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1.

LIMIAR

No conxunto dos movementos nacionalistas de pequeñas nacións
sen Estado, dentro de Europa, e aínda limitándose ó ámbito español, o
nacionalismo galego é unha realidade política secundaria: transcurridos
tres cuartos de século desde as primeiras formulacións non acadou
aínda a hexemonía política no propio país, e moito menos as súas finalidades fundamentáis. En comparanza con outros nacionalismos periféricos do actual Estado español a súa presencia política e pouco máis ca
testemuñal. Aínda que tamén é certo que isto pode ser considerado
como unha aparencia que resulta da estratexia que adoptara desde un
principio o histórico Partido Galeguista: actuación como forza política
competitiva coas implantadas de espectro estatal e, simultáneamente,
movemento de presión cara á galeguización sobre esas mesmas forzas.
De se cotexaren os resultados obxectivos do catalanismo, do nacionalismo vasco e do galego, as diferencias son moito menores que se os
parámetros de comparación fosen as cotas de poder directo das correspondentes formacións partidarias. E, con todo, hai disparidade a prol
dos primeiros.
Resulta posible que sexa por mor desta disparidade; é dicir, a causa
das dificultades de operativización política —e conseguinte rendibilidade partidista— do feito diferencial galego (porque o feito mesmo non
se pon en cuestión), polo que, en troques, o desenvolvemento teórico
do nacionalismo galego manifestase cunha altura moi superior á do catalán e vasco. Posible e ata probable.
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En calquera caso, unha reflexión sobre os trazos distintivos e as
diversas procedencias ideolóxicas do galeguismo, pode ser unha excelente ocasión para reconsiderar conceptos esenciais do pensamento político moderno, para reflexionar sobre a esencia mesma do Estado. E o
que é aínda máis importante, para re-meditala nun momento no que,
dado que o seu marco tradicional non parece axeitado para os novos
problemas que formula a civilización planetaria, tal vez cumpra unha revisión desde os seus fundamentos para observar se é posible que a mundialización, baixo a pantalla de realización dunha optimista utopía cosmopolita, non agacha en realidade a liquidación pura e simple do que,
con todas as súas insuficiencias, a Idea de Estado ten de garantía dunhas
condicións mínimas de existencia e convivencia dignas.
A clave para entender este salto temático radica en que o galeguismo
non tina que esforzarse en convencer ós galegos de que eran diferentes
dos españois, pois iso mesmo resultaba e resulta sabido pola maioría deles, pese a que a moitos lies molestase recoñecelo ou que lio lembrasen
(o fenómeno do autoodio, propio de comunidades lastradas por un complexo histórico e social de inferioridade); senón que a súa tarefa era demostrar que pagaba a pena manter e traducir politicamente a diferencia.
Isto implicaba utilizar unha terminoloxía e un sistema motivacional distinto, e mesmo oposto, á noción de grandeza nacional (.la grandeur, expresión que só se pode enunciar en plenitude en lingua francesa) que
vertebra o nacionalismo das Nacións-Estado europeas.
De tal maneira, o nacionalismo galego viuse obrigado a integrar o
seu discurso de recuperación da identidade dentro dun modelo federalista de grande alcance. E, ó tempo, como sinal precisamente de identidade nacional, reivindicar tamén o desenvolvemento 'autónomo das
comunidades de pequeña escala (as parroquias, nome moderno, en
Galicia, das freguesías, que en Portugal son a base natural da organización territorial). Así, chegou a proponer un sistema multinivel e moi
matizado de estructuración do Poder político, o cal é, xustamente e na
nosa opinión, o que para enfrontar os feitos e condicionantes que se
avecinan, cumpriría viabilizar cara ó século XXI.
Eis polo que este traballo se distribúe nunha exposición resumida das
características teóricas do nacionalismo galego1 e, á vez, como unha reflexión sobre a esencia do Estado moderno na perspectiva da operatividade
do federalismo: é dicir, da necesidade de desenvolvelo teóricamente para
facer posible a convivencia nun mundo cada día máis interdependente
pero non, malia todos os esforzos homoxeneizadores, asimilacionistas ou
cosmopolitas, menos complexo, senón incluso probablemente aínda máis;
1. Resumo doutro texto, el mesmo moi condensado de Basilio García Pérez e Alvaro
Xosé López Mira: O nacionalismo galego e o futuro do nacionalismo, Pontevedra, 1996.
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e, en consecuencia, lamen máis conflictivo, en tanto que non sexan desenvolvidas fórmulas de equilibrio na diversidade.

2. SÍNTESE CONCEPTUAL DA NACIÓN NO PENSAMENTO POLÍTICO GALEGO
Nos tempos nos que a crisálida totalitarista se desprende do seu
casulo pola culta Europa, culminando unha liña de desenvolvemento
histórico das ideas políticas cunha certa lóxica xurídica formal, que comezara, tímidamente visto o que pasou, en Platón, as teorizacións do
nacionalismo político galego acadaban a súa etapa álxida, cun notorio
esforzó de sinopse que intentaremos imitar2.
En primeiro lugar, compendia os dous clásicos modelos interpretativos
da identidade nacional: o francés, eufemisticamente c h a m a d o
racionalista, con fonte no xacobinismo revolucionario; e o alemán, non
menos ambiguamente denominado romántico, ancorado de xeito paladino no concepto de Volkgeist. Fóndense nel a fundamentación naturalista
da nación galega co federalismo republicano, de tradición progresista
e vinculado ó liberalismo español de orixe francesa. O destilado resultante combina, en perfecta e non ecléctica harmonía, o espirito ilustrado (o
atraso cultural era unha das principáis preocupacións galeguistas), aberto
a Europa, librepensador, co ruralismo romántico que reivindica unha especie de Volkgeist porque entende que a esencia da galeguidade se conserva, como a propia lingua galega, no campesinado, con importantes
componentes ecolóxicas e autonómicas (no sentido de autonomía como
modelo económico).
Daquela, temos unha síntese, unha simbiose entre o etnicismo de
raígame romántica e o federalismo de raíz pimargalliana como xeito
de implementar a máis auténtica democracia.
Topamos, xa que logo, un espectro ideolóxico non homologado
con outras formas de ideoloxía política dominantes daquela (esquerdas-dereitas, católicos-non católicos, etc.). Fálase dun nacionalismo que
2. Non sería do caso mencionar aquí todas as súas aportacións, pero non se pode esquecer o fondo ideal rusoniano que latexa ñas súas pretensións democratizadoras. Non
ahondaría con conquerir os obxectivos nacionalistas (Estado federal, autodeterminación
ou independencia) se non van acompañados, indisociablemente, dun cambio radical na
actuación política; non en van os poderes rexionais (agás o xudicial) adoptan unha peculiar (non polo estraño, mais polo inusual) formalización da división montesquiniana no
Estatuto de Autonomía do 1936: a Asemblea lexislativa, o Presidente da Rexión, o gobernó ou Xunta de Galicia, e o pobo galego (revogación, referendo aprobatorio, iniciativa
lexislativa e de reforma estatutaria, concello aberto, etc.). Mesmo se enxerga un achegamento á pequeña comunidade rural de propietarios agrícolas do xenebrino, porque precisamente esa era unha clara característica morfolóxica e social do País Galego, non moi
lonxe dos demes (parroquias) representadas no Consello dos Quiñentos no momento de
máximo esplendor da polis ateniense.
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reivindica a dignidade nacional para unha comunidade dalgunha maneira sometida, non dun nacionalismo que pretenda impor a superioridade dunha nación, Estado ou formación política. Supor que existe
algún tipo de afinidade entre estas dúas orientacións ideolóxicas non é
simplemente un erro suxerido pola identidade dé denominación, senón
un instrumento para entablar polémica contra da primeira acepción, explícita ou implícitamente ó servicio da segunda. Espallar o caso do
expansionismo serbio, coas súas dantescas secuelas, como exemplo
dos males do nacionalismo ou dos nacionalismos en xeral, amosa todas
as potencialidades existentes ñas actuáis sociedades mediáticas para
converter unha afirmación infundada en dogma de fe case universal.
Esta mostra ilumina como o nacionalismo da unidade cultural alcumada Occidente, convenientemente disfrazado de internacionalismo ou
cosmopolitismo, posúe un talante expansionista, imperialista e chauvinista, pouco dado ó recoñecemento de diferencialismos externos e,
moito menos aínda, internos. Sen embargo, o federalismo galeguista
non se mira o embigo, senón que cando define a Galicia como célula
de universalidade, sinala como "o imperialismo morrerá pola vinculación autónoma dos pobos nunha unidade superior que coordine intereses dispares"; por iso, "o recoñecemento da personalidade de Galicia e
a arela de anovar a súa autóctona cultura, a defensa da autodeterminación política do noso pobo, a laboura pola potencialización da súa economía, serían angueiras estériles e egoístas senón fosen inspiradas polo
degoiro de harmonizar na cultura universal o rexurdimento da nosa cultura, de integrar na comunidade dos pobos a liberdade do noso pobo, de
coordenar, coa solidariedade da economía mundial, a mellora da nosa
economía, en suma, de que Galiza exista, vivindó a súa vida, se capacite para ser un novo órgano da humanidade". Así pois, unha vez cumpridos os destinos históricos de Galicia, deberá encher "o imperativo
que representa a súa vinculación a unha superior unidade humana, que
intente asegurar, guindando coas fronteiras, a paz dos pobos e o benestar dos homes" 3.
O federalismo que as defende, porque as albisca, a diversidade de
identidades, as comunidades diferenciadas do Estado español e doutros
Estados, cobiza o pactismo como esencia da súa política, pero, así mesmo, propugna que o federalismo (galego) se transforme en vía de acceso ó internacionalismo.
Na aproximación das ideas federalistas do nacionalismo galego ó concepto moderno de Estado, coa Constitución como lei política que axuda
a converter a política en centro de todo o sistema legal, parafraseando a
3- Programa de acción para os Grupos Galeguistas aprobado na II Asemblea do Partido Galeguista (1933).
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Friedrich, búscase unha existencia de "menos Estado", non para suplantar a forma dun Estado español por un Estado galego que xurda por un
acto de forza como todos os Estados, senón para superar a inaprehensibilidade dunha mítica soberanía nacional xustificativa da unidade estatal,
mesmo co aval democrático da representatividade, democracia, a miúdo,
demagóxica. Xa que logo, a busca da democracia non se pode escindir
da idea de comunidade ou, se se quere, con matices, o constitucionalismo plenamente desenvolvido de Friedrich: "En este último, desaparece el
'estado' en su estricto sentido. Se disuelve en una multiplicidad de autoridades unidas formalmente por la constitución y, en realidad, por la voluntad del pueblo" 4. Vontade xeral e modelo norteamericano dándose a
man, pero, ademáis, como federalismo exportable.

3. NACIONALISMO E TEORÍA DO ESTADO MODERNO

A relación entre nacionalismo e teoría do Estado Moderno (e non teoría moderna do Estado) establécese desde o corazón mesmo da teoría:
desde a noción de soberanía. De Rousseau procede a terminoloxía de
soberanía nacional, aínda que a identidade nacional, a cuestión de en
que consiste ser unha nación, non é o seu tema. Irnos dedicar as seguintes liñas a falar do concepto de soberanía e da identidade colectiva.
Cando dicimos "Teoría do Estado Moderno" compre evitar un malentendido que se dá con frecuencia no ámbito das ciencias sociais.
"Teoría de..." pode significar aquelas elaboracións intelectuais que pretenden reducir a conceptos unha realidade observada, neste caso a realidade chamada "Estado Moderno", ela mesma de carácter ideal. Pero
posto que o Estado, en canto realidade, éo dunha Idea, dun modelo, a
súa propia entidade é tamén teoría Qheoreia, visión), nun sentido moi
distinto do de construcción "científica" que posúe, por exemplo, en
"teoría da relatividade". A teoría do Estado Moderno da que nos ocupamos agora é unha realidade de carácter ideal que opera no ámbito da
interpretación das relacións entre as persoas e o poder público, interpretación que forma parte desas relacións, non da ciencia que as estudia desde fóra.
Certo é que a realidade denominada Estado Moderno foi históricamente precedida por unha teoría (tamén nun sentido ampio, que tende
unha ponte entre construcción "científica" e "ideolóxica"), elaborada no
marco da Ilustración, e da que son pezas sobranceiras as nocións de
división de poderes de Montesquieu, e a de soberanía nacional
4. Friedrich, Cari Joachim. La filosofía del Derecho. Fondo de Cultura Económica, México, 1964, p. 311.
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de Rousseau. Agora ben, a concepción moderna do constitucionalismo,
pedra angular da Idea de Estado, resulta da síntese desas dúas; e esa
síntese non é, á súa vez, unha nova edificación intelectual; non hai ningún autor que, antes de se constituir formalmente o "modo moderno" de
Constitución, o teorice como desiderátum.
Aínda máis, entre o concepto de división de poderes tal como a
entendía Montesquieu5 e o de soberanía nacional como o comprendía
Rousseau, hai unha contradicción directa. A división de poderes é percibida como limitación, sobre todo, do poder do soberano, e que este
pase de ser unha persoa física a converterse nun colectivo, malia
que sexa "a sociedade" ou "a nación", iso non altera a idea subxacente
de que toda concentración de poder equivale a fonte de abuso e dexenera, necesariamente, en tiranía. A soberanía, pola contra, ten un carácter absoluto.
Hegel expresa isto dicindo que o Estado é a realización do espirito,
o espirito obxectivo, porque se dá a lei a si mesmo. Darse a lei a si
mesmo é, na orde da lexitimidade, o que o ens causa sui na ontolóxica. O nome do absoluto. O Estado é o absoluto obxectivo. Esa é a filosofía moderna. Por iso o seu poder ten que ser, no sentido ordinario,
absoluto.
Sen embargo, ó longo do sáculo XEX, e de forma político-práctica ou
xurídico-práctica, esta contradicción foise resolvendo ata chegar ó que
denominamos "Teoría do Estado Moderno" ou, se se prefire, esencia do
constitucionalismo, nunha construcción que, a posteriori, e na simplificación que corresponde a toda teoría "científica", procuraremos esquematizar nos seguintes parágrafos, seguindo, obviamente, a nosa elaboración
teórica da realidade conceptual "Teoría do Estado Moderno".
A soberanía nacional reside no pobo. A soberanía nacional, unha e
indivisible, é fonte de toda leximitidade, mesmo da lexitimidade da lei
de leis, da Constitución. O feito de que as Constitucións modernas proclamen este principio, implica o recoñecemento legal-primixenio dun
elemento supralegal-fundante6. Agora ben, esta soberanía nacional non
5. A cal tina moito de retroprogresivo, é dicir, de pretender un retorno a un pasado
mellor como rectificación dunha dexeneración recente, o absolutismo, sen idealizar globalmente o pasado.
6. Por outra banda, a noción igualmente típica de Estado de Dereito, tamén implica a
subordinación do feito Estado á realidade previa do Dereito, a pesar de que o Estado moderno no acto da súa constitución, é dicir, no texto da Constitución, instaura o punto de
partida para a elaboración do Dereito positivo ou para a producción, no ámbito funcional
do Estado, de calquera fonte de Dereito, incluso as alleas a este (que, de feito, numerosas
Constitucións recoñecen e, de tal maneira, constitucionalizan e "estatalizan" ou "nacionalizan": costumes, dereitos forais en España, o propio Dereito natural nalgunha vertente...).
O cal presenta unha nova contradicción verbo do carácter absoluto da soberanía nacional
que se resolve de igual maneira: polo carácter de autolimitación do acto constituínte.

O nacionalismo galego e a cuestión do Estado no sécula XXI

549

se manifesta en calquera acto fundado na vontade da maioría dos cidadáns, senón únicamente en actos específicos nos que se pon de manifestó a dictadura do poder constituínte, en feliz expresión de Sieyés7.
Resulta evidente que a aprobación da Constitución en referendo
constitúe a forma máis pura de exercicio da soberanía e a súa plena
identificación coa democracia. Se, ó aprobar a Constitución, se aproba simultáneamente o mecanismo de reforma constitucional, que implica
sempre restriccións á vontade da maioría, tanto con condicionantes de
procedemento como coa esixencia de maiorías cualificadas, estase a dicir que, exercida a soberanía coa aprobación da Constitución, a mesma
só aparece de novo en acto na eventual reforma do seu texto, e non
ñas accións ordinarias de elección de representantes parlamentarios,
ou, se for o caso, de Presidente da República, ou calquera outro cargo
de elección directa.
O poder constituínte (é dicir, a traducción da soberanía propiamente dita) reside no pobo, pero só permanece latente, non se exerce. O
electorado que elixe uns representantes e a cámara resultante non recibe o poder absoluto, senón exactamente aquela parte do poder que a
Constitución lie concede. Desta maneira, a primacía constitucional sobre toda decisión lexislativa, executiva ou xudicial, pon de manifestó a
súa conexión directa co manancial da lexitimidade democrática, o acto
constituínte. Lémbrese como os Tribunais Constitucionais poden interdicir tanto unha sentencia firme a través do recurso de amparo, como
unha resolución política; xa que logo, en certa medida, están por riba
da división de poderes. Esta fica así fundamentada precisamente no
que en principio se lie enfrontaba: a soberanía, o carácter absoluto do
poder constituínte.
Non só o Tribunal Constitucional, senón tamén o Poder Xudicial no
seu conxunto presenta idéntica característica de que a súa lexitimidade
arrinca, directamente, do acto constituínte e non dunha decisión popular particular. A independencia xudicial consiste na non subordinación
dos xuíces e tribunais a decisións superiores, non depende da forma de
designar ó xuíz. De aquí poderiamos derivar a cuestións de grande interese como, por poner un caso, o carácter espurio na teoría constitucional, é dicir, na democracia moderna, da institución do xurado, a cal
se pode vencellar a tradicións pre-constitucionais como a democracia
ateniense, o autogoberno anglosaxón, ou os pioneiros norteamericanos; ou sexa, democracia, pero non Estado.

7. Feliz porque falaba conscientemente de dictadura e non de despotismo, xa que a
primeira implica unha vontade —como tal, consciente—, un proxecto a levar a cabo, e
non é voluble, cambiante a capricho, como implica o status de déspota.
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Pero o importante, que pertence ó miólo do noso discurso, é que
esta teoría é o resultado dunha decantación que non foi formulada a
priori nunha construcción ideolóxica. E, así mesmo, que esa depuración se produciu pola necesidade de dar á Constitución unha estabilidade congruente co seu concepto, e tamén un carácter de base
consensuada da confrontación política, o que soamente era posible establecendo unha xerarquía normativa e unha correspondencia entre
xerarquía, estabilidade e cualificación de maiorías e procedementos
para a posible modificación. Todo o cal ten a consecuencia de que, ó
seren as condicións formáis e as maiorías esixidas para a reforma constitucional máis restrictivas ou arduas que as das decisións ordinarias, o
poder constituínte diferenciase dos tres poderes como manifestación
única da soberanía.
Podemos expresar a síntese entre as dúas senlleiras aportacións do
século XVIII á construcción teórica do Estado Moderno da seguinte maneira. Existe unha soberanía, única, indivisible e absoluta, que lie pertence ó pobo e se exerce no acto constituínte. Ela é a que institúe o poder
lexislativo, o executivo e o xudicial. Este, ou capacidade de xulgar dos
xuíces, procede directamente da Constitución. O pobo conserva, de tal
xeito, a maior parte do poder así dividido, a través da elección do lexislativo e do executivo (esta última directa no modelo presidencialista, indirecta no parlamentario), pero non todo, xa que non pode rectificar a
Constitución máis que a través de mecanismos especiáis (deixemos
á parte as abondo frecuentes cláusulas de intanxibilidade): ¿Cal é o sentido desta autolimitación?
En principio, o requisito de maiorías cualificadas e/ou procedementos específicos para a reforma constitucional pertence ó mesmo tipo de
medidas destinadas a garantir os dereitos das minorías e, máis en xeral,
os dereitos individuáis. Forman parte dunha concepción da democracia
que a identifica con racionalidade-liberdade e que, polo tanto, se
contrapon a democracia como dictadura da maioría. Esta é unha característica da teoría moderna, sen antecentes na democracia grega. Podemos indicar que tal peculiaridade implica un recoñecemento dun
fundamento de consenso na lexitimidade do exercicio do poder. Fundamento de consenso que, ademáis, compre explicitar porque non é tan
evidente coma no caso da polis (única unidade política que confunde
as condicións de Gesellschaft ou sociedade e Gemeinschaft ou comunidade de Tónnies). Afondemos no porqué.
O que caracteriza a noción moderna de soberanía é, xustamente, o
que se expresa coa denominación de soberanía nacional. En principio
esta noción non ten un carácter "nacionalista", e no seu uso dase por suposta a identidade entre "Nación" e "Estado", e entrambos os dous e as
unidades de poder político (Monarquías) preexistentes. Pero, se interpré-
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tese a unidade chamada nación como se queira ou aínda mesmo se deixe de interpretar por evidente, pártese da hipótese de que a unidade do
colectivo humano que exerce a soberanía, o pobo, é un dato previo. E,
neste carácter de previo, é onde se introduce a dimensión de consenso,
aínda que as máis das veces sexa precisamente un consenso sobreentendido porque non se pon en entredito quen constitúe o pobo e, xa que
logo, tampouco quen é o titular da soberanía. Pero como, en xeral, as
colectividades de que se trata agora son moito máis ampias que a polis
grega, este sobreentendido non sempre permanece indiscutido.
Por abreviar, o concepto de soberanía implica unha noción de identidade colectiva, non importa en base a que ou a quen, que se dá por
suposta. Esa mesma identidade só pode ser integrada coherentemente
nun discurso democrático-racional (insistimos en que a unión explícita
destes dous principios caracteriza a democracia moderna e o constitucionalismo) a través do postulado do consenso: o consenso fundante,
que pode ser implícito xustamente porque é previo ó mesmo acto
constituínte. E que, ademáis, tamén xustifica que a propia Constitución
ou a súa reforma non teña que ser aprobada por unanimidade, posto
que existe o compromiso previo de aceptar a decisión da maioría, suposto que esa decisión inclúe o respecto polos dereitos da minoría e,
máis en xeral, do individuo.

4. DEMOCRACIA E AUTODETERMINACIÓN

¿Que sucede cando a identidade colectiva subxacente á soberanía non
constitúe unha evidencia? Esa foi a situación que se creou no derrotado
Imperio Austrohúngaro despois da Gran Guerra Europea. Daquela é cando xorde o principio das nacionalidades como criterio fundamental para
o exercicio da autodeterminación, que é asumido pola Sociedade de Nacións. Esta palabra pasa así a ter un significado moi concreto, como acto
consciente ou voluntario, no que unha colectividade de suposta identidade decide sobre a súa integración ou non, e eventualmente tamén en que
condicións a vai facer, dentro dun Estado determinado.
Pódese, pois, afirmar que o concepto de autodeterminación vén explicitar o consenso previo ó acto constituínte, e pon así de manifestó,
incluso formalmente, que o Estado e a súa soberanía non son un principio absoluto, senón que dependen dunha vontade colectiva pre-estatal e mesmo pre-constituínte, posto que o acto de autodeterminación,
se resulta favorable á integración dunha comunidade nun Estado, é a
fonte de lexitimidade dése Estado e da súa Constitución para o exercicio do poder no relativo a aquela colectividade.
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Expliquemos a relación entre autodeterminación e democracia mediante un exemplo de historia-ficción. Supoñamos que nun momento
determinado do século XXI os chineses conquistan Europa e crean un
Estado Euroasiático. Este Estado podería ter unha Constitución democrática que daría o poder á maioría, neste caso a maioría chinesa da
poboación do mesmo. ¿Que lexitimidade democrática ten esa democracia? Sen dúbida, para os europeos non tería ningunha. E a cuestión da
subsistencia ou non de tal Estado non se formularía en termos de democracia e Dereito, senón en termos de forza. Mais a teoría democrática non supon que é a forza da maioría a raíz da lexitimidade da hexemonía política desta. Polo tanto, a concepción de democracia supon o
consenso e, como unha manifestación deste (outras serían os dereitos
das minorías e os dereitos humanos en xeral), a autodeterminación.

5. DEMOCRACIA, NIVEIS DE IDENTIDADE E FEDERALISMO

A símese teórica de división de poderes e soberanía só é posible no
marco da postulada identidade de democracia e racionalidade-liberdade, síntese que pasa pola hipótese (no sentido máis etimolóxico: polo
sub-xacer) dun consenso fundante. Este consenso está explicitado no
concepto de autodeterminación; este remite á noción de identidade colectiva que estaba presuposta na soberanía nacional.
De tal maneira, temos que establecer a relación profunda entre Estado e identidade nacional. Se nos atemos ó seu significado etimolóxico, a
autodeterminación é a esencia mesma do Estado na concepción hegeliana (darse a lei a si mesmo). Mais, por outra parte, o seu uso en Dereito
político expide a outra posibilidade de gran transcendencia na teoría do
Estado, e que apunta en dirección distinta ó absolutismo da realización
obxectiva do absoluto. Referímonos ó desenvolvemento do federalismo,
que é unha das consecuencias que pode ter o acto de autodeterminación
e, igualmente, unha opción moi frecuente dentro do pensamento nacionalista do que ó principio denominamos nacionalismo de emancipación
como aquel que reivindica a dignidade nacional para unha comunidade,
de pobos relativamente pequeños e sen ambicións expansionistas, antes
ben, resistentes á absorción asimilacionista doutros.
Se entendemos o Estado en base á noción pura de soberanía e de
democracia dun xeito esencialista8, non hai, alómenos no contexto da
civilización moderna, outra forma posible de Estado democrático que o

8. E, polo tanto, simplista, no dobre sentido de postular a simplicidade da esencia e
manifestar a simplicidade mental.

O nacionalismo galego e a cuestión do Estado no sáculo XX]

553

Estado universal. Hegel non teorizou isto, naturalmente, porque o gran
teórico do Idealismo era, na práctica, moi realista, e preferiu adaptar a
súa filosofía política á realidade máis tanxible do Estado prusiano, no
seu específico modo de compromiso entre tradición absolutista en retroceso e modemidade incompleta. Pero é posible que os carbonarios,
co seu ideal de República Universal, fosen máis coherentes na proxección
política do absoluto hegeliano que as artificiáis elucubracións constitucionais de Hegel.
En todo caso, un discípulo de Hegel, Marx, quen tampouco asumiu
a construcción de Estado único-República. universal, si foi congruente
co universalismo cando defendeu un concepto de República democrática,
que a burguesía soamente podería implantar de forma incompleta e
contradictoria, de maneira que sería tarefa do proletariado a súa efectiva e consecuente realización. A unidade de acción do proletariado internacional que para Marx, e para a maioría do pensamento socialista,
era unha evidencia, implicaba que a alcumada República democrática
constituiría un Estado universal defacto, sen necesidade dunha proposta constitucional como no proxecto dos carbonarios9.
Pero a identidade colectiva, sexa a dunha nación ou outro tipo de
colectividade humana, non é separable da noción mesma de democracia (demos, pobo, comunidade, por así dicir, "natural", non grupo xurdido da asociación voluntaria, do pacto socioxénico), pola sinxela
razón de que o consenso fundante, e aínda o exercicio rutineiro (non
constituínte) do poder popular en forma de eleccións, referendos
e outras consultas, require dunhas condicións de comunicación1 intersubxectiva non meramente informativa, senón de común sensibilidade
diante das situacións en presencia; e esa capacidade de comunicación
complexa (na que interveñen numerosos, factores non verbais nin conceptuáis, "hábitos psicolóxicos", non medibles en bytes) é xustamente o
que constitúe a identidade.
Esta, así considerada, non é nin un feito ahistórico, unha esencia inmutable, nin o resultado dunha decisión consciente e libremente modificable. A identidade colectiva, é dicir, o formar parte, para ben ou para
mal, dunha unidade diferenciada de comunicación intersubxectiva, é un
9. Este punto de vista é defendido explicitamente polo filósofo galego Felipe Martínez Marzoa na súa interpretación do pensamento marxista ou, como el prefire dicir, marxiano. Esta interpretación que presenta a característica, sorprendente para a maioría, de
apoiarse nunha visión heideggeriana da historia da filosofía, pode ser moi discutible,
pero non se He pode negar rigor conceptual (en todo caso cumpriría critícalo por excesivo). O que si resulta evidente é que, sen ter en conta aspectos máis complexos do fenómeno Estado e outros principios distintos da soberanía (como o de racionalidade, o de
identidade colectiva ou os dereitos do home), non hai alternativa á noción de Estado universal: é esta a que expresa a utopía política moderna, no que ten de promesa de redención total e de ameaza de total deshumanización.
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factum dentro do cal estamos inmersos, dentro do cal nacemos, que non
temos capacidade de elixir e que, de todas formas, contribuímos a modificar nun proceso histórico de longo prazo. A necesidade de contar coa
realidade das múltiples e polivalentes (pois cada individuo non participa
sempre só dunha) identidades colectivas, afasta o modelo democrático
da súa versión máis utópica, pero intensifica en cambio dentro del a esixencia de integración entre democracia e racionalidade, xa mencionada.
A saber, por canto introduce no discurso da racionalidade a referencia ás
condicións pre-racionais10 de toda comunicación e, polo tanto, tamén da
comunicación racional e consensuada que dá sentido á democracia.
¿Que ten que ver isto co federalismo? Federalismo proven de foedus,
pacto, e de ai alianza. Se partimos dun concepto moi estricto de nación
(o que, de feito, se suponía cando se popularizaron os termos nacionalidades e autodeterminación), o federalismo sería a fórmula para constituir unha alianza de intereses entre varias nacións diferenciadas, cada
unha das cales tería o seu Estado propio, porque únicamente no nivel
nacional hai identidade, é dicir, suficiente comunicación. E, simultaneamente, a unión de todas configura unha estructura máis forte fronte ás
relacións, eventualmente ameazas, exteriores. Unha das razóns da
formación de Estados federáis podería ser a preexistencia dun Estado
unitario e centralista e, de consuno, a dificultade de cada unha das comunidades integrantes de organizar por si soas todos os niveis de funcionamento do Estado.
Nesta perspectiva, os Estados federados, feitos á medida da identidade nacional, serían os garantes, como mediadores, da auténtica integración dos cidadáns na Federación. Esta, en troco, sería o garante da
fortaleza do conxunto no concertó internacional. Este federalismo é un
inter-nacionalismo, ou sexa, un nacionalismo cooperativo para concorrer en mellores condicións no nivel internacional.
Pero, por outro lado, o federalismo pode xurdir, e xorde con maior
frecuencia, alí onde non existe problema ningún de identidade colectiva,
onde non é inter-nacionalismo, porque a nación é, sen disentimento,
única. Estes serían os supostos dos Estados Unidos de América ou de
Alemana. Pódese indicar que en ambos os dous o que se fixo foi respectar unha tradición previa, de múltiples Estados independentes no segundo caso, de colonias autogobernadas na América anglosaxona recen
independizada. Pero se relacionamos o federalismo coa necesidade de
facilitar a comunicación intersubxectiva na comunidade política, observamos como o atranco á mesma pode vir dado tanto pola falta de identidade (é dicir, que a xente non fale idéntica linguaxe, e non só no senso
10. Pero non necesariamente ¡rracionais, aínda que niso se convertan, ás veces, xustamente como consecuencia da imposición de moldes mentáis e culturáis estraños.
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idiomático), como polo feito de que un exceso de dimensión ou calquera outro obstáculo material, dificulte a comunicación, convertendo así a
formalidade democrática en tapadeira dalgún xénero de manipulación,
oligarquía ou de calquera outra forma de control minoritario.
Este é, precisamente, o espirito tanto do federalismo norteamericano
coma do alemán. Desde esta perspectiva o federalismo insírese no núcleo
mesmo do pensamento democrático, con independencia da súa capacidade para integrar nel realidades pre-existentes, como sería a diversidade de
identidades condicionantes da comunicación intersubxectiva. Por iso non
resulta estraño que o federalismo, como principio de organización do Estado, apareza como consecuencia dunha crítica á concentración do poder
e, ¿por que non?, como manifestación dun pensamento case anarquista
ou, por mellor dicir, de anarquismo moderado. Tal sería o caso do teórico
español do federalismo, o catalán Pi y Margall, do que xa falamos con anterioridade en relación co nacionalismo galego.
A converxencia deste discurso antiestatista e progresista, en nome
dos dereitos do individuo e da necesidade do control de poder político
pola cidadanía, co pensamento antixacobino do galeguismo de "procedencia tradicionalista, en aras da diferencia cultural, dos valores do ruralismo, etc., non é soamente o resultado dunha alianza extratéxica co
obxectivo común da autonomía galega, senón a expresión dunha coincidencia profunda no concepto de intersubxectividade realmente constituida e limitada (sendo o limitante unha diferenciación cualitativa de
identidade cultural, ou cuantitativa de "escala abranguible") como condición esencial da realización da democracia.
Estamos a comprobar como o exemplo do nacionalismo galego se
introduce plenamente na segunda parte do noso título, é dicir, os problemas de articulación internacional no mundo cada vez máis interdependente do século XXI, parcialmente pola converxencia nel de distintas
liñas teóricas que, aparentemente, deberían diverxer.
Pero existe aínda outra dimensión. Trátase de que o nacionalismo galego, que afirmou sempre que Galicia é unha nación e España (o actual
Estado español) un Estado plurinacional, non negou nunca que existe
unha unidade cultural supragalega, a cal mesmo podería ser denominada
hispánica (da Hispania conquistada e culturizada por Roma11) ou, prefe11. Non soamente os romanos. Na Idade Media, e incluso ben entrada a Moderna, Portugal é parte de España. América non foi colonizada por un inexistente Estado español, senón
por Castela, xa que o mesmo non era máis que unha unidade na Coroa de varios Estados medievais independentes; nese senso o portugués si que existía no momento da súa expansión
colonial e, ademáis, cunha organización territorial moderna desde había bastante tempo. O filósofo medieval Petáis Hispanus, que chegou a Papa co nome de Xohan XXI (1276-1277), era
portugués. En realidade, o Estado español organizase de forma centralista coa monarquía borbónica; é dicir, que foron os franceses os que inventaron España, a cal pretendeu disolver a
Galicia, Cataluña e País Vasco, e excluíu, por non poder sequera inténtalo, a Portugal.
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riblemente, ibérica, mais endexámais española. E a unidade política de
tipo federal que propugnaba para o Estado español non é únicamente,
. como sinalamos antes, unha consecuencia pragmática de carencia previa
dun Estado propio para cada nacionalidade, senón a expresión política
correcta desa comunidade cultural supranacional.
Agora ben, o nacionalismo galego constantemente entendeu que
Portugal formaba parte desa unidade cultural, e que Galicia, dentro dun
Estado español, incluso perfectamente federal, estaría mal situada na
SÚa identidade porque o seu nexo de unión con casteláns, cataláns ou
vascos é menos fondo (e non só lingüísticamente) que eos portugueses. O nacionalismo galego sempre culpou ó centralismo asimilacionista castelán da separación de Portugal da familia ibérica, ata o extremo
de que devolve a acusación de separatista replicando ós aspectos separadores do nacionalismo expansivo español.
A devandita conceptualización de Estado federal como modo de
realizar politicamente unha unidade cultural de ámbito superior ó nacional, posúe plena actualidade nun momento histórico no que unha
articulación orgánica internacional comeza a parecer a única forma posible de responder á crecente interdependencia material dos pobos de
todo o mundo. O nacionalismo galego pensaba nisto, dalgún xeito,
cando incluíu no seu programa, como desenvolvemento do encabezado "Galicia, célula de universalidade", conceptos como federalismo internacional e pacifismo. A unidade de ambos os dous pon de manifestó
que do que se trata é de elevar os principios da convivencia democrática a principios de articulación xeral do poder político, propugnando,
polo tanto, un federalismo multinivel do que o Estado Federal español
sería tan só un primeiro paso. Algo que non esixe como condición ineludible que se chegue a formar unha superconfederación universal,
pero esta sería o desenvolvemento máximo da idea matriz. E, desde
logo, ó noso albiscar, bastante menos utópico (no sentido de "soñó imposible", e tamén no de posibilidade dun Leviathan antihumano) que a
República Universal dos carbonarios.
B. L. F.
A. X. L. M.

