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Podemos estar de acordo ou non coas
reflexións que o autor enfeixa neste libro,
pero hai que celebrar que apareza porque
posúe unha virtude de fondo que todo siste-
ma de pensamento social agradece: a incita-
ción á polémica, a excitación do exercicio
intelectual que, neste caso, é unha chamada
ao debate sobre a situación de Galicia fron-
te aos procesos de mundialización económi-
ca e a subseguinte globalización cultural.
Tamén resulta satisfactorio que o xurado do
Premio de Ensaio Ramón Piñeiro soubese
apreciar o interese deste traballo e conceder-
lle o merecido galardón, porque, en materia
de premios, entre nós é moi frecuente a con-
cesión dos honores aos libros dos horrores.
Agora que teriamos que ir obxectivizando
novos valores identitarios (é unha das pro-
postas do ensaio de Barreiro Rivas) sería
enriquecedora unha disposición do ánimo
comunitario e a súa proxección institucional
cara a unha cultura do recoñecemento do
mérito independentemente da discrepancia
das ideas. Neste país, durante moito tempo,
perdoouse todo menos o talento.

Non é un libro optimista. O ton argu-
mentador de Xosé Luís Barreiro, sempre
asistido por un fondo de recursos léxico-
conceptuais suficiente, de virtude cartesia-
na e forza referencial, ten un algo de dis-
curso maquiavélico, non nese sentido
negativo que unha inveterada estereotipia
ten acuñado, senón na aparente asunción
dunha actitude distanciadamente percepti-
va que se nos quere insinuar. As cousas
son como son e non lle hai que facer, esta
é a suxestión na que prende o lector a
medida que viaxa por estas páxinas. “E
sarà mia colpa se cosi è”, dicía Maquiave-
lo para se exculpar de maquiavelismo.
Porque tampouco se pode esquecer que
Barreiro antes de politólogo foi cociñeiro,
é dicir, oficiou entre os potes e as tixolas (e
algunhas tívoas ben agarradas polo
mango) nos seus anos de político en exer-
cicio e membro de gobernos autonómicos
de distinto cariz. Estivo na ocasión dal-
gúns lances de sona (el talvez lles chama-
ría “oportunidades históricas”), pero a
praxe da inverecundia, sen a cal, segundo
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Ortega, non hai gran político, non se viu
auxiliada pola Fortuna. Adversidade cir-
cunstancial que outra vez nos leva a aquel
florentino para quen o desfavor da Fortuna
arruína a máis decidida ambición política.
“Se un día se escribise a historia dos gale-
gos que máis veces se trabucaron, non
teño ningunha dúbida de que eu estaría
entre eles” (Barreiro, 2004, p. 20).

O profesor Barreiro preséntanos unha
Galicia que, ao seu ver, é un “enfermo
asintomático”. O eixo do traballo é a con-
vicción de que esta terra está necesitada de
pobo, idea que podería ser contemplada
(non necesariamente compartida, claro)
como a persoal mirada dramática dun ana-
lista, pero que non se ve favorecida cando
se estreman as formas da súa expresión de
xeito que a ollada dramática corre o risco
de pasar a ollada cómica, como cando o
autor se desesperanza dicindo que “na
miña experiencia podo dicirlles que sem-
pre que chamei por ese pobo, quedei sen
contestación” (Barreiro, 2004, p. 255).

A conformación dun pobo que enfron-
te os retos da modernidade, ou a “Galicia
ideal que arelamos na conciencia colecti-
va” fica nunha distancia de realización
revelada polo comportamento electoral que
os galegos practicamos. Sobre este com-
portamento actúan moitos condicionantes
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relacionados con formas tradicionais de
organización social e política que chegan
ata hoxe, desde as elites de vocación cen-
tralista ata “o modelo clientelar que pade-
cemos” (Barreiro, 2004, p. 90). Pero no
reconto dos elementos que pexan o noso
incardinamento na sociedade posnacional e
postestatal da Europa que vén, merécelle
detida crítica ao profesor Barreiro a vella
política nacionalista, o nacionalismo “enfe-
rruxado”, que “parece condenado a ser un
refuxio do voto testemuñal, da desafección
conxuntural dos partidos estatais, ou do
galeguismo cultural, cunha escasa compo-
ñente dese nacionalismo político que debe-
ría servirlle de catapulta cara ao poder”
Barreiro, 2004, p. 111. E nesta liña era
esperable, por parte do autor, unha aberta
(tamén no sentido dialéctico) posición
antiesencialista que se fai recorrente. Con-
denando a persistencia estrutural dunha
obstinación analéctica, negativamente
característica das forzas partidistas tradi-
cionais, Barreiro Rivas propón a creación
de novos modelos identitarios distintos dos
que se viñeron fortificando nos dous últi-
mos séculos (o cultural, o lingüístico),
baseados en estratexias económicas e na
“creatividade” política. Porque enfrontarse
á globalización desde o noso cosmos terri-
torial e cultural esencialista sería un suici-
dio. A polémica está servida.
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