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MdC: Galicia é a primeira palabra do
título do teu libro. Ese feito convida a
pensar na presenza que pode acadar
esa palabra en medios e contextos
aos que, doutro xeito, Galicia —e todo
o que ese nome permite problemati-
zar— nunca tería chegado. Cal pen-
sas que é o estado actual dos estudos
galegos nun contexto académico
cada vez máis global? Como valoras
o que se está a pensar hoxe en día
sobre Galicia?
HMC: A escolla do título do libro res-
ponde aos criterios comerciais da edi-
torial, University of Wales Press. Eu,
por falla de práctica e deformación
académica, suxerira un título moito
menos directo, que incluía palabras
como ‘discurso’ ou ‘sentimentaliza-
ción’. Mais a editorial insistiu no uso de
termos diáfanos e en que o título debía
incluír a palabra ‘Galicia’ en posición
inicial, para facilitar a visibilidade do
libro nas procuras en internet. Sabían
o que facían: a primeira tiraxe acába-
se de esgotar e confío en que sairá

unha edición de cuberta branda, máis
acesíbel, en breve. A boa venda do
libro encádrase, sen o dubidar, no
momento culminante que viven os
estudos galegos internacionais. Malia
que perdura a omisión do contexto
galego na investigación sobre os
nacionalismos no estado español, no
eido dos estudos culturais o que ti des-
cribes como ‘o que Galicia permite
problematizar’ está a fornecer pers-
pectivas innovadoras dende as que
pensar moitas das encrucilladas de
poder político e cultural a nivel estatal.
O proceso avanzadísimo de hibrida-
ción – mesmo de crioulización – no
que se atopa hoxe en día a cultura
galega, úrxenos a revisar os estudos
comparativistas ibéricos como a suma
politicamente correcta de perspectivas
periféricas á central, e convídanos a
restaurar a énfase na dimensión dia-
léctica de todo proceso de destrución
colonial, onde se volven percibir os
procesos de represión política, balei-
rado cultural, representación e paro-

dia. Aí, por desgraza, podemos liderar
nós, dende a Galiza, o debate crítico.    
MdC: O libro tira proveito das estrate-
xias e ferramentas ensaiadas por
González-Millán para a análise da cul-
tura galega contemporánea. Que
papel lle outorgas a este investigador
na configuración actual dos estudos
galegos? 
HMC: Efectivamente, parto do traballo
de González-Millán para tentar enten-
der que réditos e prexuízos trouxo a
adopción de posturas resistentes no
estudo da cultura galega. González-
Millán advertiunos de que a ollada
dende a resistencia non necesaria-
mente nos conduce á emancipación;
non é teleolóxica, senón sistémica e
potencialmente estática. De feito, con-
sidero que poucas estratexias emanci-
padoras son tan concomitantes co
poder como aquelas que asumen
unha postura resistente non aberta ao
cuestionamento. Deste tipo de postu-
ras herdamos na Galiza uns hábitos
ben cativos para a historiografía cultu-

A nación sentimental,
o sentimento nacional

M. C. R. V. Texto

O libro Galicia, a sentimental nation de Helena Miguélez-Carballeira foi unha das
publicacións máis relevantes do ano 2013 no ámbito dos estudos galegos. Nesta
conversa que María do Cebreiro Rábade Villar mantivo con ela por correo electróni-
co, a súa autora reflexiona sobre a aliaxe entre a crítica poscolonial e a crítica femi-
nista, o reparto estratéxico do espazo público na cultura da transición, ou a función
da teoría das emocións no desvelamento das relacións de dominio colonial. 
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ral, limitados por unha tendencia a rei-
terar os xiros grandilocuentes da pos-
tura resistente (o tropo repetido de que
‘Rosalía é unha autora universal’, por
exemplo, do que creo percibir trazas
en certos discursos actuais arredor do
chamado Novo Cinema Galego), ao
mesmo tempo que se perpetúan prác-
ticas verdadeiramente neglixentes no
tocante ao legado cultural galego, tan-
tas veces espoliado, custodiado ou
diseminado estratexicamente, en base
a criterios que pouco teñen que ver co
valor do avance científico. Estes son
os paradoxos que parte do traballo de
González-Millán xa quería traer para o
debate crítico. 
MdC: Ademais dos instrumentos rela-
cionados coa teoría poscolonial, na
análise da feminización estereotipada
do teu obxecto de estudo fas uso dos
estudos de xénero. Como valoras o
estado da crítica feminista en Galicia,
as súas posibles tensións discursivas
e a súa articulación interna?
HMC: Si, para o argumento do libro
foime clave a crítica feminista ao tra-
ballo de Edward Said. Said chamou a
atención sobre o feito de que os pro-
cesos colonizadores carretan sempre
unha política de representación do
outro, mais en ningún punto do seu
libro Orientalismo se concretiza que
esta representación pasaba decote
pola feminización da cultura coloniza-
da. Foi a teoría feminista a que adver-
tiu que os repertorios discursivos dos
imperialismos estaban traspasados
polo imaxinario decimonónico da dife-
rencia sexual. Con isto non estaban
só a dicir que a teoría do orientalismo
precisaba dunha apostila feminista,
senón que os procesos e efectos

orientalistas, e por ende colonizado-
res, non se poden entender se non
percibimos a súa relación estrutural
cunha problemática de xénero. Esta é
para min unha das facetas primordiais
da crítica feminista: a de demostrar
que nada do que facemos admite o
rango de apéndice. No libro trato de
entender as condicións de poder nas
cales a primeira xeración de críticas
feministas en Galicia pareceu confor-
marse con este rol, mais son moi críti-
ca coas posturas que aínda hoxe en
día se senten cómodas nel.          
MdC: Creo que, á marxe da propia
pesquisa explícita do libro, a súa apa-
rición neste momento histórico apunta
cara a varios problemas sobre os que
paga a pena reflexionar. Un deles ten
que ver coa crise de lexitimidade do
proceso da restauración monárquica e
das institucións que fixeron posible
eses pactos e acordos tácitos que

agora están en crise. Como les ti este
proceso e que consecuencias pode ter
a análise da chamada cultura da tran-
sición no ámbito dos estudos galegos?
HMC: Por ter demorado certas lectu-
ras –refírome sobre todo ao libro de
Guillem Martínez, CT o la Cultura de
la Transición (2012)– a relación entre
o estereotipo do sentimentalismo
galego e a cultura da transición non
se me fixo patente até hai pouco.
Conversando nos redes sociais onde
me movo co investigador en ciencias
políticas Daniel R. Cao, este utilizou o
termo ‘Cultura da Autonomía’ para a
variante coa que convivimos na
Galiza e penso que é acaído. Da defi-
nición que os autores do libro fan do
concepto de CT aprovéitase todo: a
súa función despolitizadora, manifes-
ta na posta en circulación de ‘milleiros
de produtos aproblemáticos’; os deba-
tes endógamos e compracentes que
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fomenta; as prácticas de sociabilidade
‘feudatarias’ nas que se sustenta, e a
sensación de vergoña allea que
comenza a suscitar nas partes da
poboación que por razóns xeracionais
non partillan a mesma idea de cultura.
Unha ollada mesmo superficial á
axenda cultural da Casa de Galicia en
Madrid dá a medida perfecta do para-
digma de ‘cultura galega’ do que esta-
mos a falar. No noso territorio, están a
Cidade da Cultura (incluídos contedor
e contidos); o baleirado de sentido
histórico do legado rosaliano; a cues-
tión da normativa lingüística; as loitas
de poder para facerse co temón das
institucións culturais do país; ou a
publicación subsidiada de milleiros de
libros mal editados e os almacéns
poeirentos (non son unha lenda) onde
se gardan, sen que ninguén planifica-
se a súa distribución. Esta concepción
do cultural na Galiza fai parte do edifi-
cio do chamado ‘consenso’, para o
cal, sospeito, o discurso do sentimen-
talismo galego fornecía o cemento. 
MdC: Lendo os primeiros capítulos do
libro, pregúntome se non pensaches
en fuxir do criterio de ordenación da
materia por autores (Carballo Calero,
González Besada, Couceiro Freijo-
mil…). Non pensas que a perspectiva
teórica do libro sería máis proclive á
análise directa das institucións e dou-
tros dispositivos do poder directamen-
te implicados na produción discursiva
dos estereotipos que estudas? Contra
a fin do libro achégaste máis a esa lóxi-
ca, pero gustaríame saber por que non
a usaches como pauta para pensar o 
que aconteceu na cultura galega ao
longo do século XIX e a comezos do
século XX.

HMC: As ideas deste libro tardaron
moito tempo en madurar. De feito,
escribín os primeiros capítulos antes
de ter asentado por enteiro no meu
pensamento até que punto estaba a
tratar cunha problemática típica das
dialécticas de representación colonial.
Ao principio lía historias literarias por-
que nelas se alicerzaban claramente
os criterios sobre que constitúe cultura,
identidade e literatura galegas, e nes-
tes aparecía sempre imbricado o voca-
bulario do sentimentalismo, ora con
valor deostativo (como no caso de
González Besada), ora con valor digni-
ficador (como en Carré Aldao). Cara ao
final decateime de que o corpus de
casos no que me baseaba podería ter
sido moito máis diverso, pois atopaba
evidencias para  o argumento nunha
tipoloxía moi ampla de produtos cultu-
rais, políticos e mediáticos. Tentei rec-
tificar isto, coma ti percibiches, no últi-
mo capítulo e máis no epílogo.      
MdC: O rastrexamento teórico que o
teu libro emprende arredor do concep-
to do “sentimental” fai pensar niso que
autores como Clough e Halley veñen
denominando “xiro afectivo”. Como
valoras ti o impacto desa orientación

que tenta estudar criticamente as com-
plexas conxuncións entre o ámbito da
política (ou do político, no sentido de
Rancière) e o ámbito dos afectos?
HMC: No meu traballo até agora, a
veta das teorías do afectivo da que
tirei máis proveito foi a da crítica femi-
nista aos procesos de canonización
cultural polos que se relacionaba os
valores do sentimental coa baixa cali-
dade estética, o feminino, o secunda-
rio. Mais si é certo que cada vez cavi-
lo máis sobre os usos culturais, insti-
tucionais e mesmo económicos do
constante recurso á capacidade emo-
cional dos galegos, ou da galeguida-
de mesma como unha forma de estar
no mundo que é primordialmente
emocional. Interésame como este
recurso se apresenta vencellado ao
dignificador, coma se recoñecerse
sentimental fose unha nova forma
desacomplexada de facer país, ao
tempo que se desactivan as emocións
negativas – a carraxe, o desespero, o
odio – que provoca a experiencia da
subalternidade. Lembro a presenta-
ción en Vigo do filme ‘Costa da Morte’
de Lois Patiño, onde houbo bágoas,
apertas, mencións á avoa e un públi-
co que pedía a palabra para expresar
a súa emoción: todo arredor dun pro-
duto que xogaba co uso forzado do
castelán por parte de xente galego-
falante, creando un efecto cómico no
público, similar ao que xa se explota-
ba con aqueles personaxes con acen-
to galego que aparecían durante os
oitenta na televisión española (a
‘Carmiña’ de Beatriz Carvajal era un
deles). En contraste con aqueles tem-
pos, porén, hoxe corremos o risco de
estarmos a rir nós sos.
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