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T alvez desde aquel Tratado sobre
a risa aristotélico que Umberco

Eco situara nun mosteiro dos Alpes
italianos, poucos libros sen ler deran
tanto que falar coma este de Helena
Miguélez Carballeira. Ao meu ver, hai
dúas razóns que explican este parado-
xo. O primeiro é a súa propia figura
autorial, que foi deixando claro ao
longo dos últimos tempos, desde as
páxinas do extinto suplemento Luces
de El País e na súa conta de Twitter,
non só a súa completa indiferenza ao
culto de certas figuras totémicas
nacionais, senón tamén unha vontade
iconoclasta que transcende o mero rol
de enfant terrible, pois as súas posi-
cións adoitan estar solidamente alicer-
zadas nunha recua de evidencias que
tornan a súa voz insoportable a oídos
piadosos. O segundo factor reside na
propia eficacia e potencia da tese cen-
tral deste libro: a construción da imaxe
dunha Galicia sentimental, enxebre e
morriñenta como un xeito de desmobi-
lización política. 

Esta sentimentalización sería o
noso orientalismo saidiano, é dicir, a
nosa aceptación e reprodución dunha
imaxe de nós mesmos construída na
Metrópole, ou para ser admitida na
Metrópole, e por tanto, contraria aos
intereses do noso proxecto de libera-
ción nacional. 

A historia empeza no Rexionalismo.
A épica guerreira pondaliá e o mito fun-
dador celtista resultaban difíciles de
conciliar co relato nacional español
naquela altura (e na de hoxe). O trípti-
co Galicia-Muller-Poesía, introducido
por Gonzalo Besada, procura precisa-
mente devolver a idea de Galicia ás
augas da mansedume pastoril, e con

este fin convoca á figura de Rosalía de
Castro, quen é investida dun verdadei-
ro compendio de virtudes femininas e
nacional galegas: modestia, abnega-
ción, traballo incansable, delicadeza e,
por suposto, sentimento. 

Contra esta concepción do noso
país practica a Xeración das
Irmandades da Fala unha inversión
masculinizadora e politizadora que

non supera o transo da Guerra Civil. A
nova orde fascista impón pola forza o
regreso ao paradigma rexionalista
anterior, e na súa fase máis aguda,
Couceiro Freijomil mesmo fai ingresar
con honores a Francisco Franco na
historia das nosas letras. Máis adian-
te, entra en escena Ramón Piñeiro co
seu incensario, elevando Galicia a un
humor da alma (Filosofía da saudade)
e, coa mesma, privándoa de corpo
político. Unha operación semellante á
realizada por Carballo Calero con
Rosalía: rescátaa para o Universal ao
prezo de perder a súa condición de
muller. (Capítulo á parte merecen, por
certo, as páxinas de Scórpio: lido á luz
do feminismo, o autorretrato literario
de Don Ricardo resulta case grotes-
co).  E contra o final, xa aparece
Fraga cos seus mil gaiteiros, quen
atopa o camiño ideolóxico feito por
mans amigas para o seu desfile da
vitoria. Pero polo medio faltan cousas.
Faltan os mozos da Nova Narrativa,
que son tamén os fundadores da
UPG, co seu programa consciente-
mente antisentimental no estético,
marxista e nacionalista no político.
Faltan Lupe Gómez, o feminismo mili-
tante, o independentismo. 

A pesar da amplitude do seu pro-
pósito e da diversidade millenta de
autores e temas tratados, este ensaio
de Miguélez-Carballeira demostra,
mesmo con exceso de evidencias, a
eficacia  política das descricións de
“espírito nacional” aparentemente
máis asépticas e neutrais, e informa
tamén dos pormenores na constru-
ción de certas identificacións (Galicia-
Muller-Rosalía) que non poderán máis
ser lidas con inocencia.
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