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PAHSAXE CON HISTORIA. 
Gukicia no tempo de Luis Pimentel 

(1 895-1 958) 

Henrique Hervés Sayar 

Mergullado na vida escura, sosegada 
e, se non fose pola súa actividade literaria, 
mesmo tópica do profesional da clase media 
provinciana, Luis Pimentel, quen carecesa 
dun compromiso político activo nos anos 
anteriores, tivo que abandona-ia súia poética 
"torre de dmasí" para se debazar contra das 
traxedias do mundo contemporáneo a través 
das consecuencias máis sangrientas da "Glo- 
riosa Cruzada". U trauma do poeta foi 
tamén, dalgún xeito, o trauma do país. A 
Guena Civil supuxo unha abrupta ruptura 
na historia galega, interrompeu e mesmo 
fixo retroceder algún dos avances, lentos 
pero non lenes, que se tiñan experimentados 
nas tres primeiras decadas deste século e 
supuxo, baixo novsns condicións, volver a 
andar o andado. 

Cmdo naceu Pimentel, Galicia estaba 
a comezar unha nova andaina histórica. A 
crise fi nisecular crebaba a tenacidade do sis- 
tema agrario tradicional, o sector industrial 
invertía a liña descendente que o caracteri- 
zara nos decenios precedentes, as cidades 
experimentaban os seus primeiros ensan- 
ches, a sociedade voltábase máis complexa e 
conflitiva. 

A fidalguia esmorecía a mans dos 
imponderables do capitalismo. Como antes 
fixera algéin dos devanceiros do Inesmo 
h e n t e i ,  houbo que éheixar con nostalxia o 
vivir etiqueteiro e a pachorra pacegas e ten- 
tar de esquiva,-la vorhxine urbana mirando 
por un acomodo na función pública ou no 
exercicio profesional libre. Logo dela, os 
demáis perceptores da renda territorial 

foron deixando espacio a enchenta propieta- 
~izadora provocada pc)lo campesiñado. 

A redención de Icoros, o reparto indivi- 
dual das terras ata entcín aproveitadas colec- 
tivamente, a compra das leiras arrendadas 
ou levadas en aparcería, a liberación do 
"gmdo posto" foron, eri orde decrecente de 
importancia, os mecanismos fundamentais 
desta propietarización campesiña. A desapa- 
rición da multiplicidade de dominios sobre a 
terra que conlevou a liquidación do sistema 
foral non tería sido posible sen a acción 
colectiva desenvolvida polo campesiñado a 
través do movemento agrarista e sen os 
recursos que proporcionaron as remesas da 
emigración e a crecente mercantilización da 
agricultura galega. 

Nas dúas últimas decadas 'do século 
XHX, a competencia do gando ultramariño 
rematara coas tradicionais exportaciólns do 
vacuno galego cara a Portugal e Inglaterra, 
pero a viraxe proteccionista da política espa- 
ñola e a conexión ferroviaria co interior 
peninsular favoreceron a integración do sec- 
tor agrario galego no mercado interior espa- 
ñol e pularon a súa xa incipiente especializa- 
ción gandeira. A estación de Lugo foi o cen- 
tro deste trasego de animais que fixo a fortu- 
na dos tratantes. Desde a segunda década do 
novo seculo, este poderoso grupo vai librar 
unha dura loita coas pretensións cooperati- 
vistas das fedeaacións católico-agrarias e 
doutras organizacións asentadas preferente- 
menteno norte das provincias corúñesa e 
luguesa. 

Esta orientación da producción agm- 



z-ia esti na base dos esforzos que, con inten- 
sidade desigual, callaron nos cambios técni- 
cos experimentados pola proceso producti- 
vo. A iwtrodiicción de adubos químicos, o 
emprego de maquinaria, a extensidn dos cul- 
tivos forraxeiros, a selección xenética das 
especies anirnais fixeron medra-la psoducti- 
vidade do sector agrario e permitiron res- 
postar de xeito máis favorable ás esixencias 
do mercado. 

Cun peso minoritaria pero crecente, as 
mudanzas afectaron tamén ó mundo urbano 
e ás actividades a él inherentes. As cidades, 
nomeadamente os centros litorais, gañan 
pobsación en forma considerable; a poboa- 
ción empregada nos sectores industrial e 
servicios máis que duplica entre 1900 e 
1930. O desenvolvernento do sector 
ccsnsenveiro, da industria naval e das activi- 
dades mercantñs e financieiras son determi- 
nantes desta primeira desruralización. 

Unha das últinias fatos do poeta. 

Os cambios económicos conqueriron 
reduci-las dimensións e modifica-las carac- 
terísticas do fenómeno migratorio, aínda que 
non inverti-lo seu peso demográfico negati- 
vo. O carácter temporal da meirande parte 
das experiencias americanas soamente pode- 
ría explicarse en función das expectativas do 
reasentamento en Galicia. O pulo dado 
polos emigrados a diversas iniciativas colec- 
tivas nas aldeas de orixe (organizacións 
agrarias, escolas, periódicos), a súa inciden- 
cia, a mieido "subversiva", nos usos e costu- 
mes, na vida política, no aspecto exterior da 
casa, son síntomas da omnipresencia do 
fenómeno migratorio. 

O desenvolven?ento agrícola, comer- 
cial e industrial conlevou fondas transforma- 
cións sociais. A sociedade agraria tradicio- 
nal polarizada entre cultivadores da terra e 
sendistas, foi deixando paso a unha nova 
estructura na que xunto a unha maioría de 
pequenos propietarios campesiños conviven 
un proletariado escaso pero ben definido 
pola súa crecente organización e combativi- 
dade, a burguesía urbana e o heteroxéneu 
conxunto das clases medias de vilas e clda- 
des. Sociedade máis complexa'e tamén máis 
conflitiva. 

O enfeblecemento da hexemonía dos 
rendistas, a necesidade de se adaptar ás 
novas condicións do mercado, a consolida- 
ción da pequena propiedade campesiña, a 
apertura política do sistema da Restaura- 
ciCan, os proxectos rexeneracionistas de 
amplos sectores burgueses e peqaienobur- 
gueses que buscaron no campesiñado o 
apoio necesario 6s súas frustradas aspira- 
cións políticas son os factores que emendra- 
ron o amplo movemento agrarista. Antifo- 
rismo e antjcaciquismo fixeroai a súa sona 
pero as Bimensióras da siáa capacidade rei- 
vindicativa estiveron limitadas pola súa 
Iieteroxeneidade ideolóxica e os atrancos 
que puña o peso das antigas fórmulas comu- 
nitarias na articulación parroquia1 de sindi- 
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catas e sociedades agrarias malograron a 
creación do sempre anceiado "partido agra- 
rio ga'lego" e de organizacións supralocais 
estables. Pero, ademáis da rebeldía frecuen- 
temente "primitiva", xurdiron numerosos 
proxectos e menos abondosas pero intere- 
santes realización$ cooperativas que contri- 
buíron a unha mellor articu'lación mercantil 
entre as economías camges5as e o modo de 
producción capitalista dominante. O seguro 
mutuo do ganélo, a compra colectiva de 
insumos industriais e a venda mancomunada 
nos mercados consumidores do gmdo foron 
os seus maiores éxitos; sen embargo, non 
puideron artellar eficientemente ata datas 
serodias os primeiros esforzos agroindus- 
triais nin tiveron demasiado éxito na crea- 
ción dun aparello finmcieiro propio. Quedá- 
base, xa que logo, moi lonxe do tantas veces 
invocado "modelo danés", pero moito peor 
será o que veña logo. 

Ivlentres, os nllocleos proletarios medra- 
ban en tamaaio, organización e potencial 
conflitivo chegando ó seu cllmax no quin- 
quenio republiicano, cando o movemento 
obreiro, hexemonizado por socialistas e 
anarconsindicalisfas, se desprendeu das 
adherencias gremialistas cambiando as 
vellas sociedades de oficio polos sindicatos 
de industria e foi adquirindo un peso políti- 
co decisivo. 

Só nesta 3ociedade dinámica podería 
ter acadado entidade cp  nacionalismo. O máis 
de medio s6calio de tradicion galeguista 
(provincialismo, federallsmo, rexionalisrno) 
non ofrecera resultados prácticos dignos de 
mención. A definicidn ideolóxica da nación 
galega desenvolvida desde 19 16 polos 
homes das Irmandades da Fala e da Xenera- 
ción "Nós", a do noso poeta, foi a base dun 
áiovo proxects político e da súa articulación 
partidaria (o Partido Galeguista) que nos 
anos da IP República amosará a súas posibi- 
lidades pero tamén as limitaciónns do eco 
social do seu discurso. 

Esta non era a Galicia do "atraso", qui- 
zais tmpouco fose a do "progreso", pero era 
evidente que dgo se movía baixo o sol neste 
recwncho do Noroeste. Era o país onde téc- 
nicos como Cruz Gallástegui ou Rof Codina 
espallabari con considerable éxito os adian- 
tos agronómicos contemporáneos, onde, a 
traves de revistas como Alfar ou Ronsel, se 
recibía o impacto das vangardas artísticas 
europeas; podía falarse con certo xeito da 
"célulla de universalidade" e da "cultura de 
Occidente". 

A guerra civil, coa súa estela de fusila- 
dos e paseados que encheron valados de 
camposantos, canteiras e cunetas, conlevou 
ó desartellamento social das clases subordi- 
nadas. Pasada a favorable conxuntu~a do 
conflito para os productos alimentarios, o 
sector agrario, afectado no fornecemento de 
insumos industriais pola política económica 
autárquica e a situación internacional, redu-- 
cía a súa productividade nun intre en que 5 

peche da saída migsatoria cara a América 
derivaba en plétora demográfica. Non pode 
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extrañar que, a comezos da decada das 
corenta, a "fame negra" recordase imaxes 
espectrais do século anterior. 

Fóra do campo, o índice de poboación 
activa ocupada nos sectores industrial e ter- 
ciario baixaba de xeito alarmante e non 
r e c ~ p e r ~ a  as cifras de 1930 ata despois de 
tinta anos. 

A fiiixida demográfica cara a América, 
en grimeiro lugar, e máis tmde con destino 
ás recuperadas economías industriais da 
Europa Occidental, en dimensións maiores 
ás de calquera outro momento da historia 
galega contempor&iea, é de ahondo explíci- 
ta da gsavidade do inomento. Esquecendo 
isto, dificilmente camprendaemos a percep- 

ción traumática que os galegos foron facén- 
dose do seu país, o esqueeemento nos recun- 
chos da memoria do que nalgún tempo fora, 
a irnaxe do seu atraso como algo perenne e 
inevitable, a da frustración das esperanzas 
do subdesenvolvemento, e a súa sublirnina- 
ción a través da sensaci6n laiante dunha 
ddraxe externa. 

"Os anos éscuros", "a longa noite de 
pedra", desbotaron os esforzos de recupera- 
ción do uso culto da lingua, de lanzar a cul- 
tura popular Ó terre:o da Cultura, dominado 
por un castelanismo escurialense e de "valle 
de los Caídos" que tra-las súas moles tenta- 
ban agachar que toda paisaxe ten a súa his- 
toria. 


