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lleiros e os ministros de cultura moitas veces 
confunden os papeis. Un político non é un 
axente da cultura, ten que facilitar que as per-
soas participen, pero a partir de aí o seu papel 
tería que parar. 

P. A reflexión sobre a planificación cultural 
vese nas páxinas dedicadas ao traballo de Fer-
nández del Riego.
A.F. Recorrín á revista Nós e a outras da época, 
tamén a La Noche, e aí del Riego ten un papel 
importante, penso que é o planificador menos 
influenciado pola ideoloxía e o que máis res-
pecta os escritores. Non vexo que impoña re-
gras, hai un artigo seu do ano 27 sobre a idea 
que tiña da literatura que é extraordinario. E 
logo está a estratexia que utiliza na posguerra, 
sempre aberta, e a perspicacia, o atrevemento, 
por exemplo cando publicou aquela antoloxía 
só de autores que escribían en galego e que 
tanta polémica causou.

P. Por que establece unha equivalencia entre 
homologación internacional e existencia para 
a literatura?
A.F. É absolutamente capital, os países e as 
culturas existen porque son recoñecidos, exis-
timos relacionándonos. Se es recoñecido fóra 
tamén o es aquí, iso funciona como argumento 
político dentro, e xa o vía Risco. Hoxe les o pe-
riódico e ves “tal artista galego triunfou en tal 
sitio”. Por que aparece esa noticia?, que se es-
pera dos lectores? Pois iso, dicir que existimos.

P. Pero cando se fala de internacionalización 
fálase ás veces só de industria do libro.
A.F. Iso é un perigo. Estar en pé de igualdade 
co mundo é ter a mesma relación coa cultura 
que teñen os demais, e aí habería que mello-
rar. Está pendente unha política cultural se-
ria en Galicia. Penso na Francia da posguerra 
con Malraux de ministro, as casas da cultura, 
os teatros nacionais, houbo unha renovación 

cultural nun país relativamente atrasado, aín-
da con bastante analfabetismo. En Catalu-
ña ou no País Vasco están facendo políticas 
culturais moi positivas, mentres que aquí hai 
unha política cultural demasiado folclorizada. 
Mira o que pasa coa Televisión de Galicia, con 
ese tipo de humor horrible. É tremendo.

P. Di que a estratexia de distinción sempre 
caracteriza os feitos de estilo. Como se pode 
conxugar iso cun pensamento igualitario?
A.F. A distinción é un fenómeno xeral, ao que 
non sei se se lle poden poñer cualificativos 
éticos. Cando reflexionei sobre a posición de 
Manuel Antonio vin que el e Bal y Gay tiñan 
unha teima, o horror ao tópico, que identi-
ficaban cunha ideoloxía tradicional, non re-
flexiva. A distinción é un mecanismo funda-
mental nos feitos de estilo, unha boa metá-
fora ten que ser diferente. É un fenómeno se-
miótico elemental, que aparece en todos os 

lados, na moda, na maneira de falar. Na idea 
que ten Bourdieu do intelectual, está o artis-
ta ou o científico que intervén e pon o seu 
saber ao servizo da causa pública. Creo que 
unha cousa é o igualitarismo no sentido da 
dignidade, que todos temos que reivindicar, 
e outra que todas as persoas fagan os mes-
mos roles na sociedade.

P. Nas conclusións do libro nega que intervir ou 
escribir sobre temas políticos sexa un signo de 
heteronomía. Segue tendo peso o discurso que 
aludiu aos excesos do socialrealismo?
A.F. Si, porque o tivo. A ideoloxía tradicional, 
que serviu de base para a reconstrución da 
cultura galega nos anos 60, aparece imbrica-
da con outra de orixe marxista, e aí tamén 
había unhas regras da arte. Aínda que non 
se pode simplificar, eran basicamente as do 
realismo socialista. Iso aquí tivo unha trans-
cendencia que está en parte por estudar, ha-
bía autores que eran recriminados por escri-
bir de determinada maneira, outros que eran 
acusados de elitistas. Non me atrevo a dicir 
que isto desaparecese, porque na crítica es-
tanse valorando aínda as posicións políticas 
dos escritores. E non me refiro a que un es-
critor teña opinións políticas, a cuestión está 
en ver ata que punto as opcións políticas po-
den dar un certo creto simbólico con inde-
pendencia das razóns artísticas. E iso formú-
lase hoxe, aínda que non coa mesma vixen-
cia. Penso que os escritores se senten moito 
máis libres.

P. Se escribise unha continuación deste libro, 
que períodos atendería?
A.F. A véspera da recuperación da democra-
cia, eses anos 70, a partir da fundación da 
UPG e do PSG. Habería que ver como nesa 
etapa funcionou unha certa presión ideolóxi-
ca, como a solucionaron os artistas e que re-
sultado tivo para o seu recoñecemento públi-
co. O artista enfrontado a isto sempre bus-
ca unha solución. Penso nos que coñezo de 
Francia, o poeta Luís Aragón, membro do PC 
durante toda a  vida, que se amañou para de-
finir o realismo socialista á súa maneira, ou 
en Picasso que tamén se amañou para dicir 
“respéctasme e sigo sendo do partido”, o que 
producía un aproveitamento mutuo do poder 
simbólico. 

Ideoloxía e autonomía no campo literario galego continúa, 
amplía e matiza percursos anteriores de Antón Figueroa, 
encamiñados á adaptación para o estudo da literatura ga-

lega de distintos cadros teóricos homologados internacio-
nalmente. E especificamente orientados na última década, 
como sabemos, para a proxección da teoría do campo litera-
rio de Pierre Bourdieu no noso espazo cultural.

O primeiro mérito do libro é o de funcionar como contrapeso 
perante aplicacións mecánicas, superficiais ou só nominais das 
teorías bourdianas e da terminoloxía afín. Así deben ser enten-
didos, por exemplo, os distintos esclarecementos elaborados 
polo autor arredor da noción de autonomía. Fóra de compren-
sións baseadas en esquemas simplificadores que identifican a 
autonomía do escritor ou do literario co retiro á torre de mar-
fil, cunha aséptica aposta na arte pola arte ou co desenvolve-
mento de contidos “despolitizados”, Figueroa concreta o signi-
ficado do concepto no cadro de análise bourdiano, relacionado 
coa aplicación dunhas regras da arte específicas para o campo 
literario perante a ameaza constante das forzas que sobre el 
proxecta o campo do poder (económico e político).

Nesta mesma esfera teórica, o autor elabora outra preci-
sión que nos achega á liña central de intervención represen-
tada na obra. Atinxe os vínculos estabelecidos entre auto-
nomización do campo e o que a propósito de autores como 
Manuel Antonio ou Rafael Dieste podería ser definido como 
o “desexo de teoría”. É dicir, a activación de prácticas e acti-
tudes de proxección teórica e auto-reflexiva, articuladas ha-
bitualmente arredor da estética, como acicate para a minori-
zación dos condicionamentos de tipo ideolóxico proxectados 
sobre o campo literario e para a súa especialización a respec-
to doutros campos culturais.

A nova achega de Figueroa entra na historia literaria gale-
ga cunha profundidade que determinadas leituras botaran a 
faltar en obras anteriores. Un primeiro escenario seleccionado 
é o da Galiza de preguerra, onde o autor identifica determina-
dos indicios de autonomización do campo literario en relación 
cun campo híbrido de natureza ideolóxica, política e cultural 
con orixe nas últimas décadas do XIX: aparición da idea de va-
lor literario, aperturas á homologación técnica en perspectiva 
internacional, loita entre distintas estratexias, especialización 
no conxunto dos campos artísticos ou, decisivamente, a afir-
mación de posicións como a de Manuel Antonio que, como 
forma de distinción perante os axentes con maior poder sim-
bólico, apostaron na teorización e na actualización estética.

A segunda das prospeccións atinxe a reconstrución do 
campo literario galego/galeguista na década de 1950, para 
a que Figueroa identifica tres ámbitos de loita: a mesma su-
pervivencia do espazo cultural galego, a configuración dun 
imaxinario social autónomo e a dialéctica entre vellos e no-

vos. En relación con este último asunto e coa emerxencia da 
Nova narrativa galega o libro introduce algunhas propostas 
ben suxestivas. Por exemplo cando define ese movemento 
en tanto polo máis autónomo do precario campo literario, 
que basea a súa estratexia nas devanditas prácticas de teori-
zación, reflexión e internacionalización. 

Mais tamén cando estabelece a súa oposición á tendencia 
que, con maior prestixio no campo político, opta por reperto-
rios socialrealistas e pretensamente populares, en obediencia 
a determinadas estratexias anti-teóricas e anti-intelectuais. E 
asemade na caracterización da dirección fixada por autores 
como Rodríguez Mourullo en tanto estratexia de descentramen-
to que, na distancia marcada en relación cos modelos hexe-
mónicos no campo español, aspira a emanciparse deste.

O principal ámbito de reflexión impulsado por Figueroa é 
tan complexo como relevante para unha comprensión afina-
da de estratexias e planificacións literarias pasadas e actuais: 
non son precisamente as estratexias proclives á autonomi-
zación do campo, segundo os mecanismos dos que o autor 
dá conta, as máis efectivas para a consecución dun recoñe-
cemento internacional que, nada raro, acaba por exceder o 
ámbito literario e acada repercusións nas esferas política e 
identitaria? // Isaac Lourido

Ideoloxía e autonomía no campo literario galego ·

Antón Figueroa · Laiovento, 2010 ·

195 páx · 16 euros

A autonomía
como estratexia
ensaio Un ámbito de reflexión sobre 
o literario complexo e necesario


	lourido_figueroa_poesiagalegabase.pdf
	Isaac e Antón

