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A memoria da Transición está ser-
vindo de base para unha serie

de volumes e produtos que van dende
a novela até o cine. Non son poucos
os libros que están aparecendo ulti-
mamente e que revisan uns anos
decisivos á hora de entender o funcio-
namento do campo cultural galego, e
como este se ensarilla a través de
dous vértices: o político e mais o insti-
tucional. Así, observamos como coa
caída do franquismo non se dá de
súpeto un cambio nos habitus
(Bourdieu) establecidos polos axentes
culturais, senón que todo é moito
máis complexo, e asistimos a unha
evolución do pensamento e praxe cul-
tural dende a resistencia até a institu-
cionalización do campo.

Antón Seoane vén de presentar
un exercicio memorístico co título De
Voces Ceibes a Milladoiro. A primeira
vista semella un volume que analiza o
campo musical da Transición dende a
óptica historiográfica, mais coa lectura
detectamos que pretende ir alén disto.
Para tal finalidade, redacta un escrito
ensaístico que organiza a través dun
eixe cronolóxico, o cal abrangue boa
parte dos anos setenta. Para realizar
este exercicio encaixa a súa voz cun
material musical e fotográfico, o cal
funciona como un ente orgánico, pois
audio, imaxe e palabra van da man. 

Os puntos fortes do libro, ao noso
ver, son aqueles que pretenden cues-
tionar ou levantar materiais que suxi-
ren a revisión dende un punto de
vista, cando menos, do campo cultu-
ral galego. Referímonos, por exem-
plo, á relación entre cultura e política
nos anos setenta. Ao lermos este
libro, confirmamos como a maquina-

ria política do nacionalismo galego,
nun momento de resistencia e invisi-
bilidade no eido institucional, adopta
por ligar os seus habitus de acción co
campo cultural galego, especialmen-
te o literario e mais o musical. A cons-
trución de Voces Ceibes e o
Movemento Popular da Canción
Galega son simbólicos á hora de
explicar esta situación. 

Antón Seoane é unha das primei-
ras voces en reclamar unha revisión
destes dous movementos no proceso
de consolidación de dous proxectos
políticos autónomos. O autor parte de
Voces Ceibes como movemento rela-
cionado co Partido Comunista a nivel
estatal. Deste focaliza as semellan-
zas, dende o punto de vista musical e
técnico, entre a canción de autor no
campo musical francés, catalán, cas-
telán e galego (repárese nas referen-
cias á guitarra española) e os axentes
galegos (Bibiano ou Batallán). Por
outra banda, xorde un espazo novo
dos posibles nos anos setenta, o
Movemento Popular da Canción
Galega, o cal formaría parte da estra-
texia política dun grupo político nacio-
nalista: a AN-PG. 

En todo o volume observamos
como a tese defendida por Seoane é
aquela que pretende pór en valor este
novo espazo. Desta maneira, descri-
be os diferentes elementos propios da
mesma e que opón á anterior. En pri-
meiro lugar, abórdase de xeito siste-
mático a (des)construción e revisión
do folclore no campo musical galego.
Existe unha clara focalización deste
elemento como alicerce ou vaso con-
tedor dun valor intrínseco á nación
galega. A música popular revive da
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ENSAIO Nun tempo de resistencia, a maquinaria política do nacionalismo galego
ligou a súa acción política co campo cultural.

O repertorio de
instrumentos que trata

no libro acada unha
carga simbólica

especial ao se instituír
como depositario da
cultura nacional. A
gaita e a zanfoña
enténdense como
formantes de seu
dunha ideoloxía
nacional galega,
suplantadas por

obxectos alleos tal
como a guitarra

española.
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man deste movemento nacionalista.
O traballo compartido con axentes
musicais como Rodrigo Romaní ou
Pilocha é o chanzo inicial para despe-
gar un proxecto como o de Roi Xordo
e, posteriormente, Milladoiro.

A reconstrución da memoria popu-
lar artéllase a través de dous capitais
simbólicos. O primeiro deles é o fol-
clore nacional galego, que Seoane
revisita dende un posicionamento
político ao tratalo como elemento
constitutivo do ser nacional ou volk-
geist. O repertorio de instrumentos
que trata no libro non só se debe
entender como material acompañan-
te, senón que mesmo acada unha
carga simbólica especial ao se institu-
ír como depositario da cultura nacio-
nal. A gaita e a zanfoña, ao igual que
os instrumentos recuperados do
Pórtico da Gloria, enténdense como
formantes de seu dunha ideoloxía
nacional galega, os cales foran
suplantados por obxectos alleos tal
como a guitarra española.
Paralelamente, aparece un capital
simbólico configurado por traballos co
folclore que tiña repercusión a nivel
internacional, de aí a importancia que
lle dá ao proxecto de Alan Stivell e
que lle aporta un capital simbólico
exótico ao discurso do galego. 

O segundo capital simbólico que
destacamos constrúese a través das
relacións entre o campo musical e o
literario. Cómpre demorarse neste
volume para obter información de
como a configuración do canon lite-
rario dos anos setenta se liga co
musical. Estámonos a referir aos
axentes literarios escolleitos para
musicar. Se ben Voces Ceibes apos-

ta por voces relacionadas  co PC
como Celso E. Ferreiro, a AN-PG
aposta por impulsar axentes como F.
Vergara Vilariño ou voces amigas
como a de Méndez Ferrín. Alén des-
tas, tamén se reincorpora a literatura
popular (neste momento nas mans
do Grupo Galaxia) aos habitus do
nacionalismo galego, como se ve na
recuperación de temas tradicionais
vindas do traballo de Antón Seoane e
Rodrigo Romaní.

En conclusión, vemos como este
volume suscita moitas preguntas arre-
dor da Transición e verte luz  nun
cuarto escuro ao que accedemos
agora. Grazas a volumes memorísti-
cos como o elaborado por Seoane
temos a posibilidade de profundar
noutros lados da sombra como os
apuntados nestas liñas. Desta manei-
ra, contribuímos entre todos e todas a
intelectualizar mellor un pasado
recente que nos determina e xustifica
como nación.
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A  configuración  do
canon literario dos
anos setenta lígase

ao musical. Estámonos
a referir aos axentes
literarios escolleitos
para musicar. Se ben
Voces Ceibes aposta

por voces relacionadas
co PC como Celso

Emilio Ferreiro, a AN-
PG aposta por

impulsar axentes como
F. Vergara Vilariño ou
voces amigas como a

de Méndez Ferrín.

Moitos libros están aparecendo ultimamente que revisan uns anos decisivos
á hora de entender o funcionamento do campo cultural galego, e como este
se ensarilla a través de dous vértices: o político e máis o institucional.
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