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Xosé Ramón Quintana: En primeiro
lugar, parabéns polo premio. Antes de
dialogarmos arredor do contido do teu
libro, quixera que comentases cal foi a
motivación para escribilo e como foi o
proceso de elaboración.
Xaime Subiela: Moi agradecido, os
parabéns son recíprocos: ti abriches o
camiño da reflexión sobre o nacionalis-
mo neste premio. En canto á motiva-
ción, entendía que se precisaba repen-
sar o ideario nacionalista, a concepción
teórica da nación para mudar o discur-
so. Non me parecía que debese facelo
eu, mais non vía moito quen o fixese.
Había que atreverse a facer reflexións
útiles para reenfocar debates, alén da
análise ou da crítica do existente. De
modo construtivo, pero facelo. O proce-
so foi bastante irregular. Fun tomando
notas durante varios anos e ía escribin-
do partes, pero ao final tiven que ence-

rrarme un mes para redactar o texto
que entreguei ao premio. Ao meu
xuízo, o teu é un traballo moito máis
sistemático, un texto valiosísimo cun
potente aparato analítico e interpretati-
vo, no que tamén hai unha avaliación
global do periodo, non cres?
X.R.Q.: O meu texto é, sobre todo,
máis groso. Desde 1975 fun obser-
vando o percorrido do nacionalismo e
facendo acopio de documentación. En
chegado un momento, despois de
publicar algúns artigos só ou en cola-
boración, tentei facer un novo artigo
sobre o BNG. A insatisfacción co resul-
tado fixo que me propuxese o reto de
debullar máis sistematicamente o
asunto, narrando e explicando o pro-
ceso, e combinando enfoques da his-
toria política do tempo presente e da
ciencia política. O resultado foi un
tocho de catrocentas páxinas. No meu

caso, a avaliación global é, conscien-
temente, máis implícita que explícita.
Dedúcese dunha atenta lectura. Neste
sentido, o teu libro e o meu son en
certa medida complementarios. Ti
implícaste directamente, eu tentei ser
máis aséptico, aínda sabendo que isto
é imposible ao cento por cento.
X. S.: Coincido en que son comple-
mentarios. Curiosamente, o teu traballo
é máis politolóxico. Para que nos serve
Galiza? é máis ensaio que investiga-
ción, e utiliza ferramentas das ciencias
sociais, contendo moito de filosofía
política e moral. Trátase dunha refle-
xión sobre o valor do ideario e do
movemento nacionalista na actualida-
de, tendo en conta os diversos saberes
sobre o asunto, mais tamén anuncian-
do propostas para renovar o seu marco
interpretativo. De entrada, fago un cha-
mamento a comprender a nación como
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unha construción social, unha creación
humana, máis que como algo dado,
natural, que foi a comprensión tradicio-
nal no galeguismo como algo “inmorre-
doiro”. A aposta do texto é pensar
Galiza non tanto como algo que nos
sucede senón como algo que facemos,

e ademais chamar á democratización
do ideario e do movemento, á constru-
ción da nación galega entre todas as
galegas e galegos.
X.R.Q.: Para moitos lectores, entre os
que me inclúo, é gratificante ver como
hai alguén que, declarándose nacio-
nalista, elabora un  ensaio que, permí-
taseme a expresión, non é autista nin
autorreferencial, senón que dialoga
coas ciencias sociais e coa filosofía
política e moral máis punteiras. Isto
non adoita ser habitual, sobre todo nos
“intelectuais orgánicos” partisanos.
Pero quixera actuar un pouco de “avo-
gado do diaño”. Neste sentido, unha
concepción non esencialista da
nación, entendida como un proceso
continxente de construción sociopolíti-
ca e cultural, ten a virtude de postular
un nacionalismo cívico, aberto e inclu-
sivo, pero, ao mesmo tempo, ten a
eiva de perder emotividade mobiliza-
dora e intensidade reivindicativa, xa
que non proporciona a necesaria
“seguridade ontolóxica” nos actores
nacionalistas, en especial en momen-
tos de crise ou de devalo político. Que
solucións propós para superar este
dilema, sobre todo cando desde distin-
tas áreas de coñecemento (da neuro-
ciencia á teoría da comunicación ou a
ciencia política) se está a facer fincapé
na centralidade das emocións?
X. S.: É certo que hai unha tendencia á
“seguridade ontolóxica”. De feito, aven-
turo a hipótese de que, no caso do
galeguismo, a insistencia na  esencia
fronte a vontade ten que ver coa des-
confianza cara o pobo realmente exis-
tente: a xente non é fiable para a
“sobrevivencia” da nación e, por iso, se
incide nos elementos menos volubles,

configurando un pobo abstracto sobre
a base dunhas características culturais
“obxectivas”, que se converten nunha
segunda natureza. Porén, nos nosos
tempos a pulsión motivadora das iden-
tidades pode estar mudando. Hoxe a
autocreación colectiva ten máis atracti-
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vo que conservar algo inmutable, cóm-
pre valorar tamén a comunidade como
creación. Por outra parte, o sentimento
é básico. Temos certos prexuízos “hipe-
rracionalistas” que non permiten apre-
ciar ben as emocións. Hoxe sabemos
que as razóns non son deslindables
das emocións e, igual que as razóns,
hai emocións boas e malas, que deben
ser promovidas ou evitadas. O libro fai
alegatos para incorporar ao galeguis-
mo/nacionalismo as “paixóns alegres”,
que dicía Spinoza. As emocións son
centrais para a fraternidade, a igualda-
de, a dignidade, a liberdade. As pala-
bras -o discurso- tamén teñen que ter
conta o sentimento, valer para facer e
para sentir en común.
X.R.Q.: O teu libro titúlase Para que
serve Galiza?, aínda que falas máis
do galeguismo/nacionalismo que da
sociedade galega propiamente dita. A
min interésame sobremaneira a análi-
se da sociedade actual, da que creo
que sabemos pouco por un déficit de
estudos sociolóxicos empíricos. Neste
sentido, fas uns breves pero enxun-
diosos apontamentos sobre a cues-
tión demográfica. Sorprende como
este é un problema que o nacionalis-
mo obvía nas súas análises e propos-
tas programáticas, cando é un asunto
chave á hora de concibir a cultura e a
identidade nacional no futuro. Non sei
se me explico…
X.S.: No libro falo do galeguismo
como un ideario de desenvolvemento
humano, como un proxecto nacional
para mellorar a vida da xente e
aumentar as capacidades colectivas.
Tal e como eu o vexo, as ideas, o dis-
curso, teñen unha dimensión material,
tan tanxible como a paisaxe que é

unha construción que humaniza o
espazo, de xeito que un proxecto de
país pode achegar valor ao territorio e
á xente. Tes razón en que as analises
sociais están introducidas no texto
para comprender a identidade e a
nación, aínda que se fan reflexións
sobre aspectos clave da sociedade.
Noutro sentido, o galeguismo/naciona-
lismo pode ser un proxecto que permi-
ta recuperar a ilusión, co valor da alma
para revitalizar un corpo social min-
guante. Por iso o pensamos como un
afán colectivo, que afecta ás propos-
tas políticas, mais tamén unha vonta-
de de autodeterminación cidadá e de
construír o común. Ti, que o tes anali-
zado de xeito profundo e sistemático,
como valoras as propostas reais do
nacionalismo nas últimas décadas
sobre os problemas do país?
X.R.Q.: Poñéndonos estupendos,
pódese dicir que ti es un “optimista
informado” e eu tendo a ser un “pesi-
mista informado”. Porque se ollamos
para as expresións organizativas dese
galeguismo/nacionalismo, o panorama
é desolador. E non unicamente polas
carencias discursivas e programáticas,
senón sobre todo pola súa radical inca-
pacidade para entenderse mutuamente
e para conectar coa sociedade. Valores
como os que ti predicas, fraternidade,
irmandade, espírito cooperativo, están
ausentes nas dinámicas internas desde
hai moito tempo. Poucos “homes de
paixóns alegres” e bastantes “homes
de paixóns tristes” cos seus respectivos
“tiranos” e “sacerdotes”, en termos spi-
nozianos. Pois predomina unha “cultura
política organizativa” tradicional que
leva a un xogo perverso e autodestruti-
vo, onde o máis importante é saber

“quen manda aquí”. Non hai máis que
ver a recente historia do BNG ou a
recentísima crise de Anova-AGE para
decatarse de que o “cainismo” impide
precisamente recuperar a ilusión e revi-
talizar un corpo social minguante, por
dicilo coas túas palabras.
X.S.: Penso que o sentido crítico nos
fai confluír. Non me vexo tan optimis-
ta, pero o contexto está entregado ao
derrotismo, cun discurso predominan-
te que incide na incapacidade. O que
intento é romper ese enfoque: que o
país é posible e unha proposta nacio-
nal tamén, repensando os presupos-
tos, con novas ideas e folgos, e incor-
porando a máis xente e máis plural.
Alguén debe enunciar o positivo, a
potenza. Coincido en que o panorama
do nacionalismo é desolador. Non se
dan superado as lóxicas organizativas
tradicionais, nin tampouco se é capaz
de innovar no discurso e na práctica
política. E o que é peor: xógase coa
ilusión da xente, xa que se abriu unha
esperanza coas propostas post-BNG
na súa base social e na cidadanía en
xeral: por fin algo novo que rompía
con moldes que restrinxían a súa
potenza! Mais toda esa demanda
emerxente pode verse defraudada
polas vellas mañas da  realpolitik. O
meu texto pode parecer iluso, fóra de
realidade ou de época, pero coincide
cos anhelos de moita xente que
pensa que a única alternativa  realis-
ta de país é recobrando a  ilusión e
superando os cenáculos, con demo-
cracia e mente aberta.
X.R.Q.: Se un fora crente, diría: “Deus
te oiga”. Como non é así, só queda o
desexo de que eses anhelos se poi-
dan cumprir máis cedo que tarde.

Un longo e tortuoso camiño.
Adaptación, crise e cambio
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