

A F. Salinas 

cando os seus olhos rociados de miúdo sopor e arage leve 
te calofriem umha ánsia suavíssima e secreta 
na estremecida pel 
sorri e bagoa por igual na luz deserta 
pois entra em ti umha ave que che vai embeber 
um exultante rio que afoga a quem o bebe 

cando o seu corpo fique mais silente que tronco 
mais calado que pedra 
recebe na entranha essa embriaguez 
e extravia-te entre os lindeiros da febre 
antes que um ardentio e bêbedo mistério 
te retrotraia à morte por suavíssimo êxtase 
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TRÍPTICO DE LOUVANÇA E AMIZADE 

I 
Teima sobre Gasparinho 

GASPARINHO MARIN, sempre emigrando, 
GASPARINHO MARIN, neno revelho, 
a mirares de fronte (nom de esguelho) 
para este país de homes e de gando. 

Meu hominho galego, indo com o gando, 
GASPARINHO MARIN, neno de esguelho, 
a mirares de fronte este revelho 
país universal, sempre emigrando. 

Ao mirares os homes emigrando 
deste país que é um país revelho, 
meu neno da Galiza, olhas de esguelho 

aos que tratam o home como a gando. 
GASPARINHO MARIN, sempre emigrando, 
GASPARINHO MARIN, neno revelho. 

Por Xosé DEVESA 

Para Xaquín Marín 
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II 
Para Filipe-Seném 

FILIPE, castelao desse castelo 
de Sam Antom, louvado forte antigo 
que tantas jeiras rejeitou inimigo 
e tem da velha Terra Nossa o selo 

como o tes ti no teu falar singelo, 
o do claro mirar , barbado amigo, 
pala História e os signos seus contigo 
botando-nos a andar. Tal o couselo 

chantado na muralha, a olhar para tudo, 
sentinela na ponte do teu forte, 
vigilas e fas pátria deste vila 

que nos doi... invencível e teimudo, 
a guiares a nau para o certo norte 
de um porvir nosso que hoje já cintila. 
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III 
«No casal familiar cheirava a sálvia .. . » 

XA VIER SEOANE. 

A/migo, mestre, home, poeta inteiro 
O/urive do momento e da linguage 
XI A VIER SEOANE da camaradage 
Alberto a todo lume prazenteiro 

V lirado lume ti, alto candeeiro 
I1nvicto da palavra e da paisage 
E/rgueito nessa azul libertinage 
R/evestida da cor do sol de Oleiros 

S/e hoje che fiando estas palavras 
E/u fago umha cançom em clave amiga 
O/S BOSQUES ENCENDIDOS em paixom 

A/CALUGA DO PÁSSARO, A ARCA ... se abram 
N/om mais que para ouvirem sem fadiga 
E/stes dizeres do meu coraçom ... 
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Para a história da ordenaçom jurídica 
da autonomia galega 

Por Ricardo CARVALHO CALERO 

Um projecto de Estatuto 

As ilusons e desilusons que o a advento e a curta vida da segunda república es
panhola suscitárom nos ánimos dos que éramos moços naqueles afastados dias, 
tenhem, por suposto, notável semelhança com as que observamos ao nosso redor 
-protagonizadas por gentes que agora tenhem a idade que nós tínhamos daquela
os que atingimos a velhice, e com ela o advento e a vida infantil de um regime, a de
mocracia, estranhamente homólogo daqueloutro que tamém era, ou queria ser, de
mocracia, mas que nom se chamava assi de nome próprio, porque o nome mais 
próprio de república o agarimava com a sua ressonáncia superior. 

Como agora, os tempos caracterizavam-se, sobretodo -e isto é o corrente nos 
novos regimes- por um proldo de substituiçom institucional. Ainda que, claro está, 
nom faltassem exímias vozes independentes, o coro geral das classes momentanea
mente poderosas, instaladas no aparato politico -no governo ou na oposiçom- en
toava o hino da negaçom, do cámbio de signo. De jeito que o fluxo irresistível da 
dialéctica politica conduzia a adoptar como fórmula para organizar a nova vida a 
substituiçom pola sua contrária em todos os aspectos, da fómula vigente no regime 
anterior. 

FEDERAL E QUASE-FEDERAL 

Como agora, contra o centralismo reinante, se propugna o autonomismo geral, 
daquela pensava-se no federalismo como forma do Estado. Verdade é que, quando se 
elaborou a Constituiçom, um destacado chefe politico logrou convencer à maioria 
dos deputados, no último momento, de que nom era correcto proclamar a república 

.federal em ausência do Presidente do Governo, e decidiu-se avisá-lo, ou aprazar a 
sessom -nom me lembro-, com o que houvo tempo de reflexionar, e ao fim a re
pública nom foi federal, senom «federável •. E como o actual Estado é, segundo dim, 
«quase-federal .. , a verdade é que os velhos nos sentimos novos, porque nos parece 
que volvemos a viver os anos 30, e que esta Monarquia tem um ar que relembra 
aquela República. 

O caso é que, na etapa pre-constituinte, a voz do povo, é dizer, a voz dos vozeiros 
do povo. anuncIava com seguridade profética a República Federal, já que a M_onar
quia fora unitária. Por ISSO, o primeiro projecto de Estatuto Galego que se elaborou 
naquel momento começava com estas palavras: «Galiza é un Estado libre drento da 
República Federal Espat\ola • . 

Mas, ao cabo, nom houvo república federal, e houvo que redactar outro projecto 
de Estatuto. De por parte, o aludido tinha carácter oficial, pois era, ou pretendia ser, 
obra de técnicos. É o Estatuto chamado do Seminário de Estudos Galegos, pois esta 
entidade encarregou a sua elaboraçom ou assumiu a sua redacçom. 
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TRADIÇOM E DOCUMENTAÇOM 

A História tem como fonte própria o documento escrito. E os que presenciámos 
certos acontecimentos afastados no tempo e comparamos as nossas lembranças 
dos feitos com o rasto documental sobre o que os recontruem os moços historiado
res, nom podemos menos de abrigar as mais prudentes dúvidas cartesianas a res
peito da exactitude das visons históricas que nom nos é possivel confrontar com as 
nossas lembranças. 

Recentemente lim nalgum artigo periodistico umha referência aos autores daquel 
projecto de Estatuto, entre os que se destacava a figura de Alexandre Bôveda, 
moço economista, membro destacado do Partido Galeguista, julgado e condenado a 
morte pola sua resistência ao movimento militar e político iniciado em 1936 e que pro
duziu o derrubamento do regime republicano. Meritórios historiadores, baseando-se 
na literatura disponível , dam a nómina completa dos autores daquel projecto, que 
teriam sido Valentim Paz Andrade, Alexandre Bóveda, Vicente Risco, Luís Tobio e Ri
cardo Carvalho. E mesmo algum, ao sublinhar o carácter democrático avançado do 
projecto -«anteproyeito» no original-, declara que, sem dúvida, a mao de Bóveda, 
Tobio e Carvalho impuxera o parecer na Comissom, destes membros da mesma, o 
que, até certo ponto, fazia o texto incompatível com os postulados políticos de algum 
dos integrantes da mesma Comissom que nom podem ser outros que Paz Andrade e 
Vicente Risco. Aparecem estes dous senhores caracterizados, pois, de um jeito que 
naqueles tempos, e sobretodo para o caso de Paz Andrade, futuro senador democráti
co nas eleiçons de 1977, mereceria discussom ou matizaçom. 

Mas o que procede rectificar desde logo é que a mao de Alexandre Bóveda se im
puxesse para nada na redacçom desse Estatuto. Nom houvo tal imposiçom de maos, 
porque Bóveda nom participou em absoluto na confecçom do «Anteproyeito», o mes
mo que Risco e Paz tampouco intervírom. Os únicos responsáveis do texto som os 
dous homes cujos nomes se citam em último lugar na relaçom . 

AUTORIA 

Luís Tobio, entom moço jurista de grandes esperanças, estava encarregado da 
Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Santiago. Ali concorria eu re
gularmente, e naquel lugar, com umha calefacçom precária, lograda mediante umha 
rudimentária estufa, pois a Universidade nom dispunha de calefacçom central , Tobio 
e mais eu, inteiramente sós, sem outras ajudas nem consultas pessoais, elaboramos o 
nosso Estatuto. Se o fixemos por iniciativa própria ou por encárrego do Seminário, 
nom poderia dizê-lo agora. Talvez Tobio o saiba. 

Mas que Bóveda, Paz e Risco nom tivérom nada que ver com o assunto é tam , 
certo como que Compostela está entre Sar e Sarela. Nom houvo «comissom» como a 

.que figura na ediçom de Pontevedra do histórico documento. Os cinco indivíduos em 
questom jamais se reunírom, e ainda que as suas firmas figuram ao pé da «exposizón 
presentada pola poi'lenza encarregada de redactar o Anteproyeito de Estatuto de Ga
liza», tal informe, que é um estudo fiscal, foi obra exclusiva de Bóveda, como o articu
lado foi obra exclusiva de Tobio e Carvalho. Sem dúvida estimou-se conveniente, des· 
de umha consideraçom formalista, arroupar com umha «poi'lenza» nominal o trabalho 
que Tobio e Carvalho, como juristas, e Bóveda como economista, fixeram. 

Até aqui as minhas lembranças. Se cadra, Tobio e Paz Andrade estám em con
diçons de completar ou matizar alguns aspectos do caso. De todos os jeitos, os dous 
mencionados licenciados em Direito fôrom autores exclusivos ·daquel projecto -ou 
anteprojecto- de Estatuto, que ficou invalidado pola aprovaçom de umha Constitui
çom da República que impuxo canles novas às autonomias. 

A tradiçom é mais fidedigna do que a documentaçom em muitos problemas his
tóricos. Eu, depois de ter lido que estivem presente em actos a que nom assistim, ou 
Que outros escrevêrom livros ou palavras Que eu escrevim ou dixem, desconfio mui
tíssimo das verdades documentais. Como os dLstinguidos historiadores que se 
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tenhem ocupado no assunto questionam, mui prudentemente, a verdade oficial a res
peito das percentages de aceitaçom plebiscitária do Estatuto de 1936, estám devida
mente preparados para acolher estoutra pequena rectificaçom dos documentos escri
tos a propósito da autoria do Estatuto do Seminário. Este foi obra exclusiva de Tobio 
e do que suscreve. 

Ainda que o decorrer do lempo e o debilitamento da minha memória borrárom na 
minha mente os pormenores da confecçom daquel texto, dado que o meu colega era 
maior do que eu em idade e experiência jurídica, podo conjecturar razoavelmente 
que a sua pegada foi mais profunda que a minha na obra comum. Obra que nom t ivo 
transcendência prática, já que a racionalizaçom do processo autonómico foi feita em 
1931 na mesma Consti tuiçom, o que trouxo consigo a invalidaçom como utópico do 
nosso prematuro Estatuto. 

II 

Estatutos e autorias 

o nutrido volume consagrado à história contemporánea da nossa terra, que vem 
.de publicar a editoria l Galáxia, é obra de um especialista bem acreditado, X. R. 
Barreiro Fernández, em quem devemos salientar duas qualidades que parecem óbvias 
num historiador, mas que no Antigo Reino de Galiza e Moderna República da Confu
som, onde la Xunta governa a Puebla, distam de ter incontestável vigência. Num país 
no que os límites entre o galego e o castelám, o galeguismo e o castelanismo, o cien
tifismo e o politicismo, som tam inestáveis e borrosos, a severa formaçom técnica e a 
capacidade de julgamento objectivo dos feitos nom som, desgraçadamente, patrimó
nio universal dos advocados ou afeiçoados aos estudos ou aos relatos históricos. 
Mas agora nom se trata de aplaudir a um historiador sério nem a umha obra séria de 
história. Ainda nom dispuxo o que suscreve de tempo para ler acougadamente o livro 
alud ido". Mas, ao folheá-lo para lhe dar a bem-vinda, achou algumhas referências a 
pessoas que conheceu bem e das que o tempo e, às vezes, a paixom política vai desfi
gurando a fasquia, assi como a feitos miúdos nos que desempenhou um miúdo papel. 
Os que passámos o sarego da senectude, armazenamos lembranças que em oca
sions nos constituem em testemunhas nom dignas de desestimaçom no processo da 
história, se esta quer ostentar o seu legítimo carácte( de registo do passado, e nom 
se desvirtua convertendo-se em mero instrumento propagandístico de umha determi
nada ideologia. 

No entanto, o mais honrado historiador pode ser embaucado polo carácter par
c ial ou insolvente dos documentos que maneja, e a declaraçom testificai pode 
completar ou rectificar a sua visom de feitos ou pessoas. Se disponho de tempo e hu
mor para isso, arrumarei algumhas apostilas que podam colaborar a umha mais 
estrita caracterizaçom de acontecimentos ou personages. 

Na página 297 do livro que vem de publicar, o autor mencionado inserta um pe
ríodo que julgo necessário transcrever. A minha recensom é umha interpretaçom tex
tual , e nom umha mera reproduçom, porque resulta evidente que o texto está viciado, 
ao menos, por duas gralhas importantes. Eis a minha leitura: 

"O proxecto do Seminário de Estudos Galegos elaborado 
en maio do mesmo ano pola Sección de Ciéncias Sociais 
e Políticas do Seminário e, dacordo coas últimas notícias, 
elaborado case exclusivamene polo Profesor Carballo Calero 
segundo el sostén, constaba de 41 artigos». 
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Emendei a pontuaçom, seguramente perturbada na imprensa, e restituim o se
gundo do original, trabucado num seguindo no livro de estampa. Está-se a falar do 
primeiro projecto de Estatuto de autonomia de Galiza publicado nos tempos da se
gunda República espanhola. 

AFIRMAÇOM INFUNDADA 

Ora, a afirmaçom que se atribui ao dito professor -que naquela data nom o 
era-, segundo a qual el seria o redactor quase exclusivo do documento, resulta in
fundada. 

As últimas notícias às que o historiador se refere, devem de s~r as fornecidas 
aos leitores deste jornal polo firmante do presente artigo, noutro publicado nestas 
mesmas colunas o dia 27 de janeiro do ano que decorre. 

Neste artigo explicava-se que nem o desgraçadamente morto Alexandre Bóveda, 
nem o felizmente vivo Valentim Paz, nem o sempre discutido Vicente Risco, aos que 
se vinha atribuindo intervençom na redacçom daqueles quarenta e um artigos, 
tinham colaborado com umha soa vírgula em nengum deles. As firmas eram em do
cumentos dados à publicidade, de pessoas que nom participárom na confecçom dos 
mesmos, constituem um fenómeno bem conhecido. 

A realidade foi que os autores do «Anteproyeito» -que assi se intitulava, num 
galego ao uso daquel tempo- fôrom exclusivamente dous moços juristas, dom Luís 
Tobio Fernández (daquela às vezes Luís Tobio e Fernandez-Veiga) e um servidor dos 
leitores deste artigo, que nom era outro que o firmante do mesmo. 

Devemos entender que este último redactor do documento, segundo o artigo jor
nalístico do passado janeiro, foi o que elaborou quase exclusivamente aquel ordena
mento jurídico, porque nom contou senom com um colaborador, contra o que, funda
dos no texto de umha ediçom, afirmavan os historaidores? Mas se essa é a 
interpretaçom autêntica da passage do livro citado, muito me temo que, fora do con
texto constituído polo artigo da Voz que contém «as últimas notícias», qualquer leitor 
entenda que me atribuo a quase exclusividade da redacçom daquel histórico docu
mento, relevanOo a um plano mui secundário a colaboraçom de quenquer que seja. 
Mas do meu artigo Um projecto de Estatuto nom se deduz semelhante conclusom. 

DOUS REDACTORES 

O senhor Tobio Fernández era mais velho do que eu, e levava-me, polo tanto, al
guns anos de adianto na sua formaçom jurídica. Pessoa de esclarecidos dotes inte
lectuais, a amistade fraternal que nos unia era compatlvel com um constante aprendi
zado pola minha parte do meu companheiro de trabalho. Assi que, ainda que, dado o 
tempo decorrido desde entom, nom lembro detalhes da nossa colaboraçom, nom ca
be a menor dúvida de que o texto nom pode ser «case exclusivamente» obra minha, 
ainda que tampouco pudo ser «case exclusivamente» obra sua. Eu entom tinha pulo 
davondo para redactar Estatutos, e a minha energia juvenil, talvez desaforada, nom 
me permitia confinar-me no papel de amanuense. Mas de ambos redactores, como di
xem, Tobio era o mais autorizado, o mais competente, o mais velho. Assi que, no con
junto da obra, a ei" tivo que corresponder-lhe a cárrega principal. Convém que nom se 
creia que eu dixem nem escrevim nunca outra cousa. Porque no meu artigo de refe
rência indicava que, ainda que o decorrer de meio século borrara na minha meme os 
pormenõres da confecçom daquel texto, no entanto, dado que o meu colega era 
maior do que eu em Idade e experiência Jurldica, podia eu conjecturar razoavelmente 
que a sua pegada foi mais profunda que a minha na obra comum. 
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III 

Epílogo ou apêndice em 1985 

Agora que alguém julga de interesse reproduzir os artigos anteriores, publicados 
originariamente em 1981, considero necessário fazer algumhas pontualizaçons 
-realmente, umha só pontualizaçom-, para focar com mais precisom um extre
mo importante. 

Num desses artigos, aparecido em La Voz de Galicia o 27 de Janeiro do citado 
ano, indicava eu a põssibiiidade de que Tobio e Paz Andrade -pois Bóveda e Risco 
já morreram- estivessem em condiçons de completar ou matizar a minha 
informaçom sobre alguns aspectos do caso. 

E, efectivamente, acho algo interessante a esse respeito num artigo de Luís To
bio publicado no Cuaderno número 5 do Laboratorio de Formas de Galicia. Esse 
Cuaderno apareceu em 1978. Portanto, antes dos meus artigos de La Voz. Mas 
-ainda que eu colaboro nesse mesmo Cuaderno- ou nom lim ao seu tempo o artigo 
de Tobio, ou esquecim-no quando escrevim os meus. Porque se nom fosse assi, teria 
recolhido os dados que Tobio fornece. 

O meu companheiro na redacçom do «Anteproyeito» escreve: 

«Un grupo de traballo formado por Alexandre Bóveda, Ricardo Carballo Calero, 
Valentln Paz Andrade, Vicente Risco e máis eu deu remate en tempo récord a un an
teproieito de Estatuto para Galicia, que foi o primeiro que se pubricou na nos a Terra e 
tamém, segundo teno entendido, o primeiro da sua caste aparecido en Espana. Prá 
prep;uación dese anteproieito -máis ben diríamos «modelo»- cada membro do gru
po de traballo apresentara por escrito os seus puntos de vista e suxerencias verbo do 
tema, téndose feito unhas veces de maneira esquemática e outras, como no caso do 
Risco, de xeito mais desenrolado e longo. En Santiago, Carballo Calero e mais eu re
sumimos e arranxamos todo o material deica chegar à redacción dun texto curto e 
craro que foi logo revisado e aprobado polos demais membros da Sección e polo Se
minario, e pubricado en Santiago como aportación aos estudos e traballos que anda
ban a se facer daquela cara a autonomía da nosa Terra. Pouco despóis pubricábase 
en Pontevedra unha Exposición presentada pola ponenza encarregada de redaitar o 
devantido anteproieito en que se espuna o xeito cómo fixera o seu labor e outras con
sideJacións». 

A cita, ainda que longa, vale a pena de ser feita, porque, segundo ela -cousa 
que eu nom lembrava, nem lembro-, Alexandre Bóveda, Valentim Paz Andrade e Vi
cente Risco tivérom algumha intervençom na elaboraçom do nosso «Anteproyeito», 
nom poque participassem na redacçom, que foi obra exclusiva de Tobio e Carvalho, 
mas si porque sem dúvida, efectivamente, como membros de umha Comissom que 
-como se vê- funcionou mais realmente do que eu cria-, enviárom «por escrito os 
seus puntos de vista e suxerencias verbo do tema». Entendo que Bóveda e Paz «de 
maneira esquemática», mas Risco «de xeito mais desenrolado e longo». 

Nom seria satisfactório que estas manifestaçons de Tobio nom tivessem cabida 
numha segunda ediçom dos meus artigos, porque sem dúvida enchem um oco dos 
mesmos, reflexo de outro oco da minha memória. Com esta salvedade, deve entender
-se confirmado o resto do manifestado por mim. 
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Relações culturais entre Portugal e Espana 
Por Manuel RODRIGUES LAPA 

O problema das relações culturais entre Portugal e Espanha não é tão fác il como 
se imagina: é que tem forçosamente a condicioná-lo a resolução de um outro proble
ma: o da reintegração cultural e linguística galego-portuguesa. Supunha-se, logica
mente, que a autonomia da Galiza facilitasse a sua aproximação com Portugal , 
concretizando o sonho dos grandes pioneiros do Galeguismo: Bento Feijó, Manuel 
Murguia, Eduardo Pondal, Carré Aldao, Vilar Ponte, Vicente Risco, Afonso Castelao, 
J. Vicente Viqueira, Correia Calderom, e, por último, felizmente ainda vivo, o professor 
Carvalho Calero. 

Foi pura ilusão. Os velhos caciques, representantes do poder regional conserva
dor, voltaram à carga, ocupando postos de chefia, e o problema do idioma ficou por 
resolver. Ora, sem língua, devidamente preparada, não pode haver cultura literária 
propriamente dita. 

Dir-se-á: mas então não existe uma literatura, escrita em galego há mais de um 
século? Há, mas tal literatura tem como veículo expressivo uma fala poluída por cas
telhanismos de toda a espécie, tão defeituosa que o próprio Galego a trata por 
.. castrapo». A verdade é que uma língua de civilização se não pode forjar com base 
numa fala castrapizada. O único processo, e o mais natural , é aproximar o galego do 
português culto, sua verdadeira tradição. Era este o pensamento do grande Castelao: 
achegar o galego ao português, até um dia se confundir com ele, sem prejuízo de 
qualquer peculiaridade que toda a língua traz em si. Um exemplo desse processo, be
lamente realizado, está no português do Brasil. 

Sejamos inteiramente francos: o Governo espanhol , qualquer que ele seja, não 
tem mostrado boa vontade na solução do problema linguístico galego; e isso é facil
mente demonstrável. Em 23 de agosto de 1973, publicou-se em Madrid um decreto, 
criando o ensino do português na escola secundária espanhola. Foi um alvoroço de 
júbilo nos meios literários galeguistas e também portugueses, que viam solucionado 
o problema da reintegração linguística: dois ou três anos de ensino do português na 
escola galega eram o bastante para dar ao aluno o uso correcto do português oral e , 
escrito. Simplesmente, tinha sido um artifício do Governo espanhol: como o ensino 
não era oficial mas sim facultativo e dependente do número de alunos, lá se foi , mais 
uma vez, toda a esperança. Se Vicente Viqueira, acima citado, fosse vivo, sentir-se-ia 
revoltado com a inoperância de tal decreto: é que foi ele o primeiro a recomendar o 
ensino do português na escola secundária galega, e fê-lo nos seguintes termos bem 
significativos: «O galego tem que se escrever como português; viver no seu seio é vi
ver no mundo, é viver sendo nós mesmos». 

Caso semelhante se deu recentemente com os habitantes do concelho de Oliven
ça, hoje espanhol, outrora português até 1801. Os cidadãos espanhóis de origem por
tuguesa requereram agora ao Governo a obrigatoriedade do ensino do português a 
par do castelhano, com o intuito de conservar esse idioma «como parte dos bens cul
turais legados pela nação yizinha» (Portugal). Seria legítimo concluir de tudo isto que, 
se Olivença conseguisse a autorização para aprender oficialmente o português, fica
ria a porta aberta à Galiza para obter o mesmo. Tudo pode acontecer, mas nós não 
acreditamos em tal ucharia. Decididamente, a Espanha não quer que Portugal se ins
tale na Galiza, nem mesmo por via linguística. Lá terá as suas razões; mas a mim me 
não engana. 

PUBLICADO NO JORNAL .. EXPRESSO» (LISBOA) DE 9/7/83 

354 



Os textículos de Losada 
«Deixei de ler os periódicos, e sigo camiflo adiante ... » 

-Antón Lousada Diegues-

o primeiro de todo, aclarar ao amá
vel leitor mal Intencionado que nom hai 
neste artigo nemgunha intençom pejo
rativa nem de falta de respeito a Losa
da, apesar deste titulo provocador. 
Nem sequer hai um desejo de vulgari
zar, de minimizar tam modesto autor 
galego, e muito menos de ironizar ab
surdamente sobre as suas ideias, por 
muito tradicionalistas e sentimentais 
que sejam. Nom. Aqui o que hai é um 
bocadinho de humor adubado com umha 
certa dose de pedagogia inconfesável. .. 

Porque o inteligente leitor mal pen
sado já terá advertido que a palavra 
«textículos» está escrita no tftulo com 
um xis entre o «e» e o «t», como Deus 
manda e a santa gramática nos ensina. 
Textfculo, portanto, seria todo texto de 
reduzidas dimensons e de relativa im
portáncia ou valor, como assi o som os 
conservados de «Lousada Diegues», 
que era como gostava assinar este -au
tor» homenageado no presente ano 
com o Dia das Letras Galegas. Mas, 
voltando ao conto, como esse xis nom 
se pronuncia como tal palatal fricativa 
xorda nem como «ks» senom como «S», 
suponho que nom haver ia nengum 
problema em escrever «testiculos» refe
rido a textos menores escritos, ainda 
que com isso poda produzir-se certa 
ambigüidade e ambivalência que se
riam muito divertidas. Para fugir da 
implacável censura atlántica (?), no que 
segue escreverei simplesmente ts. em 
lugar de testfculos, já me entendedes ... 

De todas as formas eu nom lhe vou 
andar tocando os ts. a Losada. Nom te
ria sentido filológico nem sequer senso 
comum fazer o que fam nO.I.L.G. ou em 
certas editoras como Galáxia ou Edi
çons Gerais de Galiza quando tocam, 
ranham e retocam com a normativa or
tográfica e morfológica oficialista os 
ts. dos autores clássicos galegos, alte
rando substancialmente os originais. 
Estaria feio tocar os ts. de outro como 
se fossem os próprios. Amais, vai tu 

Por R. REIMUNDE 
saber como estarám agora esses ts. 
despois de tantos anos. 

Alguns machistas mal informados 
crem que todo deoende do tamanho dos 
ts. usados em civilizaçons primitivas 
como sfmbolo da potência e virilidade. 
Alguns crfticos aplicam tamém isto aos 
escritores. E nom, nom. Hai homes que 
tinham ts. de grande valor apesar das 
suas reduzidas dimensons, como o su
fixo latino indica. Pensade nesses bre
ves ts . formosfssimos de Castelao, 
cousinhas de admirável valor. Por outra 
parte, segundo alguns, as ' mulheres 
nom poderiam ostentar os seus ts., e 
que farfamos entom com alguns tam 
prominentes como os de Rosalla, por 
exemplo? .. 

Os ts. parecem ser o responsáveis 
nalguns contextos (cts., con-testfculos, 
por tanto), da procriaçom, mesmo lite
rária . Com efeito, alguns criadores, 
incluso politicos ainda que pareça 
mentira, Losada por exemplo, gardava 
nos seus ts. a semen-te que devia me
drar no futuro. No caso de Losada, 
«formidável apóstolo do galeguismo» 
-como lhe chamou Risco-, grande 
semeador de ideias em dona tan infe
cunda como a sua Terra, tratava-se de 
ts. onde se atesourava o gérmen para a 
sementeira do nacionalismo. 

Para outros irreverentes estes admi
nfculos chamados tamém despectiva
mente «cataplines» (ts. para nós) som 
as bolsas onde se esconde a quintae
ssência da valentia. E polos pequenos 
ts. de Losada podemos conhecer a um 
home valente, que se atrevia a falar 
com eles bem postos daquel admirável 
irlandês suicida que foi Terêncio Mac 
Swiney, ou que ousava enfrentar-se à 
«teoria cuase transcendental da veloci
dade», nada menos. Como era de espe
rar, Losada monstrou os seus ts. a pa
res, cinco em total na revista Nós. 
Eram histórias .ad ovo», como dim os 
especialistas, desde o princfpio ao fim, 
algo ingénuos nas suas -bolas» diffceis 
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de crer como aquel conto singelo dó 
boxeador Samuel Kupper made in Usa. 
Nom som ts. liricos e delicados os 
seus, fora da cópia dum romance popu
lar e dumha traduçom de Petrarca. 
Aristócrata el, polos seus ts. nom corre 
essa vea poética azulada que caracteri
zou aos seus amigos galeguistas. 

-Losada sabia moi ben as cousas», 
como se dixo. E devia de saber muito. 
Mais nom as sabia fazer el. Sabia onde 
estava o problema, a julgar polas suas 
traduçons do Pff . Lodovico Necchi 
sobre -spazio e tempo» ou a sua ver
som persoal do padrenosso e a salve. 

O seu discurso filosófico é intere
ssante, mas está expressado num gale
go desastroso, ilegfvel hoje, inçado de 
vulgarismos e diferenciallsmos que 
afeiam os seus ts. Horrfvel resultado prá
tico para tam boa intençom como tinha 
aquel pensador sentimental. Aqueles 
ts. fOrom monstrados a Castelao, Ote
ro, Cuevillas, e Risco, sem pudor al
gum. E quiçá este exibicionismo mo
desto de Losada foi o que levou estes 
homes a desenvolver a sua ideia origi
nai da revista Nós e os fixo correli-

gionários da doutrina galegulsta. Sabe
mos que mesmo mandava os seus ts. 
por correio com selo da ditadura ... Mais 
Losada nom passaria à posterioridade 
polo valor, tamanho, redondez ou bele
za dos seus ts. insignificantes, senom 
pola fondura do seu pensamento e pola 
sua palavra convincente. (Con-Vincente 
Risco, sobreto). Já digo, os seus ts., na
da. Normais. Ainda que agora sejam 
considerados cousa do outro mundo 
(claro!, morreu hal 56 anos), e as no
ssas nunca bem ponderadas autorida
des académicas (?) inclusive, postrá
rom-se um ano mais a adorarem os ve
neráveis ts. do homenageado como re
liquia de incalculável valor, nessa ceri
mónia necrofflica e funerária de culto 
aos mortos bem frios. 

l,Que passará quando honremos os 
ts. de Celso Emflio, breves e rotundos, 
aqueles grossos de Otero, os finos e 
deliciosos de Cunquelro, os valentes 
ts. de Seoane, os largos e de duvidosa 
virilidade de Blanco-Amor, os de Dies
te ... ? Quando? 

Mentres tanto esperemos com um 
sorriso de comprensom ... 

* * * 
II Simpósio da Língua Galego-Portuguesa 

Em Agosto de 1985 celebra-se na cidade de Buenos Aires este II Simpósio, com 
assistência da Presidência da AGAL. A organizaçom é de Amigos do Idioma Galego 
(Av. Belgrano, 1.841 . 1904 -Buenos Aires). Reproduzimos aqui um fragmento da carta 
enviada à nossa Associaçom para comunicar-nos este acontecimento. 
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" ... Dias passados, reunidos na casa de Dom Manuel Puente, na mesma sa
Ia em que Afonso Rodríguez Castelao, cos deputados galegos e outros 
patriotas, o fijérom durante muitos anos no seu Arduó labor a prol da liberdade ' 
de Galiza, onde se organizou e reunia o Conselho de Galiza, os Amigos do 
Idioma Galego começamos a celebrar este ano, centenário do passamento da 
imorrente Rosalia de Castro, com umha série de homenages que culminarám 
co 1/ Simpósio da Língua Galego-Portuguesa com V. M. na Presidência, a 
celebrar-s~ no mês de Agosto de 1985 na cidade de Buenos Aires. 

Entanto chega a oportunidade de ulterior in formaçom, quijéramos 
estimular-vos e que vos fortaleçades na luita com um amor teimoso e implacá
vel. Recebede apertas caiu rosas destes vossos irmaos e amigos incondi
cionais de além-mar. Sabemos que afinal Galiza vencerá •. 

Assina Rosa A. L. Puente, e a carta tem data de 2 de Junho de 1985. 



Convénios 
Baixo os auspícios do «Instituto da Língua Galega», que dirige o professor Cons

tantino Garcia González, assinárom-se nos primeiros meses do oresente ano. umha 
série de convénios entre concelhos galegos (como Vigo, Santiago, Carvalhinho, etc.), 
Nesse documento -um de cujos modelos aparece reproduzido neste lugar- recolhe
-se: que se celebrarám cursos de galego sob a supervisom da «Dirección Xeral de Po
lítica Língüística da Xunta», a adouiriçom de umha revista e o abono de umhas deter
minadas quantidades de dinheiro ao ,clnstituto de Língua Galega» para que realize 
umha série de trabalhos. . 

A «Associaçom Galega da Língua» conseguiu o documento reproduzido aqui e 
ao comprovar umha inexactitude no convénio, dirigiu-se ao Presidente do Parlamento 
Galego, o passado dia 9 de Março, nom tendo a resposta até três meses justos mais 
tarde. Como se pode comprovar pola resposta do Sr. Presidente do Parlamento Gale
go, o «Instituto da Língua Galega» e a «Dirección Xeral de Política Língüística da Xun
ta» estám utilizando indevidamente o nome do máximo órgao político da Galiza para: 

1.-Sob o disfarce de normalizar o galego, só se esconde o projecto de difundir 
umhas «Normas» mui questionadas polos sectores culturais galegos. 

2.-S6 se pode entender como umha insensatez que esses alcaides de Concelhos 
galegos «fagam suas» normas que dim que fôrom aprovadas no seu dia polo pleno do 
Parlamento o que demonstra que na realidade essas corporaçons, estejam sob a di
recçom do P.S.O.E., BNG ou «Coalición Galega» o único que fam é assumir umha 
política lingüística folclórica que nom é outra que a de «Alianza Popular» e o que bus
cam é subtrair um debate. 

3.-lnvocar o nome do Parlamento galego, isto é manipular o nome, é o exponen
te mais claro de má consciência, dirigido a subtrair esse debate, para assi continuar 
marginando aos sectores mais comprometidos. 

4.-Detrás de todo isto, tamém se escondem umha série de interesses bastardos 
(económicos, políticos), consistentes em malversar fundos em campanhas e activida
des ineficazes que pagamos todos os galegos, pois esses denominados «cursos de 
galego» nom conseguem em absoluto a normalizaçom do qaleqo e si gerar um lastre 
fundamental para a normalizaçom: dar títulos de «especialistas» a certas pessoas 
que exercem como anti-galegos e que s6 buscam estar ao coberto. 

5.-Nom hai concurso público de méritos entre o professorado que imparte es
ses cu~sos, que som concedidos «gratuitamente» às pessoas que recebem como pré
mio entre 100.000 e 300.000 pesetas pola sua fidelidade à causa. Concretamente no 
Carvalhinho, segundo informaçom aparecida em «LA VOZ DE GALlCIA» o 6 de Março 
de 1985, na página 22 çle OURENSE, resul~árom agraciados no curso de iniciaçom o 
professqr ALFON~O VAZQUEZ MONJARDIN e no curso de aperfeiçoamento o profes
sor LUIS GONZALEZ TOSAR. 

OS TEXTOS AINDA PERMITEM MAIS COMENTÁRIOS QUE OS LEITORES PO
DEM FAZER. 
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En relación co seu escrito de data 9 de mar

zo , do que tivo conecemento a Mesa do Parlamento en 

sesión do 20 do mesmo mes , teno a ben informarlle que 

a norma ti va aplicable ó idioma galego es tá con tida 

no Decreto 1 73/1982 , de 1 7 de novembro , sobre a norma 

tivización da lingua galega , aprobado po l a Xunta de 

Ga l icia e publicado no Diario Oficial de Galicia núm. 

36 , do 20 de abril de 1983, non habendo participado 

o Par l amento na s úa e l aboración como se deduce da na

tureza da propia norma. 

Consecuentemente non é posibl e atender dende 

o Par l amento a súa petición de determinados documen

tos al l eos a esta Institución. 

o que comunico a vostede para o seu conecemen 

to. 

Santiago de Compostela , 13 de Xuno de 1 985. 

o PRESIDENTE 

1~0{)--

A. , o n io Rosón Pére z 

D~ MARIA DO CARMO ENRIQU EZ SALIDO. 



AVUNTAMIENTO 
CARBALLlNO 

Reolstro de 
ENTRADA __ 

N •• 5"1t=f-_L-Y\ 

PROPOSTA DO GL~ MUNICIPAL DE COALICION GALEGA O PLENO MUNICI~ 
PAL DO CONCELLO DE O CARBALLINOI 

Normalización lingUística do Concello a tódolos nivéis. 

Este grupo municipal de C.G. consciente da realidade 
I 

lingUística da nosa terra, e oomo forza galega defensora da li~ 
gua e dos dereitcs nacionais de Galicia, propón U4 prooeso de= 
normalizaoión de Concello e de tod~ a vida municipal, 6 amparo 
da le~islación vixente e tendo comq marco a Constitución do Es 
tado e o Estat uto de Autonomía de qalicia. 

Somos sabedores da situaoión de m~xi4ación na que '" 
se atopa a nosa fala e por iso que~emoB encetar un camifto nor
m~izador para dar 11 e ó galego ae meemas posibilidades, das que 
, me recente por sá-la lingua do país, dentro dun eido tan 1mpo~ 
tante na vida da eociedade como á a adminietración ,looal. Palo 
tanto, ~ para materializar&oe este ' pro~eoto, esoomenzamos por. 
propofter ó Pleno un estudiado e meditado proceeo de normaliza-~ 
oión l1ngUietioa a t6dolos niveis do noeo Concello; Por Bl.lposto 

que sabemos ql.le non hai normalización sen ~ normativizaci6n= 
coherente na que a primeira poida apoiarse, e nós co~o grupo p~ 
lí tico aceptamos e facemoe nosa as "Normae ortográfioae e morf~. 

ló~icae da Lingua Gal ega" eleborada s pola Real Aoademia ' Galega,. 
e polo Instituto da Língua G~lega aprobada no seu dia palo Pleno 
do Parlamento de Galcia, cons ideramos pois que,son elas as máis 
~e i tada para a r ealidade socio-ling~ística da nosa terra. 

Esta proposta ma terializariasa nas seguintes fases I 
PR HlEIRA.-

ForillBción dos f unciona rios municipais para o pleno c~ 
ftecemento da lingua eal ega e da linguaxe admínistrativa.t a no
sa intención de i nc;Jn tiv a r ó máx imo ós nosos funcionarios para=. 
qua conez~n o galego sobr~ t odo no r ef e rente á eecrita e sepan= 

utilizalo corraetamente en Loda a vi da adminietrativa do Conoe-
110. Por i s to e t endo ~n conta que a Dirección Xeral de Politi
ca Lingu.í=t1ca da Con,; all eri éi. .le Educa ción organt.za Curaiftos p!! 
ra Funcionarios en co l :t bo ra cj ór, co s Concellos, s.olici tarmos de = 
dita . Dire c ~ ión Xerd l un C 'Àr~ in o Je Perfeccionam*nto, que aeria: 
sufraGado !lC 50X J Ci ~ S ,, ~ J ~'", t o s polo Concello e no outro 5Of. = 

restante pa la xa c1 [aJn D, reccion Xeral. 

359 



360 

:SEGUNDA 
I ' 

Sabedores da necesidade ,dun material administrativo 
(formularios, instancias, , docwnentaci6n municipal, modelos, eto.) 
de cara , introd~coi6n do galego ~ administraoi6n dos concellos, 
e para poder facilitarlle 6s noso~ funcionarios e 6 público en x~ 
ral ' estes materiais. Propoflemos 6 :Pleno adherirnos 6 convenio e!! 
tre a Universidade Galega representada polo Instit~to da Ling~= 
Galega e o~tros concellos de Galicia para a creaci6n ,dunha Sec •• 
oi6n de Linguaxe Administrativa q~e xa eeta traballando na elab,2 
raci6n de: Un form~lario de procedemento adminisirativo, un for
m~lario de documentaci6n municipal, e un vocabulario bilingúe 
(castelãn-galego e galego-castelãn) xurídico administrativo, oun 
número de voces non inferior a tr~B mil e C'oa' finalidade xeral = 
de establecer unha canle de colaboraci6n en'tre a Universidade a,. 

Administraci6n Local e o~tras Instit~ci6ns públicas de oara , == 
normalizaci6n LingUistica e ,', elevaci6n do nivel tácnic'o da lin
g~ galega. A d~aci6n deste convenio ser' por un ano, no trans
D~SO ~o cal a Sec?i6n de Ling~xe Adninistrativa do Instit~to = 
da Ling~ Galega enviar' a este Concello t6dolos materiais neoe
s'rios. O c~sto deste convenio á aproximadamente de dÚRS pesetas 
por habitante e ano segundo os padr6ns vixentes. 

Neste mesmo camiffo consideramos de moito lnterás que o 
nos o Concello se suscriba á revista "LINGUA E ADMINISTRACION" = 
editada poia Asociaci6n de funcionarios para a Normalizaoi6n li!! 
güist l ca en Galicia, nela atoparán os nos os funcionarios moitas= 
respostas ás aúas dúbidas evacilaci6ns. 

Nestas Fases de proceso ' Normalizado~ e para servir de= 
base e s~stentaci6n do mesmo este Concello contar' coa ax~da e = 
asesoramento do especialista q~e 40 seu dia nomee a Direcci6n X~ 
ral como profesor do C~siffo de Parfectionamento, que non s6 es
tará limitado e. restrinxido 6s funcionarios senon que poderán 
participar nel outros dos concellos da comarca e profesionais do 
ensino, da mAnicifla etc. de ~bito comarcal. 

Soamente asi, cunha vontade normalizadora e cunha efic~ 
cia no propio proceso normalizad07 poderemos avanzar e pofle-lo n,2 
so gr~ de area na necesaria dignificaCi6n e uefensa da nosa lin-

g~.- CrY---



AGAL solicita a demissom do Conselheiro 
de Educaçom 

Segundo umha informaçom aparecida em La Voz de Galicia do dia 23 de Junho, 
nas páginas de Ourense, o Conselheiro de Educaçom e Cultura da Junta de Galiza, 
Sr. Vázquez Portomenhe, afirmou, nos actos de entrega de subvençons a associa
çons culturais, que aConselharia nom deve subsidiar «escoramentos» lingüfsticos e 
que nom se pode atender a petiçom de ajuda por parte da AGAL por pura congruên
cia com o que no seu dia decidiu a Junta, que foi aceitar sem discussom a normativa 
elaborada pola RAG e polo ILG. 

A AGAL entende que isto é um acto discriminátorio e por isso solicitou a demi
ssom do Sr. Conselheiro, em escrito que reproduzimos a continuaçom, dirigido aos 
meios de comunicaçom galegos (Vid. Faro de Orense, 25 de Junho, 1.8 página e La 
Voz de Galicia, 25 de Junho, página 27). 

A «Associaçom Galega da Língua» (AGAL), já tinha denunciado os reiterados ca
sos de marginalizaçom que desde sempre vinhérom exercendo os responsáveis da 
Conselharia de Educaçom e Cultura da Junta de Galiza e as manifestaçons do Sr. 
Conselheiro, feitas o passado dia 22 na cidade de Ourense, nom som mais que a 
confirmaçom pública desse feito . As ditas declaraçons som umha prova clara de: 

1.-Umha actitude totalitária mui coerente com as teses defendidas polo partido 
polftiCõ «Alianza Popular» tanto na Galiza como no Estado espanhol, mas incoerente 
quando esse partido aceita ser reconhecido como a «Oposiçom legal", com todas as 
«prebendas» que isso acarreta (coche, «honores», etc.). A AGAL nom entende como 
o Sr. Conselheiro de Educaçom e Cultura nom reconhece à nossa Associaçom como 
a oposiçom legítima à política cultural de A.P., em lugar de erradicar a dita oposiçom 
e pô·la fora da lei. 

2.-Esta atitude totalit.ária significa um grave atentado contra a liberdade de 
expressom e pensamento. E, pois, um modo de terrorismo cultural. 

3.-Esta atitude totalitária é um claro reflexo do que nom deve ser a política cul
tural, pois a CULTURA é sempre PLURAL e nom deve ser dirigida. O Sr. Conselheiro 
nom fai outra cousa que dirigismo cultural. 

4.- A «AGAL. nom pratica nengum «escoramento lingülstico. e cumpre em todo 
o momento os objectivos para os que foi criada (legalizados no seu dia polo Ministé
rio do Interior do Estado Espanhol) como o demonstram os numerosos cursos de ga
lego impartidos gratuitamente por toda a geografia galega; as «Jornadas» que sobre 
questons diversas realizou na Galiza, no Estado Espanhol, em Europa e América; as 
actividades de difusom do nosso teatro, Ifrica; as mesas-redondas sobre problemas 
do ensino; a organizaçom e celebraçom do «I Congresso Internacional da Ungua Ga
lego-Portuguesa na Galiza» que congregou em Ourense a mais de 300 persoas; a pu
blicaçom de oito livros sobre aspectos diferentes; a publicaçom de dous números da 
revista «Agália»; a sua presença na rua, actos e manifestaçons culturais; os seus tra
balhos de normalizaçom na toponfmia; o seu labor de denúncia da politica cultural de 
«Alianza Popular» na Galicia, etc. 

5.-Será que os responsáveis da Conselharia tenhem pavor do avance do rein
tegracionismo, junto com todo o que significa que os galegos recobrem a sua CONS
CIENCIA NACIONAL perdida, e por isso tentam afogá-lo? 

6.-Po"r esta atitude totalitária, a AGAL solicita a demissom do Sr. Conselheiro 
de Educaçom e Cultura da Junta de Galiza. 

Ourense, 24 de Junho de 1985 
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o Dia da Pátria Galega 

A -Associaçom Galega da Ungua~ (AGAL) ante a celebraçom do -Dia da Pátria 
Galega soncRa do povo galego a máxima atençom rios factos a seguir: 

1.-Perante a manipulaçom que está a fazer o Governo galego do «Dia da Pátria 
Galega~ com publicidade de carácter folclorizante em que se declara como umha 
simples festa folclórica o «Dia da Pátria~, a AGAL chama a atençom do povo galego, 
para que este dia seja umha jornada de luita e reivindicaçom da Ifngua e cultura gale
ga, hoje mui seriamente ameaçadas e agredidas pola polftica lingürst ica e cultural 
que estám a desenvolver os governos galego e espanhol. 

2.-A AGAL tem que denunciar, mais umha vez, que o Governo galego tem como 
objetivo básico destruir a identidade da Irngua galega pois impede a sua normaliza
çom -os seus membros expressam-se principal e maioritariamente em espanhol- e 
a sua normativizaçom ao impor por Decreto umhas «Normas ortográficas», fortemen
te contestadas e nom assumidas polos sectores que si trabalham e praticam umha 
normalizaçom real e efectiva do nosso Idioma.A Conselharia de Educaçom e Cultura 
somente desenvolve umha polftica cultural folclorista e anti-galega, e segue margi
nando e discriminando a associaçons culturais que trabalham pola normalizaçom 
cultural do nosso Pars. Um Conselho da Cultura Galega que pratica o bilingüismo (co
mo se tem demonstrado por motivo da celebraçom do Congresso de Rosalia) e que se 
encontra mui cómodo ao lado do poder galego e espanhol. 

3.-A AGAL tem que denunciar, mais umha vez, o nulo labor da «Real Academia 
Gallega» e principalmente do seu Presidente, o senhor Domingos Garcia-Sabell , quem 
desde o seu posto de Delegado do poder central recorreu a «Lei de Normalizaçom lin
gürstica». O senhor Domingos Garcia-Sabell utiliza como primeira Ifngua o espanhol e 
só utiliza o galego para actos folclorizantes ou quando se trata de que lhe traduzam 
artigos publicados antes em jornais espanhois e em segundo num jornal galego.' A 
-Real Academia Gallega» nom mantém o galeguismo e nacionalismo manifestado 
nos seus começos e está entregada absolutamente nas maos do «Instituto da Ungua 
Galega», hoje a instituiçom que, na sombra, dirige o labor de destruiçom da Ifngua 
galega. 

4.-Denuncia a AGAL, mais umha vez, os graves atentados que contra a liberda
de de cátedra e expressom se estAm exercendo através dos órgaos e organismos perti
nentes que seguem a praticar umna «caça de bruxas» e tamém o enorme despilfarro 
de dinheiro que fai a «Xunta de GaJicia», ao apresentar CONTAS que NOM SON MAIS 
QUE CONTOS. Os fundos públicos som utilizados com o propósito firme e decidido 
de estrangular a nossa identidade lingü{stica e nacional. 

Por todo isto, a AGAL manifesta que o «Dia da Pátria-Galega» nom deve ser um 
dia de festa, de folclore e romaria, pois que os galegos temos mui poucas cousas que 
celebrar e si muito que luitar e trabalhar para reivind icar e reafirmar a nossa língua e 
cultura. 

Santiago, 24 de Julho de 1985 
Esta nota, resumida, apareceu nos jornais La Voz de Galicia (26 Julho, pág. 28), Faro de Vigo 

(25 de Julho, pág. 3) e La Región (25 Julho, pág. 7). 
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I Colóquio sobre Língua e Cultura Galega 
Durante os últimos dias de Junho celebrou-se na cidade de Munique o I Colóquio 

sobre Ifngua e cultura galega, organizado pola Pena Galega daquela capital e o Insti
tuto de Estudos Románicos da Universidade. Os actos desenvolvêrom-se na Grasse 
Aule da Universidade e consistlrom em conferências seguidas de colóquios. 

Participárom os professores E. Coseriu (Universidade de Tübingen), Dietrich 
Briesemeister (U. Mainz) e os membros de AGAL Carvalho Calero e Carlos Ourám. 

O professor Coseriu falou sobre o verbo galego e o professor Carvalho desenvol
veu du,as conferências sobre literatura com o titulo de: Sobre literatura galega do 
Ressurgimento: I o século XIX e II o século XX. Carlos Durám referiu-se à problemáti
ca lingülstica da Galiza. 

As conferências desenvolvêrom-se em galego (Carvalho), inglês (Durám) e alemám. 
Sob a presidência de Bossong celebrou-se umha mesa redonda na que inter

venhem os conferencistas e actuam como enlaces lingülsticos José Martins Pinto 
Novais, professor de português em Munique e Carlos Oliveira. 

Carvalho e Durám desenvolvêrom também conferências no local social da Pena 
com grande assistência de público. O presidente da Pena, J. A. Martinez, mostrou 
grande entusiasmo pola celebraçom destes actos. 

A Galiza em Portugal 
O Professor Doutor José António Fernandes Camelo, membro da AGAL, tem de

senvolvido em Lisboa as seguintes actividades dirigidas a dar a conhecer a problemá
tica galega em Portugal. 

1. Entrevista ao jornal A Capital em 20/9/84 sobre a problemática do galego. 
2. Conferência no Rotary Clube de Lisboa, zona Norte, sobre «Galego e Portu

guês - unidade na diversidade», em 12/12/84. 
3. Conferência em 5/3/85, na Sociedade de Lfngua Portuguesa sobre Galego e 

Português - unidade na diversidade. 
4. Conferência em 22/7/85, na Sociedade de Lingua Portuguesa sobre «Evocação 

de Rosalia de Castro» no centenário da sua morte. 
5. Exposição na Biblioteca da Direcção Geral do Ensino Secundário -Ministério 

da Educação- evocativa do centenário de Rosalia de Castro. 
6. Artigos publicados no Correio da Manhã e A Capital sobre o centenário de Ro

salia de Castro, 15/5/85. 

Congresso Internacional sobre 
Rosalia de Castro e o seu tempo 

Entre o 15 e o 20 de Julho celebrou-se em Santiago o congresso internacional 
sobre Rosalia de Castro e o seu tempo, organizado polo Conselho da Cultura Galega 
e pola Universidade de Santiago. 

Pola Universidade a Presidência da comissom organizadora do congresso corres
pondeu ao Professor Carvalho Calero, membro de honra da AGAL, e entre os vogais 
estava o Professor José Luis Rodriguez. 

Na primeira sessom plenária Carvalho Calero desenvolveu a ponência «Rosal ia, 
umha rosa de cem folhas". 
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Outros membros da AGAL que participárom ou tinham anunciada a sua presença 
Aurora Marco (Santiago), .. Rosalia em Curros». 
Dia 15: António Rodrigues Baptista (Lisboa), .. A presença de Rosalia nas letras 

portuguesas». 
Dia 16: José A. Fernandes Camelo (Lisboa), «Inquietação, angústia e esperaça na 

poesia de Rosalia de Castro». 
Dia 17: Aracéli Herrero (Santiago), .. Emília Pardo Bazán , crítico de Rosalia». 
Aurora Marco (Santiago), .. Rosalie em Curros». 
Maria do Carmo Henríquez Salido (Santiago), .. Umha leitura sócio·lingüística do 

verso: .. Probe Galícia, nom deves/chamar-te nunca espanhola,lque Espanha de ti se 
olvida/. 

Dia 18: Pedro Fernández Belho, .. Conceito de língua em Manuel Murguia e praxe 
idiomática em Rosalia de Castro». 

Manifesto do Claustro da Universidade 
Os abaixo assinantes, membros do Claustro Constituinte da Universidade de 

Santiago de Compostela, ante as barbaridades lingüísticas de carácter léxico (e sem 
entrar em aspectos estritamente ortográficos) existentes no texto do .. Proxecto dos 
Estatutos» desta Universidade, 

. MANIFESTAMOS: 
1.-0 texto é de umha pobreza léxica lamentável , pois sistematicamente selec
ciona um mesmo vocábulo para exprimir um conceito para o que existem 
outros sinónimos, próprios ue um registo culto. 
2.-Aparecem formas marginais e dialectais, mentres se renuncia às legítimas 
do nosso idioma e que seriam mais correctas para um documento que deveria 
ter mui presente o nível que corresponderia ao ámbito universitário. 
3.-Existem vocábulos com acepçons próprias do registo mais vulgar, que 
inclusive poderiam ter interpretaçons equivocas quando nom ridiculizantes e 
inadequadas para a situaçom da Universidade Galega. Algumhas destas pa· 
lavras som mesmo atentatórias contra a dignidade do nosso idioma. 
4.-0 nosso protesto nom inclu i umha análise exaust iva, pois seria interminá· 
vel , mas podem valer como exemplo: acadar (conseguir, adquirir, alcançar, 
etc .), órganos (órgaos), emprestar (prestar, proporcionar, etc .), pedimento (pedi
çom, petiçom , rogo , etc .) ... além de optar por formas claramentes espanholas 
em vez das mais legítimas do galego como Reitor, Vice-Reitor, estudo, estu
dante, Galiza, efeitos, etc . etc . 

CONSIDERANDO que estamos num Estado que se di democrático, e ser democrát ico 
implica um respeito palas minorias, e porque observamos que os presentes .. Estatu
tos» estám redigidos num vulgar dialecto espanholizante, 

SOLlCIT AMOS: 
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1.-Que nos seja esclarecido que persoa ou grupo é o responsável deste aten· 
tado contra o nosso idioma. 
2.-Que por ter dado provas de incompetência que seja/·m relevados dessa 
tarefa . 
3.-Que por existirem na Universidade Galega outros critérios e tendências a 
respeito da normativizaçom do idioma galego, aspecto que foi justamente recolhi
do e assum ido pala actual equipa reitoral , se recolhan estes posicionamentos 
também na documentaçom elaborada pala Universidade Galega. 

Campos te/a, 25·/1·85 
Seguem as assinaturas 



RECENSONS 

Seivas de amor e tránsito 

Seivas de amor e tránsito saiu do prelo um 
17 de Maio de 1984. Conheclamos alguns poe
mas através de recitais compartidos com o 
seu autor. O livro chegou ao panorama literá
rio galego em momento de expansom da no
ssa Ifrica, momento que a sua presença refor
ça. Livro comentado em todos os nlveis críti
cos assinalados por Bernardino Grafia, ou se
ja, a critica «montada», sobretodo revistas e 
jornais; a «peatonal» que se comenta oral 
mente nos lugares de reuniom; e, estou total
mente seguro, a chamada critica «desmonta
da» ou «ressentida», mereceria um profundo 
e exaustivo estudo critico capaz de sistemati
zar e ordenar as paisages destas seivas de 
amor. 

Hai em Seivas de amor e tránsito um tema 
essencial. a mulher. forma absoluta de bele
za, e dous subtemas que pairam sobre o uni
verso poético e amoroso: a soidade (<<eu sin
to-me poeta da soidade», tem dito M. A. F.-V.), 
e a passage do tempo, expressada no último 
apartado do livro «Tránsito». 

Dizíamos que o tema essenc ial era a 
mulher. Todos os poemas das três primeiras 
partes do livro som um canto plural à beleza 
feminina. Beleza maravilhosa e sensual de
ssas adolescentes que, molhadas polas chu
vas da Primavera olfdouradas polo sol do Ve
rao, ficam , porém, distantes e imposslveis 
como deusas, desejo eterno na olhada me
lanCÓlica e nostálgica do poeta. 

No livro publicado recentemente, Do dese
xo en corpo e sombra, propom-se-nos o corpo 
como forma de conhecimento. Nos conden
sados e tensos poemas, o corpo sente-se co
mo «desexo antigo», paixón musical» ou «nu
be acendida». 

As pernas, «pernas longas de colunas al 
tas», as cadeiras que «van preguizosas como 
un vais»; ao cabo, o corpo como «leite e mel», 
rio ou fervença que o poeta navega em co
munhom natural das cousas: leite, mel , nu-

Por M. MATO 

ves , estrelas, poros, sangue, flor, aves, luas, 
chuva, pombas, rios ... 

doce desexo antigo 
en paixón musical 
en espellos profundos de inflamado xardin 
con lume de cristal 
transparéncia da cor 
rapaza nova en maio 
corpo de leite e mel 

Tamém em Seivas de amor .. . a evocacom 
absoluta do corpo transporta-nos a esse uni
verso de íntimas ressonáncias. Ols corpols 
doIs que o poeta fala com amor transcendem 
a vaga evocaçom para oferecer-se sugeren
tes: «puras presenzas para un desexo eterno» 
é o verso chave. Corpos, dizlamos antes, 
molhados polas chuvas nos quais perfumes e 
humidades, ondulaçons marinhas, vinhos e 
transparências iluminan o nosso ser e con
fortam-nos co cálice gozoso, doce e erótico 
do fluxo poético de M. A. F.-V. 

Se o tom nostálgico e levemente distante 
se nos mostra desde os primeiros poemas, 
nom cabe dúvida de que é no apartado «Poe
mas para ela», onde chega a umha maior in
tensidade (o segundo poema vai rotulado «Na 
sua auséncia»). A soidade vem ser protago
nista um verso atrás do outro: «Tristeza can
sada que se invade de sombras», e -estes 
ollos vacios que irán cara a noitel sen estrela 
sen lua sen voz sen palabra» . E nela, a mais 
funda e desamparada melancolia tece umha 
teia de nomes esquecidos e desejos proibi 
dos, espessa como o crepúsculo. 

O discurso poético entra assi no domínio 
das sombras que é morte: 

pois ela é silenciosa como todo meu amor 
e toda a miila morte 

acaba o segundo poema. E essa mesma au
sência leva ao poeta longe, ao espaço onde a 
beleza fai regressar o mundo da luz: 
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Ela estará aliando o mar .. . 
ela ~tará no .seu siléncio de aves amiga.s 
a plena flor de ceu debruzada na luz da 

[maná pura 
en alta transparéncia de praia soleada .. . 

e a uniam perfeita dos corpos em harmonia: 

Andreia, imaxinemos 
praias valeiras 
para enché-Ias de nós 

Porque, ao cabo, o amor é infinito reino de 
esperança e no «Canto da muller futura», últi
mo poema desta segunda parte, renace firme 
e luminoso «para séculos novos de pureza». 

Nos três poemas de «Poemas en algures» 
que datam de 1978 os dous primeiros e o últi 
mo de 1980, podemos observar o tema da soi 
dade tratado profundamente polo poeta nas 
seivas de amor. O poema .Meditación na soe
dade» leva umha cita introdutória de Cárlos 
Reis: -Estás só. Ninguém o sabe. Cala e fin
ge» . Todas as seqüências do poema 
começam com a palavra «soedade» num in
tento de apreijar a sua própria essencial i
dade. 

A última parte do livro «Tránsito», foi já 
justamente valorada como excepcional por 

(1) Miguel Anxo Fernán · Velio: Seivas de amor e trán· 
sito. Ed. Trieste. Madrid , 1984. 

algum critico. Acho que os momentos mais 
tensos ficam aI. Som dez poemas (ou um úni
co poema) em que se adivinha a preocupa
çom de M. A. F.-V. de fazer algo mais do que 
poesia amorosa, como ele mesmo tem dito. 
«Tránsito» é a procura de outras galáxias hu
manas e poéticas. Aventura-se nestes poe
mas umha reflexom sobre os eternos temas: 
o amor, que ainda perdura, a terra: «esta terra 
é um caminho intrazado unha paixón sen 
fondol nas bébedas roseiras nos reful xentes 
millosl nas ardentes raices dos eternos car
ballos .. . 

«Tránsito» continua a ser poesia de soida
de, da melancolia, mas tamém poesia reflexi
va na serena olhada do poeta, alerta e cons
ciente do mundo e do cerco da realidade em 
que habita. 

A trilogia Do desexo en corpo e sombra, 
Seivas de amor e tránsito e Memorial de bran
cura (este último ainda nom publicado) é um 
dos cumes poéticos destes últimos tempos. 
Aporta ás nossas letras um rigor formal de 
acertado classicismo elegante, em que se 
adivinha o recendo da mais selecta poesia 
moderna (Cunqueiro, reconhecido como mes
tre polo poeta; Herberto Helder, cuja obra é 
leitura e reflexom constante; Cernuda) e as 
florestas clássicas. 

Publicaçons recebidas 
o ,dNSTlTUT D'ESTUDIS CATALANS» envia .. una amistosa salutació» através de 

Jordi Carbonell, Membro da .. Secció Filologica», junto com as publicaçons que leva 
realizadas o citado Institut. Salientemos o .. Oiccionari ortogràfic» (redactat sota la di
recció de POMPEU FABRA), as Normes Ortogràfiques (Barcelona, 24 de Janer de 
1913) e umha fotócopia .. Extret de la 1 a edició dei Oiccionari ortogràfic. 

Todas as publicaçons do Institut ficam ao dispor das persoas que estejam inte
ressadas na sua consulta. 

Por outra parte, a AGAL informa que o membro da nossa associaçom, Prof. Dr. 
Antoni Ferrando, Catedrático da Universidade de Valéncia, foi nomeado recentemen
te membro do citado Institut d 'Estudis Catalans. 
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Iniciaçom e regresso de Seoane(1) 

Por Francisco SALINAS PORTUGAL 

(1 ) XAVIER SEOANE, Iniciación e regreso, Edc. Nós, A Corunha, 1985. 

Com certa regularidade, o que é surpren
dente neste pais, Xavier Seoane vem-nos ofe
recendo sucessivas entregas poéticas que 
aos poucos configuram o seu personallssimo 
mundo, no que este hábil forjador de palavras 
vai-nos transmitindo o seu gozoso e doloroso 
estar e ser na poesia. 

Iniciación e regres o nasce com a preten
som de umha longa vlage, umha vlage da que 
se nos vam dando instantes sucessivos, fu
gaclssimos até, que na sua seqOêncla nos 
mostram a este buscador de momentos efé
meros porque o tempo converte em passado 
todo o que é presente; buscador de momen
tos efémeros que com parslmónia e paciên
cia percorre o mundo. 

Com paciência porque sabe que a aventu
ra poética nom tem fim, que ela dura quanto 
a vida durar; prolonguemos, pois, o poema já 
que prolongando-o estaremos jogando com a 
vida. E nessa inocência-experlência de viver 
iniciemos sempre umha vlage Inconclusa 
porque é a viage do regresso, e o regresso 
finda num ponto que nunca havemos de 
atingir. 

A diferença de outros poetas, galegos ou 
nom, X. S. escolhe a via do silêncio, da demo
ra consciente e vol untarlosa nesses pe
quenos gestos, nos matizes, nas -nuances. 
do frémito vivencial que aboiam em qualquer 
parte constituindo esse discurso-realidade 
fragmentários, feitos de relanços luminosos 
onde o Eu (poeta e leitor) se reconhecem. 

Mas essa serenidade que os versos de 
Seoane querem transmitir é paradoxalmente 
tamém, violência contida, desejo de plenitu
de, que na Impossibilidade de atingi-Ia fal 
nascer, e justi fica, o acto criador da Palavra. 

Hai em X. S. umha obsessiva busca 
do ser e da beleza (da beleza como norma éti
ca) que se converte em eixo central da sua 
poética. E nessa procura do termo exacto, do 
mlnlmo perfil de umha palavra, vai deixando 
espaços em branco; o espaço mais que do 
nom dito, do dito apenas; um espaço reserva
do para o sonho do leitor que desta maneira 
se converte em cúmplice e co-autor do 
próprio texto. 

O livro que hoje resenhamos abre-se co
mo o anúncio de umha vi age. Nestes pri 
meiros versos apresenta-se-nos o eixo 
central sobre o que vai girar todo o texto: «no 

teu corpo inicia-sela secreta viaxe/a deriva 
das folias e dos astros/a perda da vella mira
da .. . O corpo e a vi age, os dous pólos, as 
duas linhas de força que configuram Inicia
ción e regres o; e nos dous devemos centrar a 
nossa atençom. 

As possibilidades do Eros som apresenta
das em toda a sua multiplicidade. Assl o cor
po é luz: -a tua face rebosa de luz., e é ta
mém natureza: -as tuas coxas pombas de ou-
tono/( ... )/no teu corazón hal pÓlas de lume 
verde/( .. . )/as libélulas tecen a tela dos teus 
seios>. Por isso integrar-se no corpo será 
integrar-se na natureza e essa Integraçom, 
como única possibilidade libertadora, será a 
idea obsessiva que nortea o quefazer do 
poeta. 

Mas o corpo é tamém veiculo da viage, e é 
o meio, a via através da qual esta se realiza: 
-entrar en ti como unha nau perdida • . 

O carácter totalizador do corpo leva-o a 
configurar-se como inicio nesse -se te toco 
nacemos>, como principio da vida e tamém 
como fim da viage mesma porque a voz, a ca
ricia ou o golpe no leito -son unha viaxe 
cruel/un signo de fronteira/a luz de inicio e de 
regreso/que necesito para viver •. 

E o corpo, com a viage que para el e atra
vés dei se realiza transcende o puro plano do 
erotismo redimensionando-se numha direc
çom mais profunda que toca o cerne mesmo 
de todo trabalho criativo: a poesia como acto 
libertador, como meio para superar a cisom 
estabelecida entre o home e o mundo, como 
actividade que operando sobre a pragmatlza
çom do real nos propom umha realidade-ou
tra que se define pOla sua radical liberdade. 

Houvo antes esse tempo de harmonia, o 
tempo do uno, da luz, da felicidade; houvo um 
principio no que, biblicamente -era o Verbo, e 
o Verbo era a palavra • . Mas perdido esse 
tempo, instalada a desorde, é preciso 
(re)construir, através da poesia, aquel espaço 
de luz e liberdade, é preciso recuperar aquela 
palavra primeira, a palavra livre. 

Por isso a infáncia surge como tempo ml
tico e mágico e recuperá-Ia só é posslvel atra
vés do corpo, através de um acto de amor
-criador, porque «no teu ventre están os dias 
da i nocéncia/nos teus cabelos as fontes da 
palavra .. ; nostálgia mltica da infáncia, daquel 
universo que é «o lugar dos nosos xogos .. . 
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Mas o slmbolo daquel tempo primeiro 
nom fica na infáncia, vai mais alá, pois como 
afirma o poeta: «ti me asulagas na vida/dun 
xeito que só antes de nacer cot'\ecin». 

E quando nos topemos instalados nesse 
lugar que «antes de nacer» conhecê mos, tere
mos superado definitivamente este «tempo 
cruel que reina», e para consegui-lo só temos, 
temos ainda, o corpo do OUTRO e o nosso 
corpo, a uniom com o corpo amado e deseja
do. Porém, a integraçom no corpo do outro é 
a integraçom no mundo, na terra, é a recon
ciliaçom definitiva com o universo. A uniom, 
a fusorA_é «o vinculo que me enovela à terra-; 
penetrar o corpo e sentir-se penetrado é pe
netrar e sentir-se penetrado pola terra, é a fu
som total e liberadora. 

Por isso quando a fusom se consiga terá
-se restabelec'ida a orde primigénia e a poesia 
sera Ja acçom inutil, teremos acadado o si
lêncio: «Quando o meu amado me pene
tra/sinto em mim o silêncio». 

Hai que notar tamém que a poesia é feita 
na consciência da soledade. Acto solitário a 
poesia sai da soledade individual do poeta 

para achegar-se à soledade do home; fai-se . 
desde o silêncio e para o silêncio e é por isso 
que se nos falará da «viaxe solitária», viaxe 
que se fai através de «séculos e séculos de 
laberinto»; percorrer esse labirinto é o que 
X. Seoane se propuxo. 

Iniciación e regreso é finalmente , e cum
pre sublinhá-lo, um canto gozoso ao amor 
porque sabe-se o amor como forma de conhe
cimento, como única possibilidade de criar 
um real-outro que se define em termos de li
berdade, o que nom impede a dor, antes polo 
contrário, porque Eros e Thanatos sempre es
tiveram juntos, é polo que o poeta é cons
ciente desse «amar-te/para viver no centro/da 
vida que mata e a amorte que avivece». 

Mas entre a vida e a morte ergue-se o 
amor como bandeira de liberdade, e se «os 
corpos que apodrecen son os que non ama
ron» muitas vezes teremos de regressar a.es
tes versos para neles iniciar a aventura que 
nós leitores compartiremos .com o poeta na 
certeza de que o regresso a Itaça sempre se
rá satisfactório, porque «Itaca nunca 
engana». 

M. Vilanova: Das cobras às árvores de prata(1) 

Com motivo da apariçom do anterior livro 
de Manuel Vilanova, «E direi-vos eu do mister 
das cobras», tivemos ocasiom de escrever 
que se fôssemos obrigados a definir breve
mente a poesia deste autor haveria que sina
lar: «violência visionária, tensom dramática 
permanente, (re)construçom do sagrado, me
ta-poética». 

Em boa medida isto mesmo poderia ser 
aplicado a esta Lenda das árbores de prata, 
umha entrega poética que mantém as linhas 
essenciais do discurso deste criador. Um dis
curso, el, marcado por esse desejo-resultado 
de extravasar os limites, por esse horror ao 
vazio, por essa mesma impossibilidade de 
acadar o si lêncio. 

Vilanova é um mestre da linguage, nom 
só a nlvel de riqueza léxica, o que já é de 
enorme importáncia, mas tamém porque vai 
tecendo ao longo do seu discurso umha tea 
de relaçons que nom deixam nada ao acaso, 
que parecem querer explorar todas as possi
bilidades virtuais da língua poética. Criaçom 

_ rápida e violenta que exige, em paralelo, rapi-

Por Francisco SALINAS PORTUGAL 

. dez e violência no leitor que se atreva a com
partir com o poeta a sua desoladora e enig
mática aventura. 

Mas para cingir-nos mais concretamente 
ao livro que resenhamos, tracejaríamos umha 
série de linhas poéticas, ou melhor ainda, 
linhas de leitura, sobre as que MV vai cons
truido o seu mundo e nos sirvam a nós, como 
leitores de suporte para descodificar um dis
curso da densidade e complexidade como o 
que aqui nos ocupa. 

Teríamos primeiro que sublinhar essa re
cuperaçom-integraçom do passado literário 
centrado essencialmente na figura-presença, 
espirito talvez, de Merlim; e essa figura-espí
rito de Merlim adquire um valor altamente 
simbólico dentro do texto (utilizaçom do sim
bólico tam cara ao autor neste como noutros 
VOlumes), à vez que serve de fio condutor
-criador de umha unidade que neutraliza, ou 
está em contraponto, com a dispersom à que 
cada texto está abocado. 

Merlim e, além de mais, o mago; significa 
a mágia e o ritual , é o «escultor de remotas 

(1) MANUEL VILANOVA, A lenda das árbores de prata, Edc. Nós, A Corunha, 1985. 
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confusións», mas simbolicamente a poesia 
participa tamém de um sentido de mágia e ri
tual que reafirmam a sua singularidade (má
gia) e a sua sacralizaçom (ritual). 

Merlim pertence tamém ao passado, pa
ssado que através da memória se pretende 
recuperar. E ligado com essa deslocaçom 
temporal, Merlim é em certa medida um herói 
num tempo em que os heróis, ·como os 
deuses, já morreram: «Miro nos interiores su
cesivos da história, con cobiza, as mortes 
dos antigos/Mais nestes anos é diflcil entrar 
en contacto coa táboa dos herois/pois está 
todo como moi disperso». 

Finalmente Merlim remete-nos para a his
tÓria e lenda do Graal, termo investido, carre
gado de significaçons dentro da nossa cultu
ra; e se o poeta parte na sua procura, «Na de
manda das terras do Graal», é porque simbo
lizando o Graal a vida, é a vida o que em defi
nitiva se está buscando, já que o Eu nos di 
num momento determinado que «amei o lon
go rumor da vida ( ... )/amei-na instintiva
mente». 

Procura-se, pois, a felicidade, um tempo 
de paz e harmonia que hoje nom é possivel , 
que existiu num tempo e que agora deseja· 
mos recuperar; e é na consciência dessa 
ausência e no desejo de encontrá-lo que a
poesia surge como acto doloroso. 

Por isso a figura de Merlim, como de resto 
outras, tem umha dupla funçom . Num pri
meiro nível de leitura a sua apariçom na 
maioria dos textos serve como referente, dá
-lhe unidade ao livro; mas, e num outro plano, 
e dentro da «memória» do nosso sistema lite
rário , a sua existência carrega-se de signifi
cados onde os valores simbólicos som evi
dentes. 

Umha segunda linha sobre a que se 
assenta A lenda das árbores de prata estaria 
representada polo passado, pola sua recupe
raçom através dos «calados camiflos da me
mória» e a ambivalência que supom perante a 
necessidade de ir para a frente : «Sentia 
Merlin na sua tristísima tristeza e soledade 
as mans das desventuras, dos dias e das 
horas/a pousar-se, como sempre, pensativo 
en todas as cousas que pasaron». Hai , pois, 
essa referência constante ao passado, ao 
tempo que hai a contradiçom ao «lembrar e 
non poder ficar nos poemas antigos»; deseja
ria-se regressar a qualquer preço ao tempo 
da unidade antiga «Porque hai moi tos cami 
i'\os para atopar a antiga matéria sentimental 
das palavras» , mas isso é impossível porque 
ao «mirar cara o pasado» o poeta «ve-o cheo 
dos ollos pasmados/dos defuntos, maldicen· 
do a hora en que os botaron ao monte dos 
trapos» , e em conseqüência dedicará-se a 
«escreber a cantiga do nosso destino errante, 
entorpecido». 

Esta tensom dramática gera energia e a 
energia é umha forma de violência que se tra
duze a nivel de discurso em images de morte 
e destruiçom, na sensaçom do roce sado
-masoquista com as cousas e as palavras, 
nesse contemplar «a espada iracunda do 
tempo> que mata qualquer hipótese de 
ilusom. 

E no meio de todo isso, ou ao fundo de to
do isso, está a ironia, como um jeito de ir sal
vando o Eu do naufrágio temido e ansiado, 
como umha maneira de afirmar-se, último re
duto da pessoa, perante um abismo que o po
eta abeira com imprudente temeridade. O dis
curso irónico é umha constante em todo o 
livro; ironia ora cruel, ora irreverente, da que 
sinal amos um entre moi tos exemplos: «Dis
puxo Deus, de santa vida incansábel/ que o 
escudo durar, e o mesmo que o seu filio/dias 
despois da sua morte subiu ao ceo,lcalzado 
con botas de coiro,ldignamente enfiado con 
palia o sudário de sacos súcios de barro/po
drecido, ou non sei ben talvez vestia capa/ta
IIada dignamente, porque o tratamento da 
matéria/tampouco non ten importáncia nen
gunha». 

Se o poeta se move entre a constante 
image do passado e o destino que o empurra 
cara o futuro (<<nunca IIe digas que non à cha
mada do mar»), a aventura poética que se ini
cia será umha viage para «sulcar as suas tris
tes intimidades», umha vi age mais que cara o 
passado, cara o tempo dos heróis «para 
congregar os dias do reino de Logres», é 
umha vi age cara o futuro. Mas, ulo o futuro?, 
que é o que nos agarda despois desse ca
minho a percorrer? .. O que nos espera é o 
abismo, o escuro, o poço sem fundo, a viage 
do home, o home, «que sofia coa terra na que 
crecen as árbores de prata» rematará nesse 
espaço que fica além dos limites. O poeta, 
responsável por esta descoberta dirá-nos que 
«fun eu o que cego, non escoitou os avisos 
dos heróis/desembarcou e foi devorado», por
que os heróis, como os deuses, gardam o seu 
território e se Luzbel foi condenado ao infer
no, ao fogo eterno, por querer ser como 
deus, ... que é senom o poeta?, el , que chega 
a afirmar na sua ousadia de Criador que «a 
substáncia dos poemas que está artella
da/dos osos pequenos de Deus»? Desia ma
neira a poesia converte-se em acto radical· 
mente criador e em forma de conhecimento 
do real. 

Como acto criador por excelência a po
esia sente-se unida à terra, de onde pro· 
venhem todas as cousas , da sua matéria 
nutrícia. Igual que Deus fixo o home de argi· 
la, do barro da terra, o poeta, deus el tamém, 
fai os seus poemas da terra: «E porque, como 
Merlin , inicia-se primeiro no detritus que tece 
a branda terra», ou, «-só por cavar no obs
curo-» (repare-se na utilizaçom do verbo ca-
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var referido a umha actividade ligada ao tra
balho da terra, a depositar a semente da que 
logo sairá o fruto). ° poeta saiu do seu silêncio para essa 
aventura poética com afám totalizador, como 
se pode ver no poema .Enredeada flor», mas 
no fim podemo-nos perguntar, que fica?, que 
resta umha vez que se conheceu a profundi
dade do abismo da palavra?, que nos queda 
quando se chega ao «conquistado pais deste 
último poema? .. só a morte, só a raivosa 
afirmaçom do Eu, de um Eu que soubo -amar. 

* * 

E mentir» e no seu amor (todo acto amoroso 
é criativo) e na sua mentira (toda poesia é fin
gimento), o discurso de M. Vilanova, da sua 
lenda destas árvores de prata, peta-nos com 
força no mais Intimo da nossa sensibilidade, 
nos nossos adentros de amores e mentiras; 
ao reconhecermo-nos nel rompemos o es
pelho que nos impedia ver a sua totalidade, 
esse frondoso bosque de árvores de prata 
que da mam da sua palavra se nos oferecem 
como espaço de liberdade na que poder afir
mar a liberdade da mesma poesia. 

* 

o Porto 

° leitor, habituado a livros de viagens, 
guias de diversa índole, roteiros de feíção tu· 
rística, poderia, induzido pelo título da colec
ção, esperar deste livro «O Porto», da autoría 
de Helder Pacheco (1) algo da mesma·rotínei
ra espécie. Algo que inventariasse os «locais 
dignos de nota .. , a monumentalidade portuen
se. Que fosse o descritivo histórico da histó
rica cidade ou, pelo menos, da história pito
resca, ou da que, segundo o uso, costuma 
prender a atenção do visitante -ou que se 
espera que prenda. 

Ora o que nos oferece Helder Pacheco 
nesta sua magnífica obra é coisa totalmente 
diferente - sem deixar de introduzir alguns 
aspectos da matéria que atrás referimos: 
mas - e só - os mais simpáticos, ou da for
ma mais inteligente e interessante. 

«O Porto .. é, antes de mais, uma história 
de paixão, protagonizada pelo autor, e impli
cando essa outra personagem, omnipresente, 
a cidade. Nas palavras introdutórias de Hel
der Pacheco, o livro « ... é dirigido ao portuen
se que costuma caminhar pelo Porto sem 
olhar e sem ver, à sua volta, a vida que o ro
deia. Poderá, talvez, ser-lhe útil para se des
cobrir a si próprio na sua cidade. ( ... ) É dirigi
do, de igual modo, ao visitante que vem ao 
Porto e vai embora sem o entender. Para que 
possa encontrar a't1ui o universo das coisas 

(1) .0 Porto-, de Helder Pacheco, Ed. Presença, Co· 
lecçl!o Novos Gulas de Portugal. 
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vivas ou esquecidas que a cidade possui pa
ra lhe oferecer ... 

Fruto de um largo convívio, de uma des
perta sensibilidade, de uma profunda investi
gação, esta obra é um longo itinerário de des-

__ cobertas múltiplas, uma reflexão sobre um 
organismo vivo, discurso rico e rigoroso, mas 
apaixonado, sobre a cidade donde, dizem, 
houve nome Portugal. 

Aliado ao texto, cumpre referir as cerca 
de cento e cinquenta fotografias com que 
Helder Pacheco ilustra o seu livro. 

Sendo o Porto um objecto eminentemente 
fotogénico , como a nossa sensibilidade facil
mente nos demonstra, há todavia que passar 
do mero estádio do documental e tentar 
reflectir essa espécie de «espírito do IUQar .. 
que anima certos sítios. Também isso, e com 
rara felicidade, consegue o autor: captados 
pela sua câmara, vemos viver locais, ambien
tes. cambiantes de luz, neblinas Que tão bem 
nos dão -que tanto são- a própria cidade 
descoberta, contada, finalmente fixada na 
película. 

Aconselhando vivamente a leitura - a 
fruição deste livro extraordinário, fazemos vo

.tos de que a colecção que em boa hora a Pre
sença inaugura prossiga com textos de idên
tica/diversa intensidade. 
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AGALlA. Revista da AGAL 
A Corunha. 

Amigos de AGAl e todos aqueles intere· 
ssados pola dignidade dos Homes: 

Acabo de ler a carta de R. Relmunde, pu· 
blicada no núm. 2 da revista. De acordo em 
todo com ela, mas prossigo aqui polo mesmo 
caminho até o (pro)fundo: Penso , amigo 
Reimunde, que a questom nom estâ tanto em 
que alguns ou muitos sejam parasitas do ga· 
lego, senom em que som Insolente e misera· 
velmente antldemócratas. Reflro-me decerto 
aos Parasitas, os gordos e -mandantes», a 
aqueles que podem, devem e Impedem cons· 
trulr a convivência democrática, aos Notâveis 
académlcoslpolfticos que governam a Galiza, 
aos «notabilinhos> [sic entre aspas], desser· 
tores da sua dign idade e funçom por um pra· 
to de lentelhas e cujo nome é de todos co
nhecido elou conhecfvel. 

Parece·me insultante e nojento que se de· 
nunciem para lugares longínquos concul
çons de direitos elementares do Home e que 
se silenciem as persistentes que se produ
zem na Galiza, nom só as de vulto e graves 
(abundantes demais), mas também estas, 
que nos ocupam, de direitos aparentemente 
forma is. 

Na Galiza, a respei to do uso (e usufructo) 
do galego, nem somos «iguais em dignidade 
e em direitos» (art. 1.°) nem podemos «evocar 
os direitos e as liberdades proclamadas na 
[Oeclaraçom Universal dos Direitos do Home 
(1984)] sem distinçom algumha, quer pro· 
venha de r .. ] IIngua r .. ], opiniom politica ou 
qualquer outra origem nacional ou social, for
tuna, nacimento ou outra situaçom» (art. 2.°). 

Ainda mais, na Galiza, por ser Comunida· 
de Autónoma do Estado espanhol, fai-se «dis· 
tinçom fundada em estatuto politico, jurfdico 
ou internacional [do ~Pafs Galego], a que a 
pessoa pertence», contra o estabelecido no 
próprio art. 2. ° da Oeclaraçom. 

Com efeito: 
1. 0 -A repressom lingüfstica singelamente 
monstra que nos feitos se está a eliminar o 
direito «à liberdade e à segurança da [ ... ) 
pessoa- (art . 3.°). Nestes aspectos - formais> 

- aqueles que pensamos e nom nos submete
mos às arbitrariedades -cientificas» e - Ie· 
gals> e _preceptuals» dos -notablllnhos» pa
decemos tratamentos desumanos e degra· 
dantes da nossa dignidade cldadâ (art . 5.°), 
sobretodo no âmbito do Ensino. 

2.0 -Nom se nos respeita o direito a ser 
«reconhecida por toda a parte a [nossa} perso
nalidade jurfdica» (art . 6.°) nem, menos ainda, 
somos -Iguais perante a lei e gozam{os] do 
direito a ser protegidos, sem dlstlnçom e por 
igual, pola lei» (art . 7.°), porque o Executivo 
do Estado espanhol e da Comunidade Autó
noma, com o consentimento mais ou menos 
explicito do Poder legislativo do Estado e da 
Autonomia, é beligerante contra o nosso pro
jecto social e politico para a Comunidade 
lingüfstlca galega. 

Em particular, o Executivo, e o legislativo 
(este polo seu silêncio cúmplice), promulgou 
um Decreto impreciso e arbltrârlo, ilegftimo 
portanto, atentatório contra a mesma exis
tência da Comunidade lingüfstica galega. 
Tal é o Decreto de Fllgueira de -Normatlviza
çom da Ungua» (173/1982, de 17 de Novem
bro; DOG, de 20 de Abril de 1983). 

3°-Baseando-me na triste experiência, 
que no seu dia publicarei em Agâlla (se for 
possfvel), duvido de que no Estado espanhol, 
a que todos os galegos por força (e por vonta
de) pertencemos, tenhamos -direito a recur
sos efectivos perante as jurlsdlçons [ ... ) com
petentes» (ar\. 8.°), precisamente porque a 
Const ituiçom de 1978 é abertamente desi
gual itâria com as Comunidades lingüfstlcas 
nom-castelhanas e com os seus membros. 

4.0 -8e, a teor do que afirmam Ministros 
de Madrid , cumpre nom obrigar por lei a 
conhecer o galego sob pena de pOr muitos ci
dadaos em situaçom Irregular, menos ainda 
um argalhante Decreto -normatlv lzador», o 
aludido nefasto do nefasto -académlco-poll
tico- Fllgueira (em cuja casa nom usa nin
guém galego, palavra de honor!), pode legiti
mamente colocar-nos em situaçom Ilegal e 
até tornar-nos acreedores de castigos admi
nistrativos por umha -simples» questom de 
formalidade ortogrâfica (Vid. os arts. 10.° e 
11.° da Declaraçom de Direitos do Home). 

5.0 -Mas sobretodo a pOlitica dos acadé
micos e o academicismo dos polltlcos, nota
bilinhos todos na Galiza, priva-nos do -direito 
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à liberdade de opiniom e de expressom_, ao 
sermos Inquietados polas nossas oplnlons 
sobre a Galiza e o galego e nom podermos di
fundir -as Informaçons e as Ideias, por qual
quer forma de expressom que seja- (art. 19). 
A censura nos meios escritos é pertinaz e 
telmuda, bem o sabem os Directores de La 
Voz de Galicia, de Faro de Vigo, do Correo 
Gal/ego, etc. e os responsàvels de Verba, de 
Grial, de Doma, etc. e os gerentes de editoras 
como Xerals, de Vigo, Galàxla e outras. A 
censura pretensamente ortogràflca é prova 
de que o fascismo persiste na Galiza e de 
que os direitos humanos som sistematica
mente conculcados polos -notablllnhos- ga
legos. 

6.0 -Nesta tessitura nom tenhem inconve
niente em privar-nos, por sermos relntegra
cionlstas, do -direito a tomar parte na dlrec
çom dos negócios públicos do [nosso] pais
quando se nos negam subsldios, quando se 
nos exclui de consultas ou simplesmente se 
siiencla o nosso nome (de indivlduos e de 
associaçons) em publicaçons oficiais e ofi
ciosas -nom só de modo descarado mas tam
bém -por intemédio de representantes [pre
suntos] livremente escolhidos- (art . 21.°). 

7.0 -Mas que dizer deste art. 27.°: -Todas 
as pessoas tenhem direito a tomar parte livre
mente na vida cultural da comunidade, a go
zar das artes e a participar no progresso cien
tifico e nos seus beneflclos-? 

Nom nos topamos num estado de cousas 
antidemocràtico, senom anti-humano: Proibe
-se-nos tomar parte na vida cultural da Galiza 
porque os -notabillnhos- legislam restrltlva-
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mente e porque pretendem suplantar-nos mi
seravelmente mercê a entes fantasmagórlcos 
como o Conselho da Cultura Galega, a Dlrec
çom Geral de Politica lIngOlstlca ou Funda
çons -privadas- que usurpam nomes de No
tàvels dignos de todo o Povo; nega-se-nos go
zar das artes livremente criadas com o con
curso de todos jà que os -notablllnhos-, com 
prebendas e outros sobornos, conseguem a 
colaboraçom de gentes que, folclorlzando a 
cultura galega, a reduzem a compra-venda es
morescente; ellmlna-se-nos de colaborar no 
progresso cientifico polo simples facto de 
que a ciência se acha nas maos de quatro fi
lÓlogos, estreitos e destacados, de psicólo
gos, pedagogos e outros cultivadores do -sa
ber certo-, em número escasso e cerrado, 
que tentam convercer-nos de que na Comuni
dade lIngOlstlca galega todo conflito sóclo
-politico està superado ou em rotundas vias 
de -soluçom-. 

Ja é hora de que reivindiquemos o exercl
cio dos direitos, dos indivlduos e dos grupos, 
em que se baseia o futurivel (?) bom fazer de 
Juntas e de Parlamentos e, mais radicalmen
te ainda, a própria existência de Estados e 
Constituiçons. Nós somos antes que a Junta, 
antes que o Parlamento, antes do que o Esta
do espanhol; a Constituiçom espanhola per
sistirá como é no entanto que nós quixermos. 
Mais vale umha ditadura verdadeira que umha 
democracia mentirosa, como mais vale um 
Estado frouxo do que umha autonomia frágil. 

Abraços e que o nosso Senhor nos receba 
confessados! 

A. P. Gil Hemández 

~ 
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