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A obra de Antón Figueroa ten
exercido un considerable maxis-

terio teórico sobre as promocións máis
recentes de filólogos galegos. Desde
Diglosia e texto, de 1988, a Ideoloxía e
autonomía no campo literario galego,
de 2010, pasando por Lecturas alleas.
Sobre das relacións con outras litera-
turas, de 1996, Communication littérai-
re et culture en Galice, de 1997, en
colaboración con X. González- Millán,
e Nación, literatura, identidade.
Comunicación literaria e campos
sociais en Galicia, de 2001.

Froito da vontade dun grupo de
profesores de varias universidades
(Santiago de Compostela, Nova York,
A Coruña e Vigo) e como contributo
de homenaxe a quen é un dos refe-
rentes teóricos máis salientables na
teoría literaria producida desde
Galicia nos últimos anos, publícase
entre volume Marxes e centros.
Para unha socioloxía do campo cultu-
ral (cunha entrevista ao autor:“autoa-
nálise, o que un vén sendo”) concibi-
do como unha selecta do numeroso
conxunto de artigos que o autor foi
deixando esparexido por revistas e
actas de congreso e volumes colecti-
vos e que, en ocasións, resultaban
difíciles de conseguir. 

Sinalan os editores do libro:“Os dez
traballos que se compilaron para este
volume supoñen unha escolma fidedig-
na e entendemos que cabal do pen-
samento do autor e do conxunto das
súas investigacións, amais de estable-
ceren obvias converxencias internas e
externas, estas últimas coas publica-
cións de referencia de Antón Figueroa,
os libros antes anotados. Relelos evi-
denciou para o equipo de edición a

gran coherencia teórica que arrinca
con Diglosia e texto e alcanza
Ideoloxía e autonomía no campo litera-
rio galego. Figueroa regresa a miúdo

sobre cuestións previamente estuda-
das pero faino sempre con perspecti-
vas anovadoras que dilatan a especifi-
cidade analizada e contrastan a súa
entidade con novas conceptualiza-
cións, novas heurísticas e fundamen-
tos metodolóxicos permanentemente
sometidos a revisión e ao principio de
reflexividade, o cal por suposto atinxe
ante todo ao suxeito que analiza e des-
cribe a realidade social e cultural da
que pretende dar conta”. 

O volume está composto por tres
seccións denominadas sucesivamen-
te A lectura de textos literarios, As
relacións interliterarias e O campo cul-
tural e a dimension nacional do feito
literarios, seguida por unha entrevista
co autor en que pasa revista a todo o
percurso de formación e de produción
teórica. Contén ademais unha biblio-
grafía selectiva de Antón Figueroa
ordenada cronoloxicamente. Os ecos
de Bakhtín, de Bourdieu, de Itamar
Even-Zohar, da Escola de Konstanza
e a Estética da Recepción...

O traballo de Figueroa parte dun
modelo teórico que oscila entre a her-
menéutica e os diferentes paradigmas
da socioloxía literaria, sempre á pro-
cura de abrir novas perspectivas,
insaciable perante os silencios aber-
tos e as suposicións sen confirmar,
fascinado coa dimensión teórica que
lle brinda a análise do texto, literario
ou non, a súa tradución, a súa codifi-
cación, a súa interpretación, segundo
as épocas, as sociedades. 

Á serie de artigos compilados
súmase aínda unha extensa entrevista
na que com- parecen de xeito ordena-
do lembranzas, proxectos compartidos,
preocupacións, angueiras e análises de
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diverso signo, que no seu conxunto
caracterizan con precisión e detalle a
personalidade do autor como profesor,
pero tamén como cidadán, como o
neno chantadino da primeira posguerra
e mais como membro dunha das redes
de investigación en ciencias sociais
máis sólidas e influentes de cantas
hoxe existen no mundo.

Na primeira parte do libro, A lectu-
ra de Textos Literarios, lévase a análi-
se da lectura desde catro perspecti-
vas diversas: a lectura do texto litera-
rio galego e as connotacións que se
xeran desde a perspectiva da diglo-
sia; a lectura noutro espazo e as con-
secuencias da lectura dun texto fóra
dos contextos histórico e social para
os que foi concebidos; a lectura den-
tro de sociedades en que o conflito lin-
güístico xera condicións de compre-
sión e de entendimento, de xeito que
alén dos dous códigos enfrontado xor-
den tamén dous sentidos comúns moi
diferentes e, finalmente, o lectura dos
textos do pasado, necesariamente
xurdidos dun tempo e dunhas condi-
cións sociais diverxentes ás actuais. 

Na segunda parte do libro, As rela-
cións interliterarias, teorízanse as
conexións que permiten que un texto
poida ser lido en contextos históricos e
sociais distantes, sendo en cada unha
desas contornas recibido e reflectido
dun modo especial e necesitado de
comprensión e análise. Non só o texto
debe ser entendido, senón tamén as
condicións que permiten que a com-
prensión teña lugar dunha certa
maneira. Tamén a autonomía e a hete-
ronomía das literaturas minoritarias e
das relacións interliterarias así como
os relatos de viaxes e as súas lecturas

e funcións. En palabras do propio
Figueroa, “O concepto de ‘lectura do
texto estranxeiro’ constitúe, desde o
noso punto de vista, un instrumento
teórico e metodolóxico que precede a
actos como a lectura crítica, a lectura
espontánea do texto estranxeiro (tra-
ducido ou non), a propia actividade de
traducir, o ensino da literatura estran-
xeira, etc. A nosa intención sería, pois,
a de mostrar a utilidade de considerar
o acto de lec- tura do texto estranxeiro
á luz dunha teoría do acto de lectura,
pero no contexto tamén teórico dos
intercambios entre siste- mas literarios
para tratar así de precisar o contido da
interacción entre actos de lectura e fei-
tos de sistema”. 

Na terceira parte do libro, O
campo cultural e a dimensión nacio-
nal do feito literario séguese a pista
do carácter nacional do literario.
Porque para Figueroa “as circunstan-
cias históricas da urxencia do campo
literario galego, os acontecementos

da guerra civil que reduciu ao silen-
cio, asasinou, perseguiu ou enviou ao
exilio á maioría dos axentes culturais,
así como a recuperación das liberda-
des civís despois do franquismo fixe-
ron do escritor unha figura compro-
metida en graos diversos e en formas
tamén diferentes. [...] A literatura
galega, como outras literaturas deno-
minadas pequenas, minoritarias ou
mais modernamente minorizadas,
encóntranse pois diante dunha dia-
léctica necesaria pero contraditoria
entre a autonomía, mesmo relativa,
do campo literario, indispensábel
para a súa subsistencia artística, e
por outra parte a acción política igual-
mente necesaria para instauralo, res-
tauralo e mantelo”. 

Imprescindible colectánea de tex-
tos que nos sitúan no mesmo centro
do debate teórico contemporáneo.
Merecida homenaxe a un mestre que
segue a pensar e a darnos aínda
moito que pensar.
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