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Presentación



O IGADI naceu en Baiona un 10 de setembro de 

1991, no contexto inmediato do final da Guerra 

Fría a nivel internacional e unha década despois 

da aprobación do Estatuto de Galicia. A súa misión 

fundacional é promover a presenza internacional 

de Galicia e achegarnos ao mundo desde aquí. 

O IGADI deixou o Concello de Baiona a mediados de 

2011, ocupando a Illa de San Antón, no complexo da 

Illa de San Simón, Concello de Redondela. A comezos 

do 2013 retorna a Baiona. No ano 2015 o IGADI 

establécese no Concello de Pontevedra, no Centro 

Cívico Sur, onde mantén a súa sede na actualidade.



1.
Carta das editoras

As persoas que decidimos impulsar este libro sentímonos agra-

decidas co Xulio. A súa vida de compromiso con Galicia, o mundo e 

o coñecemento, debuxa unha traxectoria que impactou en nós e na 

familia do IGADI de maneira directa e mellorándonos. 

A obra que deixa a súa traxectoria coma intelectual e xestor 

condénsase na matrioska do IGADI, que vai da reivindicación dunha 

análise internacional propia desde Galicia, en galego e conectada 

aos intereses do país, ás políticas públicas de paradiplomacia, ac-

ción exterior e cooperación internacional, á promoción da figura 

de Plácido Castro ou a creación dun Observatorio arredor de China 

e Asia, que gañou recoñecemento global desde un recanto que é 

centro do Atlántico. 

Impactou en nós retratando unha maneira de entender Galicia e 

unha maneira de entender o mundo desde Galicia. Aínda máis, im-

pactou alén dos seu colaboradores, amigos e admiradores, influíndo 

no propio sistema institucional galego ou na maneira de entender as 

relacións Oriente-Occidente no desacougante S.XXI, fillo do final da 

Guerra Fría que viu nacer ao IGADI.

A matriz que une a esta familia que foi creando é a crenza en que 

Galicia é célula de universalidade, unha irmandade que pensa alén do 

visible e o invisible na procura dunha sociedade internacional pacífica, 

con oportunidades para todos e todas e cunha Galicia recoñecible no 

mundo das nacións.

Como poderán ver desde o índice, son moitas e plurais as persoas 

que neste Libro Homenaxe trazan con palabras textos arredor da figura 

de Xulio, as súas teimas e a necesidade de entender a relación do local 

co global, do nacional ao estatal e o internacional, das culturas ás lin-

guas, do vello co novo. Son amigos e amigas, compañeiros de ilusións, 

camaradas de todas as cores e unha boa parte de colaboradores, antigos 

traballadores ou persoas que realizaron as súas prácticas no IGADI. 
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Sen embargo, sabemos con certeza que faltan moitas persoas re-

levantes na vida do IGADI e de Xulio, e que serían moitas máis as que 

quererían participar desta homenaxe. Tan só o sentido do realismo e 

os tempos animounos a acoutar a obra e os convites a participar, dun 

volume que non parou de medrar incesantemente desde as primeiras 

ideas. Para as persoas ausentes as nosas desculpas, entendemos moi 

ben que vos gustase participar desta tan merecida homenaxe colectiva. 

O libro atópase organizado en catro patas, híbridas, nas que se 

combinan textos de carácter máis persoal con textos de carácter 

máis académico. A primeira -Unha vida de compromiso e moitos mun-

dos, recolle os textos de corte máis biográficos arredor da figura e 

traxectoria de Xulio. A segunda, -Nós No Mundo, céntrase no papel e 

os esforzos do IGADI por construír unha política internacional para 

Galicia. A terceira, -O Mundo Desde Aquí, apunta escenarios xeográficos 

e temas recorrentes das relacións internacionais e da propia vida do 

IGADI. O libro-homenaxe péchase finalmente cun Álbum fotográfico, 

que tamén, podería ser ben máis extenso. 

Ademais, a matrioska do IGADI obrigounos a xerar un libro irmán 

do que tedes entre as mans “De Galicia a China: Donde hay voluntad, 

hay un camino” para destacar o traballo específico do Observatorio de 

la Política China e concretamente de Xulio coma sinólogo de referencia 

e de traxectoria internacional, traducido nos Premios Cátedra China 

no 2018 e Casa Asia no 2020.

Así e todo despois de tres décadas de traballo sen desacougo pódese 

dicir que Xulio, e o IGADI, sentaron as bases dunha política exterior 

para Galicia, así coma as bases dunha ollada universal que permita un 

diálogo internacional e especificamente europeo, que desde os prin-

cipios de Nacións Unidas, traballe para o desenvolvemento colectivo 

e unha sociedade internacional en paz.

Para as persoas máis novas do IGADI que erguemos estes libros, 

velos medrar, foi unha experiencia de orgullo e responsabilidade. 

Agardamos que as dúas obras sexan do gusto do noso mestre e que 

permitan sumar neste incesable regato de esforzos para ser nós no 

mundo. 

Unha vida de compromiso para unha Galicia universal
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Unha vida de 
compromiso e 

moitos mundos





2. 
Xulio Ríos, o espírito internacionalista  

dun galego de nación
Por Francisco Rodríguez*

Coñecino no Instituto de Cangas do Morrazo, no curso 1974-1975. El 

tiña 17 anos, a min faltábame pouco para cumprir 30. Aqueles rapazas 

e rapaces, con vigor e proclividade a se sentiren galegos e galegas 

de nación, responderon, de forma entusiasta, ao ensino en lingua 

galega que un grupo de profesores practicamos como compromiso 

ineludíbel. Contamos co activismo multiplicador de Rafael, o bedel, 

bo amigo e orientador de mozas e mozos. Era tamén o proceso de 

mutación da conciencia sobre a propia realidade. Algo moi positivo 

aconteceu alí entón. E tivo secuelas positivas logo en moitos aspectos. 

Sempre teño na miña mente unha imaxe borrosa, produto da tris-

teza e da impotencia, tamén da moita emoción afectiva que aquelas 

rapaces e rapaces me producían: velos saír do Instituto en ocasións 

baixo vixiancia da Garda Civil. 

Alí estaba Xulio, co seu sorriso natural e ponderado, coa súa ob-

servación atenta das persoas e das condutas, cunha madurez precoz, 

e coa súa disciplina organizativa. El era un dos piares básicos para 

impulsar a mutación da conciencia dos compañeiros e compañei-

ras desde dentro do seu propio ambiente e relacións, e, a un nivel 

máis claramente político, para organizar a moitas persoas mozas na 

conciencia de Galiza ser unha nación e os seus dereitos como pobo. 

Tendo en conta a vórtice en que vivín entón, non é de estrañar que 

sexa incapaz de saber se foi alumno meu de aula ou se foi constante 

compañeiro e interlocutor de corredor. O caso é que a súa imaxe 

téñoa omnipresente, como a da súa compañeira Lina, expansiva na 

* (Serantes-Ferrol, 1945), catedrático de Instituto, xubilado, Doutor en Filoloxía Romá-
nica, especialista en clásicos da literatura galega (Rosalía de Castro, Curros Enríquez, 
Blanco Amor...), foi pioneiro no uso da lingua galega como vehicular no ensino, xa en 
tempos do franquismo, desde 1971. Entre 1996 e 2008 foi portavoz do BNG no Congreso 
dos Deputados.
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expresión das súas emocións, igualmente observadora, madura, e 

sempre muller comprensiva e galega consciente. Cando coñecín a 

nai e o pai de Xulio, comprendín que os fillos, tamén Lois, respon-

dían, en boa maneira, a unha educación familiar que, dentro da súa 

mentalidade popular de persoas traballadoras, os encarreirara na 

identificación con Galiza, no interese pola política como forma de 

actuación para mellorar a sociedade, na importancia do traballo e 

do acceso ao estudo. 

Infelizmente, non mantiven unha relación constante con Xulio 

após a nosa convivencia de dous anos por terras do Morrazo. Logo 

seguín, desde a distancia, a súa evolución. A vida política na Galiza 

sempre é dura, difícil, para quen persegue que sexamos un país con 

conciencia de si, con dignidade e defensa dos seus intereses. Se nos 

últimos anos do franquismo, entre 1972 e 1976, intentouse organizar 

o noso pobo nunha perspectiva e cuns obxectivos que garantisen o 

exercicio dunha vontade política propia, o certo é que, coa implan-

tación do actual réxime constitucional, o grao de introdución social 

desde esa perspectiva non era suficiente para os resultados políticos 

electorais e institucionais seren os mellores posíbeis para o pobo 

galego. Aliás, as forzas que pactaron a mutación do vello franquismo 

na nova monarquía parlamentaria, fixeron todo o posíbel para Galiza 

se manter no seu papel tradicional dentro do Estado español. Non foi 

nada fácil o camiño entre 1977 e 1985, en especial, para o nacionalismo 

galego e para quen tiver unha conciencia clara de Galiza ser un pobo 

diferente que merecía ser existente. Imaxino que Xulio tivo que pa-

sar aqueles anos con incertezas, inseguridades, e tamén fidelidade a 

principios básicos. A súa capacidade de resistencia, organizativa e de 

planificación, e o seu interese pola política, callaron en obra positiva, 

contra toda dificultade e como proba de esperanza. Especialmente 

desde 1991 volvín ter noticia máis puntual da súa actividade. E algúns 

encontros esporádicos ao longo deses anos fixéronme saber que 

aquel mozo, de fina capacidade diplomática, sorrinte e observador, 

xa home, estaba empeñado en dotar o seu país dun Instituto Galego 

Unha vida de compromiso para unha Galicia universal
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de Análise e Documentación Internacional (IGADI), para suplir así 

a atonía, indiferenza, descoñecemento e falta de perfil propio que 

a Xunta e tamén a Universidade Galega demostran nesta cuestión. 

Este obxectivo foi acompañado dun cada vez maior coñecemento, 

en particular, dun país emerxente, hoxe a punto de se converter na 

primeira potencia mundial, no económico, tecnolóxico e científi-

co, cando menos, a China. A ela dedicou estudos imprescindíbeis, 

recoñecidos e valorados por se tratar de aproximacións de suma 

utilidade para quen pretenda comprender a realidade chinesa con 

veracidade, honestidade, e cos matices necesarios e os contrastes 

que a caracterizan. Lendo o seu último libro, A metamorfose do co-

munismo na China (2021), tiven a sensación de que só unha persoa 

de conviccións socialistas, consciente de pertencer a unha nación 

pequena e negada, e ao mesmo tempo capaz de analizar a dialéctica 

internacional, valorando o máis positivo para o conxunto dos pobos 

do mundo, para alén de posuír un grande coñecemento e amor por 

aquel país, podía facer unha análise tan obxectiva, contrastada, des-

acougante e crítica, á vez que diáfana, subliñando o positivo e digno 

de admiración no complexo modelo chinés. 

Pasados tantos anos, admiro, e celebro, a obra informativa e ana-

lítica de Xulio sobre política internacional, en especial sobre China e 

a súa evolución, e a consolidación dun organismo como o IGADI, con 

30 anos de existencia e actividade, para alén do seu papel impulsor e 

dinamizador da sinoloxía no Estado español e América Latina. Albisco 

en todo o seu traballo a pegada da súa finura diplomática, da súa ob-

servación realista e ponderada, e do seu compromiso e identificación 

cuns ideais, sen obviar o xuízo crítico e sincero. Nun país como Galiza 

onde construír algo sólido e ao seu servizo é tarefa dura, para vontades 

de ferro, o IGADI é unha realidade ben útil, e con potencialidades das 

que, entre outros, un goberno galego que acredite no país, deberá facer 

uso na procura de relacións internacionais beneficiosas. Unha Galiza 

en marcha necesita un mundo multipolar e de relacións multilaterais 

e pacíficas, como as que Xulio, galego de nación, sempre alentou. 

Libro homenaxe a Xulio Ríos Paredes
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3. 
Xulio antes do IGADI

Por Moncho Boán*

Coñecín ao Xulio no cambio de década dos oitenta para os noventa, 

van alá uns 30 anos. El era por aquel entón o Secretario de Relacións 

Exteriores da INTG (Intersindical Nacional dos Traballadores Galegos) 

elixido membro do Secretariado Nacional durante o IV Congreso da 

Central Sindical celebrado en marzo de 1990. O Xulio daba continui-

dade ao traballo internacional iniciado por outros compañeiros na 

década dos setenta na ING (Intersindical Nacional Galega), unha acti-

vidade mantida no tempo, desenvolvida hoxe polo Departamento de 

Relacións Internacionais da CIG (Confederación Intersindical Galega). 

Pola miña parte, eu desempeñaba esa mesma responsabilidade na 

UTEG (Unión dos Traballadores do Ensino de Galicia), sindicato do 

profesorado que facía parte da INTG. 

A continuidade sinalada reflicte nidiamente a importancia que o 

sindicalismo nacionalista galego continua a dar á acción exterior, non 

só por razóns estritamente sindicais senón tamén políticas. Instalar 

Galiza no mundo, unha das “obsesións” de Xulio, pode e debe facer-

se - e faise - por moi variados camiños e por moi diferentes actores, 

sexan éstes entes administrativos ou organizacións sociais, culturais, 

empresariais, etc. Destaco este punto porque é unha das amplas 

coincidencias entre estruturas en principio tan separadas como 

unha central sindical e os varios entes postos en marcha polo Xulio.

Cando se fixo cargo da política internacional da INTG viña avalado 

por unha longa e frutífera traxectoria de pertenza e participación en 

* Moncho Boán naceu en Monforte de Lemos en 1951. Mestre de profesión, dando 
continuidade lóxica á pertenza estudantil en ERGA afilieime sindicalmente na UTEG/
ING. Comecei a traballar nun centro privado de FP. Tiven o primeiro emprego público 
en 1976, nunha escola de montaña no concello de Monterrei. Desempeñei diversas 
responsabilidades locais e nacionais na UTEG. En 1992 substituíu ao Xulio Ríos nas 
relacións internacionais da INTG. Ao se constituír a CIG, agás dous breves períodos 
como Secretario de Organización e de Formación Profesional, volvinme ocupar das 
relacións internacionais até o ano 2016.
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organizacións nacionalistas. Como estudante foi un membro moi ac-

tivo da primeira asociación estudantil nacionalista, ERGA (Estudantes 

Revolucionarios Galegos). No primeiro congreso desta organización, 

celebrado en xaneiro de 1978, Xulio Ríos foi elixido membro da súa 

Dirección Nacional. Unha vez entrado na vida laboral, traballando 

como persoal do Concello de Nigrán, resultou electo delegado sindical 

polas compañeiras e compañeiros. Como activo militante sindical, 

participou en numerosos conflitos e loitas reivindicativas, asumindo 

sucesivas responsabilidades de dirección que o levaron finalmente 

a ser elixido Secretario Nacional do SGTAP (Sindicato Galego de Tra-

balladores da Administración Pública), sindicato de rama da INTG. 

Durante moito tempo a responsabilidade da actividade internacional 

confederal exerceuse en simultáneo a algunha outra responsabilida-

de, ben nunha estrutura territorial ben nunha sectorial. Xulio non 

se librou disto, compaxinando o labor internacional co traballo no 

sindicato da administración pública.

No ámbito do estado español, a Secretaría que dirixía reforzou 

considerabelmente a relación cos sindicatos vascos, ELA e LAB, e co 

incipiente sindicalismo canario representado polo SOC. Durante o 

seu mandato, a INTG e ELA estableceron unha liña de cooperación 

que, reforzada no tempo, continua hoxe con bases sólidas.

Desde 1947 ata o 2006, tres confederacións sindicais de ámbito inter-

nacional aglutinaban a inmensa maioría do sindicalismo existente no 

mundo, defendendo o Xulio Ríos que a INTG debería manter relacións 

de colaboración con todas elas. Esta posición non era compartida pola 

maioría da dirección da INTG, partidaria de priorizar e privilexiar as 

relacións coa FSM (Federación Sindical Mundial) co obxectivo final 

de integrarse nela como afiliada. A FSM, que se definía – e continúa a 

definirse – como unha organización internacional clasista e antiimpe-

rialista, aglutinaba no seu seo as centrais dos países da área socialista, 

algúns sindicatos da Europa occidental e numerosos sindicatos de 

países do “terceiro mundo”. Por esta razón, os nosos esforzos como 

central sindical ían dirixidos maioritariamente ao deseño en posta en 
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práctica de iniciativas que permitisen contactar con sindicatos desa 

área coa finalidade de establecer con eles relacións permanentes.

Consecuentemente con esta orientación, o Xulio realizou frecuentes 

viaxes de carácter sindical a Checoslovaquia, Hungría, Lituania, Polo-

nia, Unión Soviética... en iniciativas emanadas directamente da INTG 

ou dalgúns dos seus sindicatos que non contaban con secretarías nin 

persoas específicas dedicadas a traballar na área internacional. Froito 

desa actividade foi, entre outros, o convite recibido para participar no 

XII Congreso da FSM celebrado en Moscú en 1990. Destaco este feito 

porque era un obxectivo longamente perseguido polo sindicalismo 

nacionalista desde o seu nacemento a principios dos anos setenta.

Para valorar na súa xusta medida o traballo do Xulio na área sindi-

cal internacional compre ter en conta unha serie de circunstancias, 

internas unhas, externas outras, que dificultaban enormemente a 

aproximación e a receptividade cara a nós por parte dos sindicatos 

de outros países.

Por aquel entón, a INTG estaba moi lonxe de ser o que hoxe é 

a CIG: primeira central sindical en Galiza por representatividade 

(número de delegadas e delegados), afiliación, implantación nas 

empresas, combatividade, presenza social, locais sindicais, etc. Non 

eramos, por tanto, unha central sindical que espertase a priori moito 

interese. Tampouco axudaba o descoñecemento case que absoluto 

sobre a existencia da nación galega no Estado español. Podería pen-

sarse que a relativa abundancia de centros galegos diseminados por 

Europa adiante tería influído na divulgación da existencia de Galiza 

como ente nacional diferenciado, mais a realidade é que na súa 

inmensa maioría actuaron, e actúan, como axentes militantemente 

españolistas. En definitiva, o sermos unha nación sen estado propio 

actuaba decisivamente en contra das nosas pretensións. A todo isto 

é preciso engadirlle o boicot obsesivo e os vetos permanentes que as 

dúas principais centrais sindicais españolas practican no que atinxe 

ao relacionamento internacional do sindicalismo nacionalista. En 

definitiva, o traballo realizado polo Xulio no espazo europeo des-
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envolveuse nun contexto nada favorábel e mesmo, por veces, nun 

ambiente abertamente hostil.

Nunca lle preguntei ao Xulio se o seu interese pola China viña de 

vello ou naceu a partir do traballo sindical internacional. En calquera 

caso, iniciou e impulsou un longo e frutífero camiño de cooperación 

entre a FNSCh (Federación Nacional dos Sindicatos da China) e a 

INTG, continuado logo na CIG, con reiterados intercambios de dele-

gacións. A Conferencia anual da OIT (Organización Internacional do 

Traballo) na que ambas as dúas organizacións participabamos por 

espazo de tres semana axudou ao mutuo coñecemento, consolidado 

logo pola estancia entre nós dunha sindicalista chinesa que pasou 

varios meses en Vigo estudando o sistema sindical. Posteriormente, 

durante bastantes anos, un grupo de 8/10 dirixentes desprazáronse 

anualmente a Galiza para participar nun Seminario de formación 

específico organizado para eles. 

Xulio Ríos fundou o IGADI en 1991. Uns meses despois, marzo do 

1992, deixou o traballo sindical para centrarse no desenvolvemento 

dun número inxente de actividades de dupla dirección: colocar Galiza 

no mundo e observar e analizar o mundo desde Galiza.

4.
Construíndo a nación

Por Manuel Mera*

Hai tres décadas que nacía o IGADI pola iniciativa de Xulio Ríos. 

Era un proxecto para conectar a esta vella nación co exterior, supe-

rando o plano que trataba o tema de xeito illado, ben fose no aspecto 

migratorio, empresarial ou cultural, como viña sendo tradicional e 

normalmente cunha relación non planificada e subalterna. Daque-

* Manuel Mera foi secretario da Irmandade Galega de Bos Aires, fundador de ERGA, 
membro da Fronte Obreira da UPG, secretario xeral da INTG, presidente da CIG e 
director da Fundación Moncho Reboiras. Ten publicado máis de 4.300 artigos en 
diversos medios de comunicación.
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la que nos consellos do IGADI incluíse a persoas da máis variada 

procedencia profesional e representativas das diversas tendencias 

políticas, que tiñan como mínimo común denominador una visión 

progresista e reafirmar a Galiza como suxeito especifico e priori-

tario tamén nas relacións co exterior, especialmente para alén do 

Estado español.

Este obxectivo fica patente coa creación da Fundación Placido 

Castro, da que o IGADI é promotor. Trátase dun recoñecemento a 

este dirixente do Partido Galeguista que no ano 1933 participou como 

representante do noso país no IX Congreso de Nacionalidades Eu-

ropeas celebrado en Berna, onde se considerou a Galiza como unha 

nación. Este recoñecemento serviulle ao galeguismo e a Castelao 

para defender a condición nacional de Galiza.

Vexase que o inicio desta inxente tarefa que se propuxo Xulio 

Ríos coincide coa caída da Unión Soviética e o auxe da globalización 

neoliberal, así como co ascenso de Estados Unidos como potencia 

determinante e dominante, cando menos até a crise de 2008. Tamén 

co rápido desenvolvemento da economía China, até convertela hoxe 

nunha potencia que disputa a hexemonía aos Estados Unidos na pro-

cura dun mundo multipolar. Unha evolución de China que Xulio Ríos 

foi capaz de apreciar moi cedo, e que intentou que fose aproveitada ao 

máximo pola nosa nación, potenciando o coñecemento entre ambos 

países como paso previo a un aumento das relacións comerciais e 

do investimento, en beneficio do desenvolvemento económico e da 

creación de emprego na Galiza.

Daquela puxo o énfase en divulgar a realidade da China a través da 

páxina web do IGADI, as publicacións propias como o Tempo Exterior 

e tantos outros medios. Tamén cómpre salientar a realización de 

visitas de dirixentes políticos e sindicais, e empresarias a ese país, 

e de representantes do xigante asiático a Galiza. Todas estas inicia-

tivas axudaron moito aos vínculos actuais, aínda que os resultados 

inmediatos fosen menores dos esperados.
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Agora ben, aínda que destaque todo o relativo a esta potencia 

emerxente, polo seu peso económico e político no mundo, non se 

pode esquecer que Xulio Ríos viu tamén as potencialidades que 

ofrecía a transición dos países do leste de Europa para a economía 

galega. Neste caso porque se trataba de sistemas produtivos en pro-

ceso de transformación, de adaptación tecnolóxica e de abertura 

de actividades económicas que tiñan un papel pouco relevante nas 

“democracias populares e no socialismo da URSS”. Polo tanto países 

aos que Galiza podía aportar, exportar e investir. Temas que tratou 

en numerosos libros sobre algúns destes países, como Polonia, aínda 

que a maioría están centrados en China.

Non pretendo facer unha análise exhaustiva do traballo realiza-

do polo IGADI nestas tres décadas, porén quero lembrar tamén a 

importancia de que se poda contar cun Centro de Documentación 

Internacional Contemporánea, que representa unha inestimábel 

axuda para investigadores e persoas interesadas no tema. E a orga-

nización de seminarios, conferencias e encontros sobre temas que 

son de interese para a mellora das relacións internacionais da Galiza.

Para alén do recoñecemento que merece Xulio Ríos respecto da 

contribución ás relacións internacionais, tanto no ámbito do coñe-

cemento doutras realidades, como de socializar no exterior a nosa 

especificidade nacional e as potencialidades do noso país, e alentar a 

solidariedade internacional a través de proxectos en asociación cos 

concellos, hai unha achega menos coñecida, que non podo deixar de 

destacar. Refírome concretamente a súa contribución ao sindicalismo 

de clase e nacionalista.

Coñezo a Xulio Ríos dende hai moito tempo, aínda que teño algúns 

anos máis nas miñas costas. Para alén de saber da súa activa mili-

tancia en ERGA, a partires da miña elección como secretario xeral 

da Intersindical Nacional de Traballadores Galegos (1987-1994) esta 

relación fíxose máis estreita. Non só porque durante o período que 

foi o secretario xeral dun dos sindicatos federados central sindical, 

concretamente o Sindicato Galego da Administración Pública (SGTAP), 
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senón polo impulso que como secretario de relacións exteriores da 

INTG (1990-1993) deu ás relacións internacionais tanto na federación 

como na INTG. Unha colaboración que se mantivo co nacemento do 

IGADI, e unha vez constituída a CIG como central sindical.

Entre as relacións internacionais nas que Xulio Ríos tivo un papel 

importante destacaría a reunión co secretario xeral da FSM en Pra-

ga, Ibrahim Zakaria, que abriu as portas a que a CIG (INTG+CXTG) 

participase no XII Congreso da Federación Sindical Mundial en 

Moscova, en novembro de 1990, e nos congresos que se realizaron 

posteriormente. Como antecedente, en marzo de 1988 o SGTAP 

estivera representado por Xulio Ríos no VIII Congreso Profesional 

Internacional de Servizos Públicos, integrada na FSM, na cidade de 

Sofia, Bulgaria. No ano 1991 o inicio de relacións da INTG con ELA (den-

de mediados dos 70 eran exclusivamente con LAB), primeiro cunha 

reunión no País Vasco e despois cunha visita dunha delegación de 

ELA-STV a Galiza. E posteriormente a abertura de relacións estábeis 

entre a CIG e os sindicatos de China, neste caso co asesoramento e 

colaboración do IGADI.

No Eixo nº27, de setembro-outubro de 1990, o voceiro da INTG 

analizaba así o encontro en Praga coa FSM: “A INTG valora moi po-

sitivamente os contactos mantidos que veñen reforzar a posición 

internacional do movemento sindical galego situándonos cada vez 

máis en condicións de poder contribuír desde o noso espazo, e en 

coherencia coas nosas definicións en política internacional, ao re-

forzamento dos lazos de amizade, de cooperación, e de unidade do 

movemento sindical mundial”. Sen dúbida é un texto que resume a 

importancia que tiña este salto cualitativo para o sindicalismo na-

cionalista galego. En resumo, Xulio Ríos é sobre todo un construtor 

da nación galega, con todo o que iso implica de adicación persoal e 

tarefa colectiva.
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5. 
Retrato de Xulio Ríos

Por Xosé Fortes*

Aínda que non nos coñeciamos persoalmente, tiñamos sobradas 

referencias o un do outro para que aquel primeiro encontro, un día 

de primavera do dous mil ou dous mil un, na terraza do bar Carabela, 

na praza da Ferrería, resultara cando menos prometedor.

Quedaramos por teléfono uns días antes e alí estabamos os dous, 

co sorriso posto e o espírito aberto, como é habitual nos primeiros 

encontros, para aumentar a nosa receptividade.

Puxéronnos dúas cañas e Xulio comezou a falarme do proxecto 

ao que dedicou a súa vida, IGADI, o Instituto Galego de Análise e Do-

cumentación Internacional.

As miñas referencias sobre Xulio eran basicamente os seus libros 

sobre China: China ¿Superpotencia del Siglo XXI? (Icaria), China por 

dentro (Xerais), ou Hong Kong, camiño de volta (Laiovento), e algunhas 

significativas participacións en obras colectivas como: O conflicto dos 

Balcáns; Pensar a democracia; Rusia: das orixes á quebra dun modelo; 

ou Cuba, independencia e revolución.

Pero os retratos hai que facelos co modelo diante, e alí mesmo, 

na terraza da Carabela, comecei a darme conta de que Xulio era un 

home con amplos horizontes e metas a longo prazo, para as que se 

* Xosé Fortes Bouzán, nado en Caroi (Cerdedo-Cotobade) o 28 de decembro de 1934, é un 
militar e historiador galego. Como militar, sendo capitán de infantería, en 1974 foi un 
dos fundadores da Unión Militar Democrática, o que o levou a un consello de guerra, 
prisión e a expulsión do exército en 1976. Foi condenado a catro anos de cadea acusado 
de “conspiración para a rebelión”. En 1986 foi amnistiado. En decembro de 1987, en 
virtude da Lei de rehabilitación dos militares, reingresou no exército coa gradación 
de coronel. Ao non concedérselle destino nin permitírselle asistir ao Curso de Mandos 
Superiores (vulgarmente coñecido como o curso de xeneral) pediu o pase á reserva. 
Nesa nova etapa civil foi subdirector en Galicia da Universidade Menéndez Pelayo e 
coordinador dos cursos de verán de Pontevedra, así como profesor de historia nos 
“Cursos de Maiores” da Universidade de Vigo. Durante estes anos realiza un amplo 
labor de investigación en diversos arquivos da que sairían algúns libros de temática 
militar e varios libros de historia local. O seu último libro é “A rienda suelta. Memorias 
de infancia e mocidade” (2019). Ediciones del viento. 
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armara dunha infinita paciencia. Tamén era un home cun sentido do 

humor extraordinario, sen outro credo e militancia que a democracia 

ou, como diría un francés, os valores de La République.

Non me sorprendeu, polo tanto, a súa heterodoxia. Tanto a el coma 

a min fóranos asignada de serie. Ten a súa orixe nunha sabedoría 

profunda, moi galáica, que latexa no corazón dos labregos e mariñei-

ros galegos que viron pasar os séculos e navegar polos sete mares.

Para Xulio e para min, vivir nas certezas é quedar petrificado. A 

dúbida, como acostuma dicir o meu amigo Emilio Lledó, é a luz do 

pensamento, a lanterna que nos permite navegar por un mundo de 

tebras.

Sorprendeume máis a súa tenacidade pero, sobre todo, o tempe-

rado sosego co que afrontaba os retos aos que se enfrontaba o IGADI: 

retos económicos, retos de colaboración, retos de visibilidade e retos 

institucionais, que xuntos parecían todo un Himalaia. Nese sentido, o 

do sosego, somos moi opostos, como as dúas caras da mesma moeda. 

A min acéndeme a paixón, por dentro e por fóra, a Xulio nunca fun 

quen de velo irritado e, menos aínda, de facer espaventos. Pero cami-

ñamos na mesma dirección, a marcada polos homes que intentaron 

facer do mundo un lugar máis libre, máis xusto, máis igualitario e 

máis habitable.

En certo modo, pola súa tenacidade e especial sentido do humor, 

lembroume a miña primeira entrevista con Isaac Díaz Pardo. O mesmo 

sosego, a mesma modestia, e a mesma ilusión. Xente que, sen apenas 

facer ruído, vai facendo cousas que contribúen, como dicía Xulio, a 

facer país e axudar a «pensar o mundo desde aquí».

Bastaron uns poucos minutos para dicirlle que contase coa miña 

entusiasta participación no proxecto da súa vida, o IGADI, aínda que 

lle confesei que non esperase unha colaboración demasiado activa, 

porque sempre estou metido en demasiadas guerras. Xulio sorriu, 

con ese sorriso que o fai inconfundible, e despedímonos. Esa tarde 

abriuse o telón de dúas décadas de participación no IGADI e da miña 

amizade con Xulio.
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Na memoria quedan aquelas reunións de Baiona, as sesións ma-

ratonianas nas que Xulio nos ía informando das novas colaboracións 

persoais e institucionais, esas comidas no Parador Conde de Gondo-

mar, e aqueles paseos vespertinos pola volta da muralla, coa mirada 

perdida no océano infinito.

Queda tamén na memoria a singular socioloxía do que Xulio cha-

maba o Consello Reitor do IGADI.

Como esquecer persoeiros como o tristemente desaparecido 

Fernando Pérez-Barreiro Nolla, o noso tradutor do mandarín, que 

acudía dende o seu destino londiniense sempre con novas sobre 

China e o leste asiático que Xulio non deixaba de avaliar e sopesar. 

Creo que un dos proxectos de Xulio (Observatorio de la Política Chi-

na), e a longa estadía de Xulio naquel país, deben moito á habilidade 

filolóxica e á paixón de Fernando. A ela se deben tamén publicacións 

como Política exterior de China (Bellaterra) ou Taiwán: el problema de 

China (La Catarata) e a tradución, quen me ía dicir, do ensaísta máis 

antigo sobre cuestións bélicas: Sun Tzu: A arte da guerra.

Tampouco debemos esquecer a personalidade do director de 

Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, que chegaba cargado de 

información quente desde a capital francesa, aínda que, a dicir ver-

dade, case non asistiu, polo que eu lembro, debido ás súas múltiples 

ocupacións, a máis dun encontro.

Os restantes membros do Consello, non por vellos coñecidos están 

menos presentes na miña memoria e na do IGADI.

Luís Pousa, que en tempos da ditadura foi represaliado por unha 

entrevista á miña muller, á que se lle ocorreu afirmar que o seu ma-

rido, daquela preso, concibía a Patria como un marco de convivencia 

democrática no que se respecten os dereitos humanos. Luís, a pesar 

da que está caendo, segue editando Tempos Novos, ofrecendo unha 

aguda mirada crítica sobre a situación do mundo e de Galicia.

Persoeiro singular, o máis entrañable do IGADI, é sen dúbida Xulián 

Maure, que ten unha mirada tan franca que é imposible imaxinalo 

tramando algún tipo de felonía. Ou o sindicalista heterodoxo, Manuel 
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Mera, que grazas a esta heterodoxia serviu de ponte para a unifica-

ción sindical galega, que se asinou na miña casa de Lapamán. Ou o 

profesor Martínez Puñal, con quen compartín, como con Rodríguez 

Pardo, algúns debates socialistas de hai tempo.

Logo trasladámonos de Baiona á Illa de San Simón, acabada de 

restaurar por César Portela, onde estivemos dous ou tres anos, para 

recalar finalmente, grazas á xenerosa colaboración do alcalde da 

cidade, en Campolongo, Pontevedra, a un tiro de bésta da miña casa, 

no antigo colexio dos cegos e en tempos residencia de estudantes no 

Instituto Pontevedrés.

Neses anos trepidantes, nos que teriamos que sufrir o vendaval 

da crise do 2008, fóronse incorporando outros membros: algúns da 

miña xeración, como Franco Grande, outros da seguinte, como Víctor 

Freixanes. E con eles veu o que poderiamos chamar a brigada Lincoln 

do feminismo (ata entón unha pata coxa do IGADI) con mulleres da 

enteireza de María Xosé Agra ou María Xosé Porteiro.

Por desgraza, tamén foron chegando as baixas: primeiro Lois To-

bío, logo Fernando Pérez-Barreiro, Franco Grande e Ramón Lugrís.

Pero o IGADI segue aí, pilotado por Daniel González Palau, que 

fixo un longo percorrido ao teu lado, vencendo a pandemia e a apatía 

institucional, reuníndose anualmente e sacando á luz regularmente 

a extraordinaria revista Tempo Exterior.

Parabéns, Xulio. Podes descansar. Merécelo. Apertas pontevedresas.
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6. 
Xulio Ríos no País das Marabillas

Por Álvaro López Mira*

Penso que este non é un libro homenaxe ao uso. Non pode selo. 

Non dedicándollo a Xulio Ríos. Sumémoslle a isto o feito de que, ul-

timamente, acaso de xeito inconsciente inducido por unha bioloxía 

que xa vai sendo prolongada, nesta caste de libros fuxo dos artigos 

de estilo académico para centrarme nas impresións do coñecemento 

do amigo sobre o que escribo e non por querer xogar a aprendiz de 

psicoterapeuta, senón porque é xente que pagou a pena, case sempre 

con medras persoais, coñecer no decurso da vida.

Xulio forma parte desa pequena fracción da humanidade que 

conta cun ideario sólido e nutre con el a cantos se lle achegan cun 

convencemento, fe se se prefire no sentido de crer en algo alén de 

un mesmo, argumentado. Non son numerosos e considérome ben 

afortunado por ter confraternizado con máis de un. Dito isto, tamén 

cómpre clarexar que o polifacetismo de Xulio resulta inabarcable e 

por iso renuncio a intentalo desde un principio. Abonde con sinala-

lo como demostra a, ata o momento, última etapa do seu inmenso 

traballo na que está centrado verbo da nada fácil comprensión, que 

* Álvaro López Mira é doutor en Dereito Constitucional e licenciado en Ciencias Políticas e 
Socioloxía, na actualidade exerce a docencia como Profesor Titular de Ciencia Política e 
da Administración no campus de Pontevedra da Universidade de Vigo. Escribiu distintos 
ensaios e monografías como “O nacionalismo galego e o futuro do nacionalismo”, 
“Territorio e democracia”. Un modelo de participación democrática para Galicia, 
nacionalidade histórica, A Galicia irredenta, Un modelo de organización territorial para 
Galicia, Portugal: a rexionalización imposible, Galicia e Portugal: A fronteira esvaída, “O 
futuro modelo territorial do Estado (coord.), Europa, Europa (coord.), “O terceiro Estatuto 
Galego”. Ten publicado preto de trinta capítulos de libro e ducias de artigos de investiga-
ción en revistas científicas galegas, españolas e de diversos países de Europa e América.  
O singular fincapé da súa investigación en materias relacionadas con Galicia é un 
reflexo do seu compromiso social e do seu ideario, ao igual que a súa participación 
en diferentes espazos de construción da sociedade civil e da identidade galegas, por 
exemplo como fundador e membro da Xunta Reitora da Fundación Alexandre Bóveda 
e tamén da Fundación Castelao e do IGADI, entre outras asociacións. Redactor das 
Bases do Foro do Novo Estatuto, membro da Comisión Técnica de Dereito Galego no 
Consello da Cultura Galega, colaborador de revistas de pensamento e debate como 
Grial, Análise Empresarial, Tempos Novos, Tempo exterior e outras
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aínda moitos supostos líderes do Estado español non entenderon, 

dun actor clave como é a República Popular China no mundo do 

2021 e que, probablemente, aínda o será máis en décadas vindeiras. 

Esta flexibilidade susténtase, ademais, nunha visión ben armada, 

firme e, simultaneamente, ou milagre!, antidogmática. Ignoro se 

poñer a Galicia no plano internacional é unha vocación, pero o que 

si sei é que foi un logro que poucos poderían acadar. Ter a humildade 

intelectual para apoiarse nos ombreiros de xigantes que o precederon 

nesta conquista a través de distintas xeracións como Plácido Castro e 

Lois Tobío e, máis adiante, Fernando Pérez-Barreiro ou Ramón Lugrís, 

supón unha virtude engadida a tan hercúlea tarefa.

Porque o que noutro País sería obxecto de méritos e recoñecementos 

de toda índole, supón no Noso estar disposto a vivir de maneira pouco 

cómoda. Eufemismo que ten toda caste de implicacións persoais para 

aventurarse contra a inxustiza, a inequidade e ata o asoballamento e, 

por descontado, o silencio máis pétreo e, como antes sinalaba, poucos 

son os dispostos a afrontalo. Xulio é un deles, manifestando sempre 

ese interese intelixente polas cousas de Galicia que lle servía a Ánxel 

Fole para definir o seu concepto de galeguismo.

Velaí a razón do título. A galeguidade terá que trunfar porque nace 

do corazón e mobiliza unha vida enteira en quen percibe e interioriza 

a súa alma nun ser inescindible coa Matria. Non é utopía pensar ideas 

para que se desenvolvan nun País das Marabillas porque, aínda que 

ese achegamento sexa sempre imperfecto, non atopa outra maneira 

de avanzar no sendeiro do progreso da humanidade, cada quen desde 

o seu microcosmos. A preguiza, a desidia ou o cansazo pairaron, es-

tou certo, sobre os ánimos de Xulio como sobre os de tantos de nós, 

pero sobreporse a eles e seguir turrando non foi unha opción para 

moitos que foron quedando polo camiño e tamén hai que entendelos 

porque a devandita alma galega require, na maioría dos contextos e 

a case todos os niveis, de uns desvelos que, ás veces, poden superar 

a condición do ser individual que nunca pretendeu ser un heroe. 
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Como sinalaba Aristides de Sousa Mendes, “que mundo é este em 

que é preciso ser louco para fazer o que é certo?”.

Eu tamén creo nesa Galicia cósmica porque, sinxelamente, tráta-

se de acadar a Galicia posible e, xa que logo, accesible ás humanas 

capacidades de galegas e galegos. Só cómpre recoñecer os límites 

terreais para non caer nun desacougo vital que leve ao abandono 

por vivir como tales e morrer tamén así. Acaso pode considerarse 

freaky e ata alieníxena implicar a Galicia no contexto ecuménico, 

ens causa sui, como célula de universalidade? Non se poden facer 

as cousas de maneira distinta á de antes sen resultar excomungado 

por tantas ortodoxias sociais como existen e que, habitualmente, 

conducen directas á unha diversidade de intolerancias? Ese destino 

que queda forxado a raíz das nosas propias accións. Temos acaso 

que postulármonos como seres irracionais porque, como apuntaba 

George Bernard Shaw, é a única maneira de facer avanzar o mundo 

perante a esclerose mental da maioría?

Esa Galicia que é unha sorte de aura amniótica que protexe e inspira 

se gozas da suficiente sensibilidade para percibila, non é só onde estás 

senón tamén como es. E, froito desa nacenza, emana despois o amor 

que, como di a cantiga, está no aire e unicamente cómpre aspiralo 

sen medos, moitas veces tan atávicos como imaxinarios.

Probablemente, sexa esa a razón primordial de que no noso País 

xurdan homes como Xulio, por fortuna non é o único, xa que, no 

caso contrario, resultaría imposible entendelo. A pesar do desánimo 

ou o do desacougo, mesmo no noso espírito máis íntimo, posuímos 

unha, aparentemente, infinda capacidade de resistencia, malia levar, 

como comunidade, séculos vivindo en estado de sitio, como sinalaba 

Xaime Isla aló polo ano 1965 aínda que fose censurado daquela. Na 

mesma liña que indicaba Xesús Ferro Ruibal en Encrucillada cando 

se refería á extraordinaria vitalidade de sermos galegos: “se resiste 

baixo mínimos tanto tempo é que isto non é unha agonía senón unha 

exhibición de vida. Se chegamos ata aquí, é que o sermos galegos non 

está de morte”.
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Certo é tamén que, en verbas de Blanco Amor, nada cansa máis que 

a permanencia no prodixioso, pero, aínda así, leva Xulio liderando acti-

vidades e organizacións, anque a estrela polar sexa o IGADI, a meirande 

parte da súa existencia, polo que podemos deducir que o portentoso 

non é ocasional no País de Cunqueiro, onde os mitos non só se realizan 

senón que son pulo vital polo que deslizar o noso ser colectivo, iso si, 

sempre que o catapulten mulleres e homes de fe (na Terra).

E que queda tras dunha existencia de dedicación? É obvio: semente. 

Agrome ou non nos nosos ciclos biolóxicos presentes, sempre apa-

rece algún tipo de froito, aínda que o terreo semelle baldío no intre 

da sementeira. Con todo, cómpre non sentirse agoniado pola impa-

ciencia malia os tempos, tan veloces como inconsistentes -líquidos-, 

nos que, a duras penas, navegamos neste século. Nesta singradura 

obtense, ademais, un beneficio singular; no decurso do camiño in-

corpóranse ás redes de tripulantes sinérxicos un feixe de xentes que 

acaban sendo amigos e amigas quen, simultaneamente, transforman 

as nosas vidas, individuais e colectivas, as cales, con certeza, serían 

máis banais sen coñecérmolos. No caso do galeguismo, para ben ou 

para mal, nunha comuñón de irmandade. E iso faranos agradecer 

semellante xeira cando a mesma vaia xa periclitando e miremos cara 

atrás para observar e decidir se pagou a pena. Sen dúbida ningunha, 

no caso do meu benquerido amigo Xulio, así foi. Beizón.
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7. 
O día que plaxiei a Xulio Ríos

Por Tino Santiago*

Unha vez un xornal encargoume unha columna para facer aná-

lise de actualidade, algo de economía, un pouco de internacional, 

sociedade e moita política; estaba moi orgulloso do título que se me 

ocorrera para a sección: O Mundo desde aquí. E baixo ese epígrafe alá 

foi o primeiro e penúltimo dos artigos. Non me acordo de que falaba.

Non eran tempos de ‘guasap’ e pouco móbil había, así que, días 

despois da publicación, ou coincidín con Xulio Ríos en algures ou 

falamos por teléfono. Xa cando nos iamos despedir, dixo Xulio: “Por 

certo, quedouche moi ben o título da nova columna”. Quedei pampo. 

Ata ese momento non fora consciente de que o meu brillante título 

non era outro que o lema do IGADI. Recordo darlle todo tipo de des-

culpas mentres que Xulio lle quitaba importancia.

Hoxe pode parecer unha obviedade dicir que estamos no Mundo 

e que o que pasa ‘alí’ acaba afectando ‘aquí’ pero, hai trinta anos, 

alguén tiña que dicilo, e Xulio e o IGADI dixérono. Ou pensar que 

os descendentes dos millóns de galegos emigrados son un activo 

sociopolítico de primeira magnitude, pero non todo o mundo o pen-

sou. E China? Agora non se pode intervir no debate público sen ter 

en conta, en maior ou menor medida, como afectan as políticas de 

* Tino Santiago (Ferrol, 1958), xornalista. Desde 1985 desenvolvo a miña vida profesional 
nos medios públicos galegos, Televisión de Galicia e Radio Galega. Na década dos noventa 
e no comezo dos anos 2000 dirixín varios programas de debate e análise – “A Chave” na 
TVG, “A Crónica” na RG – nos que un houbo un intento teimudo de introducir as claves 
do contexto internacional para entender o que pasa en Galicia. As achegas de Xulio Rios 
e o IGADI foron decisivas para levar adiante moitos dos programas que fixeron que a 
miña débeda, agradecemento e admiración con Xulio, Lino, Jared, Roberto, etc.. sexa 
impagable. Coa perspectiva que dá o paso do tempo, é curioso ver como os títulos e os 
guións deses programas reflicten o cambio nas preocupacións da ‘axenda publicada’ 
en cada momento. Nos máis vellos eran as consecuencias da disolución da URSS, logo 
foi o agromar da influencia chinesa, ou recoñecemento da importancia das relacións 
Galicia/Portugal etc. Mesmo houbo algúns que hoxe soarían ‘estraños’ nas programa-
cións dos medios autonómicos, como unha ‘Chave’ de 1999 no que se debatía sobre a 
Acción exterior de Galicia co título “Pode Galicia ter unha política exterior propia?”.
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Beixín. Hai trinta anos o tópico non pasaba de aquilo de “gato branco, 

gato negro, o importante é que cace ratos” popularizado nos tempos 

de Felipe González.

Xulio e máis eu temos practicamente a mesma idade – eu son maior, 

sácolle un mes e días – e compartimos tempos de formación política 

ben sectaria que ignoraba persoas e ideas que foran fundamentais na 

historia do noso país. Por iso admiro especialmente como foi quen 

de atopar e renovar ese fío fino e robusto de esa tradición galeguista 

que nace en Plácido Castro e continua con Fernando Pérez-Barreiro 

Nolla e moitos máis. Unha liña, un xeito de mirar a realidade á que 

aínda non se lle deu todo o recoñecemento que merece.

Un dos grandes valores deste xeito de ver as cousas é a súa trans-

versalidade. Tanto ten como definamos este “sitio distinto” de Reixa 

no que vivimos: país, rexión, autonomía, nación, ou mesmo territorio 

(sic) como nos definiu recentemente un conselleiro na presentación 

dun evento internacional con presenza galega. Xulio colócanos dian-

te de realidades que non podemos ignorar sexa cal sexa a posición 

ideolóxica de cada quen.

Sen ter que recorrer a grandes disquisicións sobre a interdepen-

dencia nun mundo globalizado, que haxa alcaldes de grandes cidades, 

ministros, presidentes de república, empresarios, líderes comunais 

ou simplemente millóns de persoas descendente de galegos, cidadáns 

que nos distinguen entre a morea inxente de colectivos de todo tipo, 

é un dos elementos do que é Galicia, do que somos, tanto como a 

cultura, a orografía ou o réxime de precipitacións. 

A estas realidades daránselle respostas folclóricas ou de maior ou 

menor alcance. Pero se sexa cal sexa a resposta, quen queira entender 

Galicia, quen queira gobernar o país, tarde ou cedo petará de fociños 

con elas. Xulio e o IGADI levan moitos anos axudándonos a pensar o 

país, a poder tomar decisións con datos e corazón.

Disque unha vez Manuel Machado oíu interpretar a un ‘cantaor’ uns 

versos seus. “De quen é esta copla?” preguntou. “Ai señor, é moi antiga, 

é do pobo”. Cando plaxiei a Xulio, eu fixen de ‘cantaor’ e Xulio de poeta.
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8.
Xulio Ríos. Á conquista do Far East

Por María Xosé Porteiro*

Sempre me pareceu un dato relevante o feito de que un Estado 

que se proclama República socialista unitaria marxista-leninista, 

forme parte do Consello de Seguridade das Nacións Unidas e teña 

recoñecemento diplomático mundial. É a manifestación máis evidente 

de que a defunta Guerra Fría que mantivo en tensión a Humanidade 

durante case catro décadas foi un paripé que conviña a dous modelos 

de goberno na procura da hexemonía total: o capitalismo e o chamado 

socialismo real. Entrambos reunían as dúas terceiras partes da po-

boación mundial, coas consecuencias lóxicas derivadas da extensión 

territorial, dos enclaves xeoestratéxicos e dos recursos latexantes -e 

aparentemente infinitos- que acumulaban en calquera dos bandos. 

Velaí como desde a ollada infantil da criatura de Quino, a inefable 

Mafalda que nos daba clases de xeografía e política internacional 

desde as bandas deseñadas que circularon por varias xeracións aló 

polos anos 70 e 80, xa se falaba, non sen alarma, dun presaxio que 

comezaba a tomar corpo: O perigo amarelo. Concepto que resumía 

moi ben a posibilidade de que o xigante durmido espertase nalgún 

intre indeterminado que aconteceu cando a URSS, autofagocitada por 

un sistema demasiado ríxido para sobrevivir as mudanzas do cambio 

de século, pasou a mellor vida. Daquela, a guerra fría tornou nunha 

amizade calorosa entre Oriente e Occidente pola vía dos mercados. 

Deixaría para outro momento e lugar afondar no feito do poderío 

armamentístico e capacidade aniquiladora da industria militar e 

espacial de China que alcanzou o territorio planetario co maior PIB 

en menor tempo, ou a súa introdución -sen disimulos- en economías 

destinadas a medrar, nomeadamente no continente africano e sura-

* María Xosé Porteiro é xornalista, escritora e antiga delegada da Xunta de Galicia en 
Arxentina. É membro do Consello Reitor do IGADI.
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mericano, ou a súa innegable influencia na súa contorna xeográfica. 

Porque non era de China de quen hoxe lles quería falar…

En realidade, o que me deixa sempre con aceno de estupefacción 

é a capacidade dalgunhas persoas -eu chamaríalles sabios, sen máis- 

de albiscar o futuro con varias décadas de anticipación. Pero non só. 

Tamén, no caso do tigre asiático, de argallar estratexias para que nese 

futuro o país máis antagónico do modelo chinés, un pequeno recanto 

do outro fin do mundo, tivese algo que dicir cando iso acontecese. E 

que ademais, neste caso, se fixese cunha ollada transversal e unha 

herdanza marcopoliana: pensar no Leste desde o Oeste e botar a 

camiñar. Nalgún momento poderá volverse sobre os pasos dados, 

porque todo o que separa o Océano Atlántico que bica as costas de 

Galicia, do non tan pacífico Océano que provoca tsunamis na con-

torna das costas chinesas, é pura terra. Terreo que se pode tripar, 

ou percorrer em bicicleta, ou dacabalo, por non falar de vehículos 

de tracción motora terrestre. E para min, que queren que lles diga, 

iso é andar sobre seguro. Por aquí somos de estirpe camiñante e 

andamos moitos mares e lugares sen demasiados aspaventos, pero 

parecera que, historicamente, estivéramos todo o tempo ocupadas 

na conquista do Far West do noso West. 

Como non podía ser doutro xeito nunha publicación coma esta, 

estoulles a falar da visión anticipatoria e estratéxica de Xulio Ríos. 

Digo eu se non lle virá por asentarse nas terras que primeiro soube-

ron do retorno da expedición colombina. Iso de saír a explorar “e ver 

que pasa” resúmese no dito dun meu amigo mariñeiro que cando se 

lle plantexa algunha dúbida, resposta, todo cheo de razón: “deixa ir 

até ver…” Teño que lle preguntar a Xulio Ríos se el tamén practica a 

filosofía do mariñeiro e foi o vento do Leste quen o levou á que fora 

unha das principais potencias económicas do mundo entre os S. I e 

XIX, e hoxe tamén do XXI. Algo terá a ver o contexto natal á hora de 

pensar que o globo terráqueo é unha miudeza e que a onde chega 

unha persoa, pode chegar calquera outra. Mesmo, cando as viaxes 

máis frecuentes no último cuarto do século pasado, fixéranas xentes 

Unha vida de compromiso para unha Galicia universal

34



provintes dunha China exportadora de persoas que encheron medio 

mundo con bazares e a advertencia de que cen pesetas eran unha 

moeda de cambio a extinguir. 

En ambientes diplomáticos de Arxentina, no tempo en que eu 

andaba por alí, contáronme como, desde o poder, China debuxara 

unha estratexia de apoio aos seus emigrantes, sempre comerciantes 

nestas alturas da súa Historia, facéndoos parte da política exterior e 

paradiplomática do país. Apoio e asistencia, ideas e propósitos. Lembro 

a nova da chegada dun comerciante chinés a Cámara de Comercio de 

Madrid, aló pola primeira década deste século, logo de que a meirande 

parte dos establecementos de hostelaría da zona de Atocha e os barrios 

castizos pasaran a mans chinesas. Non para montar restaurantes 

típicos da súa lugar de orixe, senón para manter as especialidades 

“nacionais” con marabillosas tortillas de patacas, pinchos e bocatas, 

que daban servizo a propios e turistas en busca do tradicional. O que 

chegou a ser tradicional, tamén, foi ver a camareiras e camareiros de 

ollos rasgados e perfecto dominio do castelán, mais tamén do inglés, 

atendendo ou rexentando os novos emprendementos. 

Lembro tamén, que me adoecía pensar que en Galicia non facíamos 

o mesmo. Que tendo máis dun millón de galegos -entre directos e 

descendentes-dispostos a manter o vínculo patrio, só lles falásemos 

de viaxes para que puidesen volver a ver a terra dos maiores, e prou. 

Seica Xulio Ríos tiña a mirada horizontal ben afinada. Desde hai 

case catro décadas leva facendo contacto con líderes chineses de 

moitos ámbitos: economía, cultura, política, e vive temporadas longas 

en Shangai, a auténtica capital da creatividade cultural e científica, ou 

en Beijing, onde se atan e desatan todos os fíos. É o máis respectado 

sinólogo en lingua non inglesa do mundo, coa moi extraordinaria 

circunstancia de que esa lingua non inglesa non e o castelán, non. 

É o galego. 

Xustiza poética para todos quen nos decatamos diso hai tempo e 

nos sentimos orgullosos do talento, do talante e do mundo sen fin 

que os ollos de Xulio Ríos puxeron diante dos nosos ollos. 

Libro homenaxe a Xulio Ríos Paredes

35



Mais tamén, xustiza poética pola ambición sen límites de que 

China (e o que contén) saiba da existencia dunha pequena aldea ga-

laica que fita, sen pestanexar, cara a todos os mercados, cara a todas 

as linguas, cara a todas as xentes que no orbe están… e non íamos 

deixar de facelo neste caso, porque as amizades dos nosos amigos, 

amizades nosas son.

Grazas, logo, Xulio Ríos, por dar exemplo de universalidade nunha 

terra que é, de seu, un mundo. 

9. 
Xulio Ríos, un mentor manos libres

Por Jared D. Larson*

A pesar de no haber viajado mucho últimamente debido a la pan-

demia, como todos, desde que conozco a Xulio Ríos, he dado vueltas 

por el mundo. No sé si es verdad que todos los caminos llevan a 

Roma, pero sí es cierto que, para llegar a Galicia, normalmente hay 

que tener algo de suerte o que surja una casualidad. Como investi-

gador asociado internacional del IGADI desde hace unos dieciséis 

años, como por lo menos tantos otros que contribuyen a este libro, 

mis primeros contactos con Xulio fueron totalmente electrónicos, 

en gran parte porque él también estaba en constante movimiento. 

Excepcionalmente en mi caso, quien me llevó al IGADI fue una exno-

via mía de Vigo que había hecho prácticas en Baiona. Nos conocimos 

* Jared D. Larson lincenciouse en Literatura Hispánica e Francófona e en Filosofía na 
Emporia State University (Kansas), realizando unha maestría en Dereito Internacional 
e Relacións Internacionais na Universidade Complutense de Madrid. Doutorouse en 
Ciencia Política na Universidade de Delaware. Foi bolseiro doutoral por Fulbright na 
Universidade de Lisboa, onde posteriormente traballou como investigador posdouto-
ral.  Entre as súas áreas de investigación inclúense a política comparada (as culturas 
políticas de España, de Portugal e de EEUU, as políticas da inmigración e a política na 
literatura contemporánea). É membro do comité executivo da Asociación dos Estudos 
Ibéricos Contemporáneos e coeditor da súa revista, a International Journal of Iberian 
Studies. Colabora co IGADI desde 2005 como investigador asociado e é membro do 
Consello Académico da súa revista, Tempo Exterior. Desde 2016, é profesor de Ciencia 
Política na Humboldt State University ( California).
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en la Emporia State University, en Kansas, Estaods Unidos (EE. UU.), 

donde ella cursaba un Máster en Empresariales y yo, por casuali-

dad, después de haber hecho un Máster en Derecho Internacional y 

Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense, ejercía 

como profesor de castellano. No era mi sueño y en ese momento ya 

pensaba en hacer el doctorado en Ciencia Política. Ella me puso en 

contacto con Xulio y eso cambió la trayectoria de mi vida académica 

y profesional, sin duda, para mejor.

Desde nuestro primer intercambio de correos electrónicos en 

2005 cuando yo era recién magistrado, tenía apenas 26 años y cero 

experiencia como analista político, y Xulio me trató cordialmente, 

con confianza y como un par profesional. Me invitó directamente a 

contribuir con un artículo a Tempo Exterior, una revista que todos 

conocemos. Supe posteriormente, a lo largo de más de una década 

y media, que a veces le costaba al editor recaudar contribuciones. 

Ahora que lo pienso, ¡lo siento como un honor! Pero en el momento, 

me sentía como un verdadero académico por primera vez en mi vida.

Seguimos en contacto y, como iba a pasar un tiempo en Vigo con mi 

(ex)novia en el verano del 2006, justo antes de empezar el doctorado 

en septiembre de ese año, Xulio me invitó al IGADI a hacer prácticas 

(escribir artículos cortos y tomar café con el equipo). Al llegar ese año 

tenía muchas ganas de por fin conocer a Xulio en persona. Cuando 

llegué, fue una gran desilusión saber que él se encontraba en China. 

Pero, como todos sabemos, eso era más que normal. Creo que por 

fin llegamos a coincidir en Galicia en el 2007, después de que Xulio ya 

me publicara mi segundo artículo en Tempo Exterior, ambos sobre la 

política exterior de mi país, EE.UU. Desde enero del 2008, gracias a 

las elecciones primarias presidenciales totalmente abiertas dentro 

de ambos partidos en EE.UU., a través de Xulio, empecé a hablar con 

regularidad en A Crónica con Tino Santiago, en la Radio Galega. No 

hubo un frontrunner, un favorito, republicano, porque Dick Cheney, 

el vicepresidente bajo Bush no se presentó. Por la parte demócrata 

se presentaron Barack Obama, Hilary Clinton y Joe Biden, quienes 
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han ganado el voto popular en las últimas cuatro rondas electorales. 

Había mucho que hablar después de las primarias de cada estado 

clave y casi siempre lo comentaba con Tino. A pesar de la confianza 

que tenía Xulio en mí, por los nervios de novato que yo tenía, muchas 

veces hablando por teléfono en directo en la radio, ¡en la otra mano 

tenía una copa de vino! (Por cierto, he mantenido el contacto con 

Tino, siempre por email o por Facebook, pero no nos conocemos en 

persona. ¡Hay que remediar eso también!)

En marzo de 2009, me encontré otra vez en Galicia y Xulio había 

organizado una sorpresa para mí: me iban a entrevistar en Bos Días, 

el noticiero de la mañana de la Televisión de Galicia. Si en la radio 

muchas veces bebía algo de vino, esta vez no pude tomar nada para 

calmar los nervios, cosa que al final necesitaba olímpicamente una 

vez que entré en el estudio. Aprendí una lección importante para 

cualquier analista que habla en la tele: hay que ver el programa antes 

de hacer una entrevista. Llegué con un jersey que pegaba 100% con 

el escenario.

Incluso después de hacer el tonto en directo en la TVG, Xulio nunca 

ha dejado de confiar en mí. En septiembre de ese mismo año, a través 

de una beca Fulbright para hacer la investigación de campo para mi 

tesis doctoral sobre la política de inmigración en España y en Portu-

gal, me instalé en Lisboa. Eso facilitó mi colaboración más directa y 

regular con el IGADI y, por extensión, con más medios informativos 

gallegos y la sociedad gallega en su conjunto. Xulio ha organizado 

varias charlas que he hecho en Galicia a lo largo de los últimos doce 

años. He hablado en el Foro Iberoamericano del IGADI, ante grupos 

de la sociedad civil en Vigo, en la Universidade de Vigo-Pontevedra y, 

en última instancia, en septiembre de 2019, antes de que estallara la 

pandemia, fue un honor para mí dar una ponencia en la Universidade 

de Santiago de Compostela en el 28⁰ aniversario del IGADI. (Para esta 

última charla Xulio estaba en China, claro.)

En fin, me gustaría agradecerle a Xulio todo lo que ha gestionado y 

facilitado para mí: esas tantas ponencias en Galicia, las cuatro veces 
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que he hablado en la TVG, las decenas de veces que me han entrevis-

tado en la Radio Galega, contactos con La Voz de Galicia, el Xornal de 

Galicia, Nós Diario, etc. De hecho, se han publicado dos entrevistas 

conmigo en Tempos Novos y la segunda, publicada en febrero de 2021, 

me la hizo el propio Xulio. 

La verdad es que él me ha ayudado mucho más de lo que él mismo 

quizás piense. Como cualquier académico, he tenido mucho apoyo y 

ayuda desde la universidad hasta ahora. Uno no consigue un doctorado 

sin acumular unos cuantos mentores. Xulio ha editado y publicado 

unos cinco artículos míos en Tempo Exterior y no sé cuántos, más cor-

tos, para la página web del IGADI. Me ha facilitado muchos contactos 

profesionales también, tanto en el ámbito académico como en círculos 

más periodísticos. Xulio no ha sido un mentor de la misma índole, 

de los más directos e inmediatos que he tenido, pero mi trayectoria 

profesional no sería la misma si no fuera por él. Los caminos de la 

vida no me llevaron a Roma, pero desde mi primer contacto con Xulio, 

y gracias a él, he estado contento, feliz y cómodo con el camino que 

siempre me vuelve a llevar a Galicia.

10. 
Carta a Xulio

Por Susi Castro*

Ola, Xulio:

Escríboche esta carta porque, con motivo de cumprirse o 10 de 

setembro de 2021 o 30 aniversario do nacemento do IGADI, pídenme 

que faga unhas verbas para incluír no libro que se vai editar para 

renderche unha homenaxe, coido que moi merecida. Sei que estará 

* Por causas da vida, nacín no ano 1.953 en Londres, onde meu pai, Plácido Castro, den-
de os estudos da BBC facía patria cos seus programas en lingua galega. No ano 1.955 
viñemos a vivir a Cambados, forxa da miña infancia e adolescencia. En 1.996 coñecín 
a Xulio Ríos. El foi o creador e alma máter da Fundación que leva o nome de meu 
pai, e a el, por quen sinto unha gran admiración e agarimo, por ser como é, culto no 
saber e nobre no ser, vai dirixida esta carta.
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feita con todo agarimo, do que es tan merecedor polo teu gran labor 

desenvolvido nesa entidade.

Doume conta que os datos aos que me vou referir a continuación 

son de sobra sabidos por ti; pero coido que non está de máis que os 

lembremos xuntos. 

O primeiro que quero evocar é como nos coñecemos. Polo que 

ti me contaches, soubeches da existencia de meu pai pola mención 

que fai del Castelao no Sempre en Galiza cando fala da Saudade e do 

recoñecemento de Galicia como nacionalidade no IX Congreso de 

Minorías Nacionais Europeas, adscrito á Sociedade das Nacións, en 

Berna. A partir de aí empezaches cun traballo de investigación para 

averiguar quen era ese persoeiro que merecía a atención de Castelao. 

Imaxino que sería unha sorpresa grande para ti atopar con alguén 

que tiña un ideario respecto de Galicia semellante ao teu. Penso que 

na túa cabeza encomezaron a bulir unha serie de preguntas como: 

Quen era aquel persoeiro? Tiña familia? Se era así, onde poder locali-

zala? Nunha das túas viaxes a China, e por mor do azar, atopaches no 

avión co “chef” galego Paco Feixó. Non sei cal foi o motivo polo que o 

nome de meu pai saíu a relucir na vosa conversa. O que si sei é que el 

che dixo que coñecía unha filla que se chamaba Susi, e que vivía en 

Vilagarcía de Arousa. Daquela Paco rexentaba o balneario da praia 

de Compostela, no que a veces tiñan lugar diferentes actos culturais. 

Un día que fun a un deles díxome que coñecía un tal Xulio Ríos, que 

estaba moi interesado pola figura do meu pai e que quería contactar 

comigo. A min pareceume moi ben, acordamos ter unha xuntanza, e 

así foi como nos coñecemos e empezou unha longa andaina que vai 

para vinte cinco anos.

A idea de constituír a Fundación Plácido Castro foi cousa túa, como 

todo o demais relacionado con ela que veu a continuación. No ano 

1996, e por iniciativa do Bloque Nacionalista Galego e o seu portavoz 

Xoán Antonio Pillado Silvoso – quen, por certo, a día de hoxe sigue 

colaborando coa Fundación – o Concello de Cambados decidira dedi-

car, a nivel local, o Día das Letras Galegas do seguinte ano 1997 a meu 
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pai, poñéndolle o seu nome a unha rúa, a que está na parte traseira 

da Casa do Concello. Faise unha primeira exposición biográfica e de 

acuarelas que pintara meu pai, deseñada polo inolvidable Luis Rei; e a 

familia Lede Castro edita un libriño cun feixe de poesías de Christina 

Rossetti, vertidas do inglés ao galego por el. Coincidindo con estes actos 

sae á luz a primeira, e ata agora única, biografía de meu pai, feita por 

ti na colección Galegos na Historia da editorial Ir Indo. Foi a semente 

coa que continuaches e continúas traballando arreo para sacar a súa 

figura da escuridade, contactando con persoas e institucións, falando 

con xente dos lugares onde el residiu en Galicia. Recorda que nunha 

entrevista en La Voz de Galicia do ano 1996 eu dixen que “meu pai 

sempre estaba entre os etcéteras”. Froito destas túas xestións, no 

ano 1998, a corporación municipal de Corcubión toma o acordo de 

nomealo Fillo Predilecto.

Do teu compromiso e da túa teimosía nace a Fundación Plácido 

Castro. Teño ben presente na miña memoria aquela reunión precons-

tituínte do ano 2000, na que conseguiches xuntar representantes do 

IGADI, dos concellos de Cambados e Vilagarcía de Arousa e da Aso-

ciación de Tradutores Galegos, convencelos do proxecto, e conseguir 

que ao ano seguinte se constituíse formalmente a Fundación. No ano 

2003 incorpórase o concello de Corcubión e a última adhesión é a da 

Asociación Galega de Profesionais da Tradución e a Interpretación. 

Moitas foron as actividades organizadas pola Fundación nestes 

vinte anos de vida – poucos aínda para unha entidade deste tipo, 

mais intensamente vividos – das que me gustaría destacar dúas, 

debidas á túa iniciativa como a grande maioría das demais, non por-

que sexan máis importantes que outras, senón polo seu significado 

e transcendencia. Fáloche das Conferencias Anuais e dos Premios 

de Tradución. 

As primeiras serven para que cada ano, o 25 de xaneiro, data de 

nacemento de meu pai, se dea a coñecer calquera aspecto da realida-

de galega relacionado con el –sempre suxerido por ti, agás o último, 

sobre o Camiño de Santiago, que foi idea miña– por parte dalgunha 
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persoa especialista das letras, do ensino, da investigación… Temas 

sobre Irlanda, Portugal, o galeguismo, Europa, o teatro, a tradución, 

o celtismo, Rosalía de Castro, o turismo, as artes plásticas, universa-

lismo, Galeuzca… contribuíron a un maior coñecemento da figura 

de meu pai e a un progresivo abandono dese mundo “dos etcéteras”. 

Os Premios de Tradución están a colocar a Fundación como un 

referente do mundo da tradución no panorama actual da cultura 

galega. É a iniciativa que mellor reflicte o universalismo de meu pai, 

que ti tan ben entendiches e compartes. El, que foi un dos pioneiros 

en poñer en contacto outras culturas coa nosa lingua, coido que 

non imaxinou o alto nivel que ía acadar o galego para interpretar 

perfectamente outras falas e pensamentos. Grazas a estes premios 

soubemos da capacidade tradutora de escritores e escritoras galegas 

que nos deron a coñecer versións o mesmo de autores clásicos que 

de contemporáneos, como Bocaccio, Goethe, Baudelaire, Xulio Verne, 

Chekhov, Pessoa, Orwell, Dan Brown, Isaac Asimov, Mark Twain… 

Pero, como che dicía, tamén hai máis cousas. A vida da Fundación 

non se limitou a estes dous acontecementos. O teu dinamismo im-

pediu que parase ou entrase na rutina e organizáronse cantidade de 

actos, ben directamente , ben en colaboración con outras entidades. 

Por iso quero facer un repaso do moito e bo que compartimos, no 

que destaco:

• A celebración do centenario do nacemento de meu pai, no ano 

2002, cunha serie de actos como: unha exposición biográfica 

composta por once paneis, confeccionados por Luis Rei e Xa-

vier Camba, que logo foi mostrada en diferentes localidades 

de Galicia; a edición dun número monográfico da revista Grial, 

dun libro-homenaxe coa colaboración de distintos autores e 

dunha antoloxía dos seus artigos e colaboracións xornalísticas; 

conferencias e mesas redondas; todo isto con ampla difusión na 

prensa e programas de televisión e radio.

• A conmemoración, ao ano seguinte, do 70 aniversario do recoñe-

cemento internacional de Galicia como nación, coa celebración 
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de distintos actos, sobre todo na cidade de Vigo, onde se colocou 

unha placa coa efixie de meu pai na rúa Reconquista, número 11.

• O congreso titulado Plácido Castro e o seu tempo, celebrado na 

Coruña en 2005 na Fundación Luis Seoane, e rematado no con-

cello de Corcubión, onde tamén lle puxeron o seu nome á Casa 

da Cultura.

• A imposición do nome de meu pai a unha rúa en Carril, no con-

cello de Vilagarcía de Arousa, en 2009.

• A concesión por parte do concello de Cambados, en 2010, dun 

local no baixo do Pazo de Torrado, como sede provisional da 

Fundación.

• A conmemoración do cincuentenario do seu pasamento, no 

2017, en colaboración co concello de Cambados que, entre outros 

actos, tomou o acordo de nomealo Fillo Adoptivo de Cambados.

• A celebración en 2019, en Cambados, dunhas Xornadas dedicadas 

a el polo Consello da Cultura Galega.

• A inauguración, no mesmo ano, da sede oficial da Fundación, nun 

local cedido polo concello de Cambados na rúa Nova, número catro.

• Tamén no mesmo ano, na sala municipal Rivas Briones, de Vila-

garcía de Arousa, unha exposición sobre as fotos feitas por Plácido 

na súa estadía, en 1928, nas Illas Blasket, en Irlanda, titulada A 

Irlanda de Plácido Castro, así como tamén outra biográfica. As 

dúas feitas en “ploters”, para ser transportadas con maior facili-

dade a diferentes puntos de Galicia, como se ven facendo. A esta 

inauguración asistiu a cónsul de Irlanda en España.

Por suposto, non nos podemos esquecer do labor editorial da 

Fundación, unhas veces facéndoo por iniciativa propia, e outras 

xestionando ti ante organismos e entidades para que colaborasen 

na edición. Como ben sabes, ademais da publicación de tódalas con-

ferencias anuais, xa temos un bo catálogo de títulos interesantes, 

como: a biografía que ti mesmo fixeches en Ir Indo no 1997, antes 

de se constituír a Fundación, ou a última, neste mesmo ano, feita en 

modelo cómic para un público máis xuvenil con debuxos de Pepe 
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Carreiro; varios sobre a relación con Irlanda (A propósito da viaxe de 

Plácido Castro ás Illas Blasket, A Irlanda de Plácido Castro, Un galego 

en Irlanda); Verbas atlánticas; Poesía inglesa, escocesa e irlandesa tra-

ducida por Plácido Castro; As Rubáyiát de Omar Kayyám no cincuenta 

aniversario de Grial; Plácido Castro del Río, unha escolma xornalística; 

Galicia, un país no mundo… entre outros.

Mais, coido que xa está ben de falar tanto do pasado. Volvo ao 

presente e vexo que o significado do pensamento de meu pai está 

plenamente vixente. Nestes tempos tan axitados politicamente, opino 

que se ten que incrementar o interese pola súa mensaxe. Como ti 

dis, “Plácido tiña compromisos claros: Galicia, democracia e liber-

dade, cunha concepción humanista e universalista do mundo. Por 

vincular Galicia co mundo. O seu amor a Galicia baséase no seu amor 

á humanidade”. Nunha entrevista que lle fixeron unha vez dixo que 

a virtude humana que máis admiraba era a tolerancia, e que a arte 

que máis amaba era a poesía.

E agora, para rematar, vouche contar cousas de índole persoal. 

Estou moi agradecida a tódalas persoas – algunhas por desgraza xa 

non están connosco, como Ramón Lugrís, Fernando Pérez-Barreiro, 

Valentín Arias, Xosé L. Franco Grande e Lois Tobío – e ás institucións 

que dalgunha maneira colaboraron no nacemento da Fundación e 

seguen colaborando na súa continuidade de xeito totalmente altruísta. 

Pero, especialmente, estou agradecida a ti, polo teu traballo constante, 

sempre pendente de ata o máis mínimo detalle, sen desánimo, para 

levar a cabo a tarefa que te propuxeches de sacar á luz a figura de 

meu pai. Es a alma máter da Fundación, fuches o creador dela. Sen ti, 

nada disto será posible. Ti sabes que meu pai morreu cando eu tiña 

catorce anos (daqueles tempos) e miña nai non tardou moito en ir 

con el. Eu non sabía nada da súa historia. Para min era o meu heroe 

pola súa maneira de ser. Como pai era bondadoso, tratábanos con 

agarimo, aínda que impoñía respecto. Eran tempos de ser precavidos 

coas conversas. Meus pais, cando xa non estabamos polo medio, de 

noite, falaban entre eles con voz queda. Algunha vez teño escoitado 
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o nome de amigos, estando algún deles no exilio ou represaliados. 

Por iso, cando máis tarde foron sendo máis coñecidos e postos en 

valor, eu deducín que meu pai tiña que estar entre eles. Un amigo 

meu deume un día un caderno que contiña unha serie de artigos 

de A Nosa Terra relacionados con el. Despois atopei o libro titulado 

O galeguismo na encrucillada republicana, de Xavier Castro, onde 

tamén facía referencia a el. E tirando do fío descubrín na Biblioteca 

Pública de Pontevedra tódolos seus artigos publicados en El Pueblo 

Gallego. Logo foi cando nos coñecemos. Da túa man fun descubrindo 

máis cousas, aínda hoxe por hoxe continúo lendo os seus artigos de 

prensa e os guións da BBC, e iso, axúdame a compensar dalgún xeito 

a súa longa ausencia da miña vida e a coñecelo mellor.

Eu non lembro que tivese moita vida social. Saía de cando en vez a 

tomar unha cunca de viño co seu amigo o mestre Antonio Magariños, 

autor do artigo Intelectual humilde no Faro de Vigo, cando meu pai 

faleceu. Tamén algunha vez para ver un partido de fútbol da Copa de 

Europa. Para min era unha festa cando o acompañaba. O que si sei é 

que o pasaba moi ben cando era a Festa do Albariño, e viñan amigos 

seus como Celso Emilio Ferreiro, os irmáns Álvarez Blázquez, Cun-

queiro, Castroviejo, Luis Bouza-Brey, entre outros. Era unha festa de 

fraternidade, onde ao remate de xantar comezaban os discursos, a 

entrega de premios e, como non podía ser doutro xeito, a música dos 

gaiteiros. Remataba a xuntanza cos seus amigos no Pazo de Torrado, 

convidados por Isidoro Millán, dono do mesmo. Tamén lembro que 

algunhas veces ía a Vigo e reuníase con eles na taberna de Elixio ou 

no Café Derby. E, falando deste último, canto gozaríamos ti e máis eu 

escoitando as tertulias que tiñan lugar no mesmo, ou as da praia de 

Foz en Coruxo. Sería como un oasis para eles o poder falar sen medo.

E logo, cando se desprazaba a Vilagarcía de Arousa a dar as súas 

aulas, no bus da Unión, ás 8 de mañá e retornaba ás 9 da noite. Eu, 

moitas veces, agardaba por el acompañada por un can de palleiro 

chamado Chucho, que pasou de ser un can maltratado a ser acollido 

na nosa casa, e do que meu pai dicía que era o seu mellor amigo. Ti 
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sabes que no Instituto Laboral, onde daba clases de Inglés, tamén 

foi secretario e bibliotecario? Como non, sempre preto dos libros, 

pendente das necesidades dos alumnos. Eran tempos duros, algúns 

desprazábanse en bicicleta máis de 10 quilómetros para asistir a clase. 

El conseguiu o que agora chamamos un bono-bus para eles. Para os 

seus alumnos era Don Plácido, falaban del con moito respecto e deixou 

unha forte pegada neles. A xente do seu arredor opinaba que era un 

home tolerante, cordial e sensible, tan sinxelo que procuraba pasar 

desapercibido, calando o seu amplo saber, sen facer ostentación de 

nada. Pertencía ao grupo dos “bos e xenerosos”, grupo no que para 

min estás ti. Porque, vouche dicir unha cousa, meu pai non tivo un 

fillo que se asemellase tanto a el coma ti. No estar e no saber. El quería, 

como queres ti, que Galicia estivese no lugar que se merece.

Eu, coma ti, quero que o pano da Historia non se baixe, porque 

sabemos que el puxo tódalas súas esperanzas nunha Galicia que 

amaba profundamente, pagando un alto prezo por iso, como moitos 

máis. Eu son herdeira do respecto que tiña pola nosa lingua, a nosa 

terra, a nosa cultura e as nosas tradicións; e isto mesmo é o que quero 

transmitir aos meus fillos.

Sempre estarei en débeda contigo. Grazas, Xulio por ser o meu 

guía nesta longa viaxe. Grazas, por poder facer país contigo. Grazas 

pola túa xenerosidade, pola da túa dona Lina e a das túas fillas Mara 

e Vera. Grazas, irmán. Unha forte aperta. 
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Nós No Mundo





11. 
Ondadas contra o Boi

Por Carlos Méixome*

Véxome, hai case trinta anos, nun despacho ordenado con meticu-

losa pulcritude, repousado nunha cómoda cadeira e derredor dunha 

mesa redonda, máis ampla e plural que unha simple mesa-camiña. Ás 

veces un lapsus de distracción ou un aquel de reflexión, orientan a 

miña ollada cara a luminosa xanela, tras da que se enxergan as vagas 

boureando no curuto rochoso sobre o que se empoleira o elegante 

perfil da torre de non sabemos que príncipe.

Ollos e mente retornan quizais á Polonia convertida** ou ao soño 

que viñera do leste*** para esvaecerse como a neboeira por tras das 

Estelas ou quizais derivase a conversa sobre a Galicia recoñecida 

como nación na Suíza de entreguerras. A nostalxia dos tempos idos 

obrígame a procurar entre os cartafoles embutidos nos andeis; nun-

ha carpeta abrancazada polos anos dou co primeiro número dunha 

revistiña que leva por título Tempo Exterior. Presentábase como “O 

correo do IGADI”. 

O seu número 1 corresponde ao verán de 1997, o seu prezo era 

uns redondos vinte pesos, ou, traducido a moeda de curso legal, 

100 pesetas. Oito páxinas, dous A3 colados que lembraban máis ao 

Lume de vinte anos atrás, a revista dun grupo estudantil, de fonda 

pegada no movemento nacionalista dos anos setenta e posteriores, 

* Carlos Méixome Quinteiro (Val, Lalín, 1954). Estudou Filosofía e Ciencias da Educación 
en Compostela e exerceu como profesor de Xeografía e Historia en varios centros 
de secundaria e durante moitos anos no IES “Escolas Proval” de Nigrán, onde se xu-
bilou. Militante nacionalista dende novo e activista cultural. Na década dos noventa 
colaborou co IGADI. Fundou e dirixiu durante máis de tres lustros o Instituto de 
Estudos Miñoráns (IEM). Ten publicados traballos sobre cuestións internacionais, 
historia contemporánea de Galicia e investigado sobre a persecución franquista no 
sur da provincia de Pontevedra. Colabora en diversos medios de prensa impresa e 
dixital. Reside dende hai anos en Gondomar, pero criouse e medrou no Carballiño 
onde reside a súa familia.

** Ríos, X. (1991): A conversión de Polonia. Vigo: Cumio.
*** Ríos, X. (1992): Que foi daquel sono?. Vigo: Xerais.
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denominado “Estudantes Revolucionarios Galegos”, en acrónimo 

ERGA; o “A” final tiña só a función de facilitar a pronuncia de dúas 

consoantes seguidas e non chiscarlle o ollo a fantasiosos heroismos. 

Entre as brumas da memoria, atoutiño, no fondo dos espellos, ao 

Xulio coidando da edición dalgún daqueles Lume(s). Foi cando eu o 

coñecín. El, nos últimos cursos de bacharelato; eu nos derradeiros 

universitarios, entre “saltos”, manifestacións, peches en Fonseca, 

creación de sindicatos, primitivas e pírricas campañas electorais e 

sobre todo reunións, moitas reunións, inmensidade de reunións, un 

mundo de reunións. Nalgunha delas coincidimos, na altura quizais 

de 1977 ou 78, el representando, ou algo así, aos rapaces e rapazas do 

Morrazo, eu por algún que outro motivo; coido que na compaña do 

amigo dende aqueles tempos afastados pero presente na querenza 

actual, Pepe Miranda. O Xulio foi un activo na consolidación de ERGA 

que aínda troulearía unha década máis.

Quizais o mellor xeito de constatar, en toda a materialidade da 

palabra escrita sobre papel, o labor titánico de Xulio Ríos sexa com-

parar aquelas 8 páxinas do primeiro número de Tempo Exterior coa 

revista de estudos actual inzada de analistas de todos os recunchos 

do planeta, recoñecida en todas as universidades e bibliotecas e 

achegando sempre unha visión do mundo dende aquí; pois esa foi a 

palabra de orde do IGADI, e segue a ser.

Nas reviravoltas da vida, a principios dos noventa do pasado sé-

culo asenteime en Gondomar. Xulio mudarase había pouco a Baiona, 

para, entre o ir e vir das ondas na Cuncheira, imaxinar a proxección 

de Galicia no mundo. Alí, mesmo á beira de onde se tivera noticia, 

en occidente, que indo polo camiño oposto, a contrafío, chegábase á 

China, aínda que na viaxe se interpuxese un continente. Alí medra-

ron, tomaron corpo, os proxectos que con tenacidade, delicadeza de 

carácter, farturenta mente e ordenada axenda se fixeron realidade 

aos poucos, sen presas, sen pausas.

Naqueles anos noventa tivemos a oportunidade de colaborar con 

Xulio dunha forma intensa. Non só nos libros que partillamos xunto 
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a Lino Pellitero*; este encargábase da documentación xeográfica, eu 

das achegas históricas e Xulio matinaba nas análises prospectivas; 

agora, co repouso do tempo, podemos constatar o seu bo tino. Cómo 

exemplo, dez anos antes da renuncia de Castro, Fidel, xa adiantabamos 

que o substituto sería o seu irmán Raúl. Hoxe parece unha evidencia 

lóxica; na altura era unha incógnita intensa. 

Mais tamén nos repartimos o planeta, nunha especie de primiti-

va especialización para achegar unha colaboración semanal, como 

mínimo, ao “Canal Mundo” de Vieiros e de forma máis esporádica 

noutros medios e revistas. Os tempos, coma sempre, non deixaban 

de mudar. A tecnoloxía anunciaban a prensa dixital que hoxe domina. 

Aquel fermoso proxecto de xornal dixital en galego, esbarrancou 

por algún lado, e tantos esforzos ben feitos ficaron sen dar os froitos 

desexados que xente alerta albiscara. O malo é que os países nega-

dos e as culturas agochadas polas maquinarias estatais non poden 

estragar as fiestras de oportunidade, diriamos en expresión actual, 

que se lle presentan.

Mais volvamos ao folleto nº 1 de Tempo Exterior. Alí estaban enxer-

gados, da propia man de Xulio, os campos de traballo das dúas dé-

cadas seguintes. Na paxina 8, facíase unha recensión dun libriño 

da colección “Galegos na historia” da editorial Ir Indo sobre outro 

Castro, o Plácido**; volvendo aos andeis atopo o meu exemplar e no 

medio unha folla cuadriculada de cando empregabamos cadernos, 

manuscrita por min; era unha moi breve recesión do libriño que debín 

enviar a algún xornal, posibelmente A Peneira. Un lustro despois Xulio 

sería o motor difusor da fundación co nome do que fora secretario 

de relacións internacionais do Partido Galeguista cuxa acción Xulio 

estudara coa minuciosidade que o caracteriza nun libro de 1992***.

* Méixome, C., Ríos, X., Pellitero, L. (1994): O conflicto dos Balcáns. Vigo: Ir Indo.
Ríos, X., Pellitero, L. Méixome, C. (1996): Rusia: Das orixes á crise dun modelo. Vigo: Ir Indo.
Pellitero, L., Méixome, C,. Ríos, X. (1998): Cuba. Independencia e revolución. Vigo: Cumio.
** Ríos, X. (1997): Plácido Castro.Vigo: Ir Indo
*** Ríos, X. (1992): Galicia e a Sociedade das Nacións. Vigo: Galaxia
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Naquel nº1, sen sinatura pero que desprende o arrecendo do autor, 

facíanse explícitos os obxectivos do IGADI, resumidos na consigna 

“pensar o mundo desde aquí”, e ese aquí non era un punto topográfico, 

senón unha concepción de nación. Alí sinalábase que introducir as 

cuestións internacionais na reflexión colectiva, observar os conflitos 

internacionais con visión propia e impulsar a proxección de Galicia 

no mundo eran os obxectivos e para acadalos propúñanse unhas 

liñas de actuación: un centro de documentación, un observatorio 

exterior, a difusión das cuestións internacionais no aulas, o impul-

so e xestión da solidariedade e a creación de grupos de reflexións. 

Volvendo a mirada atrás Xulio e o IGADI, ou o IGADI e Xulio, pódense 

dar por ben satisfeitos.

No cambio de milenio impliqueime nun proxecto cultural e comar-

cal, inspirado, en parte, no propio concepto IGADI que lle escoitara a 

Xulio ao longo desa década. Foi o Instituto de Estudos Miñoráns (IEM) 

que rematou por absorber todas as miñas forzas extraprofesionais e 

desviar a miña atención dos asuntos internacionais e do IGADI. Empo-

riso, había outros asuntos transversais que nos seguirían achegando. 

En especial a figura recorrente do diplomático Diego Sarmiento de 

Acuña, Conde de Gondomar, que nos achegou, o tamén diplomático, 

Lois Tobío, membro do consello asesor do IGADI. O IEM, polos estu-

dos de Tobío sobre don Diego, promoveu o seu recoñecemento na 

vila de Gondomar; primeiro denominando o auditorio municipal co 

seu nome e posteriormente nomeándoo fillo predilecto, aínda que 

fose a título póstumo.

Mais regresemos ao Tempo Exterior fundacional. Aquelas paxinas 

centrais estaban ocupadas por unha serie de preguntas e respostas 

sobre Hong Kong. Non era a primeira vez que Xulio se achegaba aos 

problemas dese inmenso espazo cultural*; esa atracción oriental, que 

* Naquel mesmo ano de 1997 Xulio publicará: China ¿superpotencia del siglo XXI?. 
Barcelona: Icaria; ao título só lle sobraron os interrogantes; e dous libros máis en 
Laiovento: Hong Kong, camiño de volta e China, a próxima superpotencia. Aquel ano, 
moito do matinado por Xulio dende o 4ºB do número 7 da avenida Joselín de Baiona 
tomaba forma impresa
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o acabaría succionando ata converterse nun dos grandes especialistas 

no mundo chinés. Quixo o devir que o meu, cada día, lembrado fillo 

Uxío acordase facer o mestrado sobre cultura chinesa na Pompeu 

Fabra barcelonesa. Nun principio pensou en facer as prácticas co-

rrespondentes en Hong Kong pero razóns económicas orientárono 

cara Taipei. Se te das acostumado á comida e ao seu carácter todo irá 

ben! lembro que lle dixo un día Xulio, naquel despacho fronte ao que 

se erguía o Monte Boi. Uxío fixo uns meses de prácticas no IGADI e 

despois en Taipei. A sorpresa foi que unha vez rematado o mestrado 

decidiu establecerse en Taiwan, outra atracción oriental. Alá pasou 

anos, indo e vindo polo mundo. Pretendía establecer algún negocio 

de hostalaría en Taipei. A fatalidade impediullo.

Agora sei do mundo chinés a través de Xulio, cando redacto estas 

liñas agárdame sobre a mesa de traballo a “metamorfose”* para 

asentar a análise política, económica e cultural dun século do Partido 

Comunista Chinés, e tamén dalgunhas recomendacións que me fixo 

Uxío, sobre todo de Yu Hua e de Gao Xingjian**.

Teño dúas imaxes relativamente recentes de Xulio. A primeira 

en Viveiro, finais de maio de 2018. Xulio fixérame o galano de me 

convidar a partillar co amigo Emilio Insua unha charla sobre Tobío 

e o galeguismo***, no marco dunhas xornadas que el, coordinador da 

comisión de acción exterior do Consello da Cultura Galega, organizou 

en Viveiro, reincidindo nesa diagonal Viveiro-Gondomar da que ten 

falado Ramón Villares. O noso relatorio abría a xornada no Pastor Díaz; 

erguinme cedo para estar con tempo para as indicacións previas; a 

verdade é que coidei que esaxera na previsión temporal polo que 

optei por dar un paseo calmado polos arredores; neste labor bato 

* Ríos, X. (2021): A metamorfose do comunismo na China. Pontevedra: Kalandraka
** De Ju Hua, Uxío agasalloume con tres novelas: Crónica de un vendedor de sangre. Vivir 

e Brothers as tres publicadas por Seix Barral, pero sobre todo recomendoume China 
en diez palabras publicada pola editorial catalá en 2014, sendo a primeira edición de 
2011, Do premio nobel, Gao Xingjian, agasalloume con El libro de un hombre solo (De 
bolsillo, Barcelona, 2012). Sobre todos eles pairan con pesadume os anos da revolución 
cultural.

*** http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4370
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co Xulio en peripatético matinar, despois de asegurarse que todo no 

teatro estaba en perfecta orde para o comezo da xornada. 

O outro día atopeino en Baiona, ía a recibir a alguén de Navarra, 

coido; díxome, xa traballei moito!, ben seguro, aínda que me parece 

lle vai custar baixar o ritmo. Tamén nisto o Xulio sóuboo facer. Deu 

o relevo no IGADI para que sega a prestar tan bos e precisos servizos 

á sociedade galega como durante estes trinta anos.

12. 
En Baiona, nas orixes

Por Luis Carlos de la Peña*

Lonxe de interpretacións milagreiras ou providencialistas da 

Historia, o feito de radicarse o IGADI en Baiona contou, entre outras 

circunstancias, coa personalísima de atoparse Xulio Ríos aveciñado 

na Real Vila do Miñor. Ás veces as persoas e as nosas visións de fu-

turo precisan das condicións e caldos de cultivo propiciatorios, dos 

catalizadores que fan cristalizar proxectos que noutros ambientes 

e horizontes, noutras cargas referenciais non só históricas, apenas 

pasarían da categoría compracente e mol, mais insuficiente, dos 

soños. Foi así que a presenza e inquedanza intelectual de Ríos, a 

perspectiva atlántica de Baiona e a pegada que a historia con todas 

* Luis Carlos de la Peña nace en Eibar (Gipuzkoa) no ano 1958. Economista de forma-
ción (USC), ten un postgrado en “Urbanismo y Gestión de la Ciudad” pola Univer-
sidade Oberta de Catalunya (UOC). (2015) e é Experto en Compliance Penal (2016).  
En 1984 inicia a súa carreira profesional, primeiro como asesor do Grupo parla-
mentario do PSdeG-PSOE en Santiago e xa en 1986 abre despacho de consultoría 
empresarial. En 2005 incorpórase á empresa pública, primeiro como Delegado en 
Galicia de TRAGSA (2005-2007) e despóis como Xerente do Grupo a nivel nacional no 
período 2007-2009. Neste mesmo ano foi nomeado Director Xeral do ADIF (2009-2011). 
Foi alcalde de Baiona nos anos 2003-2004 polo PSdeG-PSOE, presidente da Asocia-
ción empresarial de Baiona (1999-2002), fundador e presidente da Fundación Miñor 
e coordinador dos Encontros no Liceo, espacio para o diálogo cultural dende 2019. 
Ten colaborado como articulista en La Voz de Galicia, El Correo Gallego e diversas 
publicacións do Val Miñor. Na actualidade ten unha columna no Faro de Vigo e en Onda 
Cero Radio. Ten publicado varios libros: “El plumaje del tamarindo” (2008), “Diario 
de Madrid” (2011), “Papeles de Loureiral” (2019) ou o recente “El pintor Rafael Alonso 
en el Parador de Baiona” (2021).
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as súas derivadas foi deixando nas pedras, nos brasóns, as paisaxes 

e o rueiro da antiga Erizana, como o Instituto Galego de Análise e 

Documentación Internacional agromou nun atestado apartamento 

do Rompeolas, no beizo sur da baía baionesa, encomezando a súa 

andaina, hai xa 30 anos.

Non son quen para trazar o perfil biográfico de Xulio Ríos nin tra-

tar de desentrañar as voltas e reviravoltas do seu proceso reflexivo 

–xerminador- e de maduración do Instituto ao longo do tempo, pero 

non quero deixar pasar a ocasión de sinalar o carácter de proxecto 

singular e anticipatorio que tivo o IGADI. Singular porque si ben co-

ñecíamos da existencia de observatorios, centros de pensamento e 

outros grupos de investigación dos asuntos internacionais, case que 

todos formando parte de organigramas institucionais de carácter 

público e polo tanto servindo ás demandas e intereses da acción 

exterior dos gobernos respectivos, Xulio Ríos e o xermolo inicial do 

IGADI adoitaron unha posición extramuros das axendas e urxencias 

dos gobernos para tentar o arriscado camiño da autonomía na toma 

de decisións e a independencia nos vieiros a seguir. Xunto a esta 

singularidade posicional importa sinalar o carácter anticipatorio do 

obxecto mesmo do Instituto. 

Fai 30 anos tiña xa caído o muro de Berlín e con él o derrubo de-

finitivo do bloque comunista polarizado pola antiga URSS. O mundo 

daba por casi pechado o “curto” século XX, tomando con liberdade 

a referencia de Hobsbawm, namentres o liderado modernizador de 

Deng Xiaoping e a crueza dos sucesos da praza de Tiananmen abrían 

sucesivos e contraditorios interrogantes na aínda casi descoñecida 

e exótica China. Nestas coordenadas o IGADI asume o compromi-

so fundacional de investigar e aportar argumentos para a mellor 

comprensión do mundo, dun mundo que mudaba os seus valores 

referenciais do século XX, un esforzo que anticipa a nova prioridade 

xeopolítica -do mundo atlántico ao do Pacífico-, a consolidación do 

feito relixioso islamita como un elemento máis no taboleiro político, 

a aparición de novos Estados tras a implosión do bloque soviético 
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e o incremento xeralizado das relacións políticas, comerciais e fi-

nanceiras dentro da teoría da globalización. E todo elo dende unha 

perspectiva de país, Galicia, finis terrae europeo, fiestra aberta a 

outras realidades e suxeito político de seu con intereses estratéxicos 

que plantexar e defender.

Coñecedores do rigor e a seriedade argumentativa de Xulio Ríos e 

seducidos pola idea de dispoñer en Baiona dun centro investigador 

e promotor das relacións exteriores que puideran, no seu caso, dar 

pulo e acrecentar a vontade relacional da nosa Vila co novo mundo da 

América Latina, aproveitamos unha fiestra de oportunidade política 

no goberno local para estreitar as relacións entre o IGADI e o propio 

Concello baionés. Daquela, primeiros anos do presente século XXI, 

o Instituto era xa unha realidade dinámica onde investigadores, 

bolseiros e invitados internacionais atopaban en Galicia un país 

necesitado de proxección exterior e en Baiona unha base de opera-

ción con importantes reminiscencias históricas ligadas ao mundo 

da colonización, mais tamén ao da emigración cara a América ou do 

exilio por razóns políticas.

O goberno local baionés non podía permanecer alleo á consolida-

ción do IGADI nin á comprensión e xenerosidade ofrecidas por Xulio 

Ríos para que Baiona tivera o seu papel como lugar de encontro das 

distintas perspectivas históricas de Galicia, de España e América; 

de debate das experiencias de uns e de outros e, tamén, da apertura 

de novos vieiros que permitiran albiscar escenarios de futuro. Re-

sultado de todo elo foi a creación do Foro Iberoamericano no 2004, 

como marco dun posicionamento específico arredor das relacións 

euroamericanas e, no mesmo ano, a organización no Parador de 

Baiona do Curso “El renacer económico y político de América Latina”, 

da Universidade Internacional Menéndez y Pelayo –UIMP-. Lembro 

agora, entre nós e en diversos actos, ao catedrático Rubén Lois, aos 

economistas Fernando González Laxe, Joaquín Estefanía ou Guillermo 

de la Dehesa e, en varias ocasións, a Carlos Malamud, investigador do 

Real Instituto Elcano, confirmando coa súa presencia e coñecemento 
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a capacidade de atracción que o IGADI e Xulio Ríos en particular, 

eran capaces de despregar así como amosar as mutuas vantaxes da 

colaboración entre o Instituto e o Concello de Baiona.

Dóeme, claro, repasar agora o estado actual de estas relacións e 

lembrar tamén as tristes datas do traslado do Instituto fóra do noso 

Concello. Foron xornadas vividas por moitos baioneses como unha 

auténtica amputación; unha absurda perda de capital intelectual, 

relacional e simbólico que o tempo, quizais, será capaz de reparar.

Agora, transcorridos 30 anos dende os incertos primeiros pasos do 

IGADI, é unha boa altura para tomar consciencia do logro que supón 

celebrar este aniversario, un longo camiño de proxectos. Uns, os máis, 

consolidados e feitos realidade; outros, os menos, que agardan por 

circunstancias, propias e alleas, máis favorables. Todos eles cumprían 

e compren con varias premisas que estaban no cerne do Instituto: a 

primeira, a intelixencia intrínseca ós mesmos, o capital argumental 

ben acaído que aglutinaba as propostas. A segunda, a consideración 

da “perspectiva do outro”, que ben podería sintetizarse na xenero-

sidade de Xulio Ríos. E terceira, a indeclinable vontade de servizo a 

Galicia, ás súas institucións e persoeiros.

No meu desempeño anterior como alcalde de Baiona, pero sobre 

todo como veciño e cidadán necesitado de atopar argumentos para 

entender o que nos pasa, teño ao IGADI e a Xulio Ríos, no seu papel de 

primeiro Director/impulsor do mesmo e intelectual ávido de ofrecer-

nos moreas de razóns, diálogo e tolerancia, na singular categoría dos 

pequenos milagres ou privilexios que a vida ofrécenos en moi escasa 

medida. De aí o seu enorme e senlleiro valor e, en consecuencia, a 

dimensión do noso recoñecemento e agradecemento.
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13. 
Nunca canses de ollar o que pasa no mundo 

Por Enrique Sáez Ponte*

Cando Xulio empezou, hai máis de trinta anos, a estudar o que 

ocorría polo planeta adiante e creou o Instituto Galego de Análise 

e Documentación Internacional (IGADI, 1991) conectaba cunha ne-

cesidade urxente dun país que transitaba, en poucos anos, dunha 

situación demasiado pechada a outra moi aberta. 

Desde a entrada na Unión Europea, no 86, Galiza estaba abríndose 

ao exterior, empurrada polas oportunidades que presentaba o novo 

marco arancelario para a actividade exportadora das súas empresas. 

Foi fundamental para ese proceso a caída, en termos de intercam-

bio económico, da fronteira con Portugal, que era moi antiga pero 

tamén moi artificial. A UE eliminou as barreiras aduaneiras e aportou 

recursos para construír unha autovía que conectou a nosa parte do 

eixo atlántico coa portuguesa. Alí aprenderon a ser internacionais 

moitas compañías galegas. Tíñamos unha escola próxima para ex-

portadores que contaba cunha cultura semellante e moitos alumnos 

foron saíndo dela preparados para enfrontárense a desafíos máis 

complexos e afastados.

Xulio conectou tamén cunha vella tradición galeguista, bastante 

esquecida nas décadas de ditadura e transición democrática que nos 

pecharan en exceso nunha auto análise introspectiva. Cumpría volver 

repensar as ideas de xente como Castelao, Valentín Paz Andrade ou 

Plácido Castro que tiñan unha visión da Galiza moi vencellada ao que 

ocorría fora. O último dos citados foi plenamente reincorporado a 

esa tradición polo esforzo de Xulio, que creou a Fundación Plácido 

Castro e impulsou o coñecemento das súas ideas. 

* Enrique Sáez é economista e ensaísta. Foi Director Xeral do Banco Pastor. Escribíu 
entre outros “O Mundo e Nós” (1999) e “La Libertad en el Siglo XXI” (2019). Actualmente 
Presidente de Torres y Saez e da Fundación Juana de Vega. É membro do Consello 
Reitor do IGADI.
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O país necesitaba máis pensamento internacional. Esa mirada era 

tamén a dos galegos que emigraran. Eles abriron portas para estarmos 

no mundo e posibilidades de relación exterior, apoiadas nas asocia-

cións que fundaron en cidades de países europeos e americanos.

A incorporación a unha Europa aberta axudou moito a que Galiza 

se sentira outra vez un norte peninsular, con vocación industrial e 

exportadora. Agora camiña devagar cara unha situación na que deben 

viaxar máis as mercadorías para que non teñan que emigrar os que 

as producen. Aínda temos por diante un largo percorrido nesa ruta 

cara o progreso, pero avanzamos mellor desde que temos portas 

abertas en moitos países. 

O momento era idóneo, tamén no plano mundial. Caía o muro de 

Berlín e despegaba o que empezábamos chamar globalización. As 

inquedanzas de Xulio por coñecer e analizar desde aquí o que ocorría 

máis alá das fronteiras do Estado chegaron cando máis se necesitaba. 

O seu traballo intelectual e o seu esforzo axudáronnos ver con máis 

claridade as novas forzas que dinamizan o comportamento humano 

nun planeta moi poboado e interconectado. 

Dentro das súas preocupacións ocupa un lugar principal a China, 

a segunda potencia mundial, que ten unha cultura e unhas posibi-

lidades que para nós son bastante alleas, por non dicir exóticas. Alí 

viviu un tempo que aproveitou para converterse nun dos principais 

expertos españois naquel gran país en expansión, nunha referencia 

con tribuna nalgúns dos medios de máis prestixio.

Eu publicara o meu primeiro ensaio no 99, co título de O Mundo 

e Nós, que conectaba directamente coas inquedanzas de Xulio e do 

IGADI, de termos unha visión propia do que pasaba fora de España. 

Pouco despois, empecei traballar máis directamente con Xulio no seo 

da Comisión Exterior do Consello da Cultura Galega, creada nos anos 

que a institución estaba presidida por Ramón Villares. Alí colaboramos 

con outras persoas para impulsar liñas de acción exterior presididas 

polas tendencias que marcaban o paso da Humanidade e polas que 

tiñan conexión máis directa con nós, como a relación cos principais 
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países receptores da emigración galega e cos que teñen un vencello 

cultural directo, agrupados no espazo da lusofonía.

Neses anos de principios de século, empecei tamén a colaborar 

co IGADI, formando parte do seu Consello Reitor. Alí, desde entón, 

son testemuña directa de como unha persoa, cunha idea de axudar a 

Galiza para estar mellor preparada para o futuro, é capaz de converter 

esa idea nunha institución que funciona. Estúdase moito o impor-

tante papel dos emprendedores para impulsar o desenvolvemento 

económico dun país. Fálase menos daqueles que, desde a sociedade 

civil, axudan a completar e enriquecer o traballo do sector público 

e potenciar as capacidades da sociedade onde viven, apoiando ac-

tividades imprescindíbeis para mellorar a súa situación no ameto 

económico, político ou cultural, que decote están esquecidas ou non 

suficientemente incorporadas. 

O último paso que ven de dar Xulio Ríos é proba da súa capacida-

de de detectar o que compre facer en cada momento. É, ao mesmo 

tempo, un paso atrás e un paso adiante, consiste en saber retirarse e 

deixar que outros máis novos recollan a herdanza a vaian adaptándoa 

e mellorándoa. Poder afastarse discretamente sabendo que a súa obra 

continúa é un privilexio que só acadan os emprendedores eficaces, 

esas persoas física que son quen de plasmar o que foi gran parte 

da súa vida e obra nunha persoa xurídica, nunha organización que 

non estea condicionada pola transitoriedade da vida do fundador e 

permitir que continúe sen límite de idade. 

Nunca é fácil o deviñer dunha organización privada que quere 

apoiar á sociedade a ser máis culta, máis xusta, máis solidaria ou 

máis produtiva. Necesita unha demanda de servizos, por parte dos 

sectores público e privado, que, no caso do IGADI, se conecta coa 

crecente presenza de Galiza no exterior, e que debe materializarse 

nunha recorrente aportación de recursos, a cambio de recibir eses 

servizos. 

A evolución do IGADI, a súa capacidade de crecer sendo útil á 

sociedade galega á que sirve, supón a permanencia no tempo das 

Unha vida de compromiso para unha Galicia universal

60



inquedanzas do seu fundador. Tamén é un sensor que nos axuda a 

medir o éxito do país para integrarse no mundo do século XXI, cando 

moitas referencias están cambiando como resultado dunha nova fase 

da Humanidade na que debemos preocuparnos por colaborar máis 

para evitar enfrontamentos perigosos, garantir unhas condicións 

mínimas de existencia a todos e coidar o equilibrio ecolóxico dun 

planeta exhausto polos excesos dunha especie que ten presenza en 

todos os espazos dispoñíbeis. Os galegos somos unha moi pequena 

parte desa Humanidade, pero, grazas a Xulio entre outros, estamos 

agora máis preparados para facermos aportacións positivas co noso 

selo particular. 

14. 
Un lobby bo para un país que non acaba de crerse

Por David Reinero*

O 10 de setembro de 1991 o Instituto Galego de Análise e Documen-

tación Internacional botaba a andar nun mundo que estaba a mudar a 

súa faciana de xeito acelerado. Xusto vinte e dous meses antes caera 

o muro de Berlín. E ese mesmo día Moscova albergaba a Conferencia 

sobre Seguridade e Cooperación en Europa (CSCE, predecesora da 

OSCE) na que se daba a benvida ás tres repúblicas bálticas (Estonia, 

Letonia e Lituania) independizadas poucos días antes dunha URSS 

que tres meses máis tarde xa non existiría. Nos Balcáns, ese verán 

que chegaba á súa fin vira estourar as guerras que rematarían con 

Iugoeslavia, cuxa república de Macedonia viña de declarar a súa 

independencia só tres días antes. E dous meses máis tarde China 

* David Reinero (Nigrán, 1979). Xornalista, máster en Relacións Internacionais e Co-
municación pola Universidad Complutense de Madrid e licenciado pola Universidad 
Pontificia de Salamanca. En 2001 chamou á porta do Igadi, literalmente, e Xulio Ríos 
abriulla e deixoulle que, desde aquela, bote unha man no que pode tanto alí como na 
Fundación Plácido Castro. Traballa en Praza Pública tras facelo en El País, Xornal de 
Galicia, Atlántico Diario e eldiario.es. Premio de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo 
da Deputación de Ourense polo libro ‘Angrois, o AVE en anacos’.
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albergaba o primeiro Mundial de fútbol feminino, que gañarían os 

Estados Unidos. O mundo ao revés.

Desde aquel 10 de setembro, e durante tres décadas, acontece-

mentos similares foron analizados desde Galicia e para Galicia polo 

Igadi, aplicando un lema, “Para comprender o mundo desde aquí, 

para proxectar a Galicia no contexto internacional”, que combina 

a reflexión e a acción. Na primeira faceta o Igadi encádrase no eido 

dos think tanks ou centros de pensamento, no que a súa inxente pro-

dución divulgativa ou académica, coa revista Tempo Exterior como 

emblema, é a que debe falar por si mesma. Sobre ela considerei que 

se pronunciarían tamén persoas mellor capacitadas noutros artigos 

deste libro-homenaxe. Pero fronte a esa visión académica tamén se 

pode achegar outro xeito de transmitir a realidade, o xornalístico, 

talvez máis acaído para a outra faceta do Igadi, a de actuar para que 

Galicia teña unha acción exterior consciente de si mesma. O Igadi 

como lobby. Como lobby bo.

Se a política recibe presións ou argumentos de todo tipo e orixe, 

que os medios de comunicación xerarquizan ou agochan, por que non 

ía existir en Galicia un lobby internacionalista, que o mesmo impulsa 

a creación do Fondo Galego de Cooperación Internacional para aglu-

tinar as achegas das entidades locais, que lidera a elaboración dun 

Libro Branco da Acción Exterior de Galicia como guía de actuación 

das administracións nese eido. Por que non recuperar o pensamento 

universalista do galeguismo histórico e proxectalo ás novas xeracións 

que deciden o futuro lugar do país no mundo.

Nos anos 90 Galicia, como xa fixera a comezos do mesmo século XX 

e tantas outras veces na súa historia, quixo participar activamente 

da reconfiguración mundial que se estaba a producir coa política 

como eixe visible, pero o paso dos anos e decisións paradoxalmente 

de tipo político foron dando o protagonismo da acción exterior ao 

económico. As viaxes de cariz diplomático de todo tipo de actores 

deixaron paso ás misións empresariais, e os discursos sobre a acción 

exterior foron superados polo resultadismo da internacionalización 
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económica, con éxitos recoñecibles e recoñecidos, máis tamén con 

aventuras que máis ben viraron aventureirismos.

Unhas mudanzas nas que non foi menor o papel dos medios de 

comunicación como reflexo dun país que non acaba de crer que Ga-

licia pode falar no mundo, e que mesmo non sempre quixo escoitar 

o mundo con oídos galegos.

En 2008, cando o Igadi xa tiña 17 anos de historia, intentou impulsar 

xunto co Colexio de Xornalistas de Galicia unha rede de profesionais 

que fose cal fose o seu cometido diario tivesen interese na actualidade 

e a análise internacional. A cousa non requiría máis que facilitar unha 

dirección de correo electrónico na que comezar a recibir as análises 

do Igadi e que puidese servir tamén como vía de colaboración entre 

os membros do grupo, modesto primeiro paso para o que esa propia 

rede quixese facer de si mesma.

Os medios e xornalistas que pasaron de louvar a proxección in-

ternacional de Galicia a facelo das empresas galegas reciben datos, 

argumentos, presións ou ruído de moitas fontes distintas. Por que 

non dun lobby bo internacionalista? Por que non ter alguén a quen 

recorrer cando pase algo relevante a nivel internacional para que o 

contextualice con visión galega se es xornalista nun medio galego?

Nun mes só unha trintena de persoas amosaron o seu interese 

pola rede, das que só a metade eran profesionais en activo en medios 

de comunicación e o resto traballaba noutros eidos da promoción 

institucional ou empresarial. 

Escepticismo? Descrenza? Incredulidade? Como queira que sexa 

a diagnose, as dúbidas de parte do país sobre as súas propias poten-

cialidades non se perciben só a nivel galego, ou sectorial. Tamén ten 

o seu reflexo a nivel local, como o desinterese polo que non fose o 

rédito electoral inmediato da maior parte da clase política de Baiona, 

a vila que viu nacer e onde máis tempo permaneceu o Igadi. A acción 

exterior galega non tiña por que pensarse ou facerse só en antigas 

universidades ou restrinxidos despachos, por académicos de sona 

ou políticos con canle directa cos medios de comunicación. O Igadi 
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demostrou, con poucos apoios, que as ideas tamén poden medrar 

noutros espazos informais, mesmo camiñando a carón do mar que 

tantas veces conectou o país co mundo.

O retraemento do público, da política como eido de debate sobre 

o mellor goberno dunha comunidade de persoas, reducido a unha 

mera cuestión de suposta xestión eficientista ou denigrada como 

fonte de conflito, tamén pasa factura no internacional. Evidentemente 

a materia prima do Igadi, das súas análises e das súas accións, é a 

política. O Igadi fala de política e xa só por iso fai política. Porque se 

non outros a farán por nós.

Nesa construción da obra colectiva que é a presenza consciente de 

Galicia no mundo hai un camiño que une nomes como os de Plácido 

Castro, Lois Tobío, Fernando Pérez-Barreiro ou Ramón Lugrís ao do 

Igadi. E hai unha persoa que os conecta, que sabe valorar as achegas 

tanto dun vello intelectual como dun estudante que buscando o seu 

lugar no mundo atopa o de Galicia. É Xulio Ríos, o creador a base de 

apertas dun think tank internacional en galego, dun lobby bo que 

se non existise habería que inventalo. Unha persoa que amosa con 

feitos que a este país, ademais de falar, cómprelle facer. Como dixo 

Castelao, “non lle poñades chatas á obra namentras non se remata. 

O que pense que vai mal que traballe n’ela; hai sitio para todos”.

Unha vida de compromiso para unha Galicia universal

64



15. 
Diplomacia para unha nación cultural

Por Ramón Villares*

Para Xulio Ríos, promotor dunha acción exterior  

para un país que naceu para estar no mundo

Galicia é unha autonomía que posúe algunhas vantaxes específicas 

para levar adiante unha política ambiciosa de acción exterior, entre 

elas a súa forte identidade cultural e unha imaxe externa claramente 

delimitada, incluso cos seus estereotipos negativos. Pero tamén son 

evidentes as limitacións, derivadas da indecisión política, que se ven 

acrecentadas pola dinámica política do Estado español (e neste punto 

non é unha excepción en termos comparados) que ve con moito receio 

calquera tipo de iniciativa sobre acción exterior que non pase pola 

peneira da diplomacia estatal, altamente impermeable ao recoñece-

mento da pluralidade institucional dun Estado que, desde o punto 

de vista da súa organización territorial, se define especificamente 

como “Estado das autonomías”. Sirvan de exemplo neste sentido as 

críticas que provocaron algunhas accións que o presidente Fraga 

Iribarne tomou en política exterior (nomeadamente, nas relacións 

* Ramón Villares (1951), é Catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santia-
go de Compostela, institución da que foi Decano da Facultade de Xeografía e Historia (1986-
1990) e Reitor Magnifico (1990-1994). Membro fundador e Presidente (1996-2002), da Asocia-
ción española de Historia Contemporánea. Membro Numerario da Real Academia Galega 
(2006), foi Presidente do Consello da Cultura Galega (2006-2018) e Doutor honoris causa 
polas Universidades de Buenos Aires (Arxentina), Minho (Portugal) e Rennes-2 (Francia) 
Autor de numerosos libros e artigos, entre as publicación máis recentes poden salien-
tarse, Emigrante dun país soñado. Luis Seoane entre Galicia e Arxentina, Consello da 
Cultura Galega, Santiago, 2011), Identidade e afectos patrios (Galaxia, Vigo, 2017), Fuga 
e retorno de Adrián Solovio. Sobre a educación sentimental dun intelectual galeguista 
(Galaxia, 2007, 2018), Galicia, nación entre dos mundos (Pasado & Presente, Barcelo-
na, 2019) Exilio republicano e pluralismo nacional. España, 1936-1982 (Marcial Pons, 
Madrid, 2021) e Cultura e política na Galicia do século XX (Galaxia, Vigo, 2021). Con 
Josep Fontana, codirixiu a obra en 12 volumes Historia de España (2007-2017) editada 
por Crítica (Barcelona) e Marcial Pons Historia (Madrid), sendo autor tamén dunha 
Historia de Galicia (Galaxia, Vigo, 2004, 2016), con varias reimpresións e versións en 
castelán (2014), portugués (2016) e francés (2019). 
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de Galicia con Cuba) ou as polémicas que nos tempos recentes des-

pertou a Consellería de Acció Exterior da Generalitat de Catalunya 

e outras que virán. 

Da “célula de universalidade” á “marca-país”

O punto de partida dun pensamento de acción exterior de Ga-

licia podemos situalo na mellor tradición política do galeguismo 

republicano e autonomista, que concibiu Galicia como unha “célula 

de universalidade”, tal como reza o quinto dos grandes principios 

programáticos do Partido Galeguista fundado en 1931. Aquela defini-

ción reclamaba a necesidade de construir a identidade galega como 

unha achega singular e auténtica á historia da humanidade, para o 

que resultaba imprescindible colocar a voz de Galicia nalgúns foros 

internacionais, ben a través de congresos de minorías nacionais -tan 

frecuentes nos anos de entreguerras-, ben participando en platafor-

mas e revistas culturais, de Portugal, Francia ou Irlanda. O esforzo 

por dotar a Galicia dunha presencia exterior foi obra, entre outras, 

de figuras como Plácido Castro, Otero Pedrayo ou Alfonso Castelao, 

que lograron introducir a voz de Galicia nalgunhas reunións inter-

nacionais ou, como está ben contado no Sempre en Galiza, enlazar 

a causa galega co mundo portugués e, tamén, co exilio republicano 

do que Castelao formou parte en primeira persoa. Aquela obra foi 

continuada con dificultades e de modo intermitente pola oposición 

antifranquista do interior e, asemade, polo Consello de Galiza que se 

mantivo vivo ata os anos setenta do século pasado. 

Pero o momento esencial para pensar unha estratexia global de 

acción exterior comeza realmente co réxime de autonomía, porque 

vincula democracia política e creación dun espazo de autogoberno de 

Galicia, dotado de competencias recollidas no Estatuto de Autonomía 

e dunhas institucións que deben desenvolver esas competencias. 

Nese marco de aparición de institucións políticas e administrativas 

dotadas de recursos e da necesidade de representar a cidadanía, 

é no que foi xerminando unha estratexia de acción exterior que é 

o complemento imprescindible para consolidar o autogoberno. O 
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percurso seguido non foi, con todo, doado. Partamos do momento 

fundacional da autonomía. ¿Hai preocupación pola acción exterior 

nos estatuíntes galegos? Certamente non, porque prima o interese 

por resolver problemas de natureza doméstica, mentres que sobre 

a dimensión exterior de Galicia hai un piadoso silencio, só roto por 

referencias á emigración e, nomeadamente, ás colectividades de emi-

grantes. Podería deducirse que se pensaba no perfil de galeguidade 

que mantiñan en pé as entidades societarias da emigración, pero a 

preocupación esencial era a ollada interior. 

Nin rastro do mandato galeguista de pensar Galicia en termos de 

“célula de universalidade”, pero pouco a pouco, a propia instituciona-

lización da autonomía comezou a desenvolver medidas que podemos 

agrupar baixo o rubro de construción dunha “marca-país”, sexa como 

proxección cara fora ou sexa como reclamo para colocar Galicia no 

contexto internacional. A operación do Xacobeo 1993 entraría clara-

mente nesta estratexia. 

O concepto de marca-país pode servir de envolvente para unha 

estratexia exterior. Pero verbalizar esta marca non chega. É preciso 

analizar fortalezas e debilidades, sinalar as principais oportunida-

des e conxurar na medida do posible as ameazas que se albiscan no 

horizonte, como é frecuente no método DAFO. Aínda que Galicia, a 

diferencia de moitos países ou estados nacionais, non posúe unha 

marca-país formalizada como tal, non se debe renunciar ao seu uso 

pola forza performativa que implica. Retomemos o propósito de sinalar 

esas características nos termos mais convencionais. Pensemos nas 

fortalezas de que dispón Galicia: experiencia exterior, forte identi-

dade etnocultural, iconas universalmente recoñecidas. En contra do 

que se sostén de forma reiterada, Galicia non é un país cerrado en sí 

mesmo e illado do exterior. Pola contra, Galicia é un país con moita 

experiencia de relación co exterior, esencialmente por ser un país 

de emigración ou de diáspora, pero tamén de acollida e de “porta” 

de entrada. Isto permitiu crear unha cultura de aceptación da dife-

rencia, tanto respecto dos que chegan (sexan turistas, peregrinos ou 

Libro homenaxe a Xulio Ríos Paredes

67



pequenas vagas inmigratorias) como dos que encontran os milleiros 

de emigrantes nos seus países de destino. 

Nesta fortaleza debería entrar con máis forza o que supuxo ser 

Galicia un país de emigración, que chega ata a tendencia máis recente 

da brain migration. Aínda que Galicia partillase esta condición con 

moitos outros pobos do mundo, a imaxe cuñada entre nós sobre o 

feito migratorio é claramente pesimista. Xa sei que se trata dunha 

mirada que deriva en boa medida do desprezo ou do desdén que as 

elites culturais galegas deitaron sobre a emigración e os emigrantes, 

considerados como uns “ananos” e desleigados. Pero non se pode 

esquecer que a grande parte das transformacións que experimentou 

a Galicia do século XX foi xustamente grazas ós emigrantes. Neste 

sentido, debería considerarse a emigración como unha fortaleza e 

mesmo unha oportunidade. 

Nese imaxinario inventario das fortalezas debemos situar tamén 

a forte identidade etnocultural que caracteriza a Galicia. Esta identi-

dade é o resultado dunha longa historia e tamén a expresión dunha 

notable capacidade de resistencia e de adaptación. A lingua, o modo 

de se asentar sobre o territorio, os costumes comunais que se vol-

veron leis, as formas de vida de raíz campesiña e comunitaria son 

un exemplo desta etnicidade cultural que se mantivo en pé a pesar 

da inexistencia de institucións propias e da ausencia de líderes 

que se fixesen cargo destas propias demandas da sociedade galega. 

É frecuente preguntarse como foi posible que unha lingua como a 

galega pervivise até nós, sen gozar dun amparo institucional e de 

cultivo por parte dunha parte das elites sociais e culturais, incluídas 

as eclesiais. A resposta está na forza comunal do universo cultural 

campesiño e popular, que foi quen de crear e manter por séculos 

ese mundo rural. 

A condición de ser Galicia unha forte nación cultural debe ser 

moito máis aproveitada do que comunmente se fai porque, como 

dixo un coñecido empresario bretón, o “petróleo de Bretaña é sua 

identidade”. Algo semellante se pode dicir de Galicia. Neste sentido, 
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a “marca-país” de Galicia posúe claramente algunhas vantaxes ou 

fortalezas que tamén se poden entender como oportunidades. O 

que cómpre é tirar proveito das mesmas e adaptalas ás esixencias 

do mundo actual. Sería o mellor modo de amortiguar os efectos das 

debilidades e limitacións, que tamén existen e deben ser superadas. 

Diplomacia e cultura

Como proxectar cara o futuro unha acción exterior, desde o punto 

de vista da cultura, esixe retomar, pero tamén superar, aquela idea-

lista definición de “célula de universalidade”. O peso que a cultura 

adquiriu, desde o rexionalismo, na concepción dunha idea de Galicia, 

debe ter o seu correlato máis evidente na acción exterior, esto é, na 

moderna fórmula da diplomacia cultural. En ausencia de recursos 

xeoestratéxicos de natureza militar ou de materias primas de eleva-

do valor económico, como suxería o exemplo bretón do petróleo, o 

valor da cultura vólvese esencial. Como é sabido, a maior parte dos 

estados nacionais considera a sua cultura (e as suas linguas) como 

un axente fundamental para a acción exterior, dacordo co fórmula de 

Joseph Nye do “soft power”, na que os valores culturais son o núcleo 

central dese “poder brando” que é imprescindible para deseñar a 

imaxe dun país. 

Se tratamos de individualizar cales son os grandes referentes de 

Galicia desde o exterior, atopamos tres moi importantes e todos eles 

son factores culturais. Un primeiro referente é ser Galicia unha terra 

de emigración, como unha Irlanda española, da que sairon milleiros 

de emigrantes que se encontran en moitas partes do mundo. Esta 

condición migratoria identifica claramente a Galicia, pero tamén ten 

a virtude de a colocar no mesmo plano que moitas outras nacións 

migratorias europeas. Reitero a necesidade de mudar a nosa propia 

mirada interna sobre o feito migratorio, e aproveitar desde modo 

as vantaxes que achega esta presenza de galegos en medio mundo. 

Un segundo referente, moito mais antigo e tamén de grande forza, 

é ser Galicia o lugar onde está soterrado un dos doce apóstolos. Que 

esta condición de sé apostólica e lugar de peregrinación teña sido 
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discutida e cualificada como un mito construído, non lle resta valor 

como creador dunha imaxe específica da terra galega. O feito xacobeo 

e a práctica das peregrinacións ao sartego de Santiago experimentou, 

desde o seu esplendor medieval, períodos de devalo pero tamén de 

recuperación. Actualmente podemos dicir que nos atopamos nun 

momento histórico de grande apoxeo das peregrinacións, asociadas 

tanto a pulsións espirituais como a prácticas de turismo cultural. 

Desde a “segunda invención” do apóstolo que comezou nos tempos 

do cardeal Payá, a finais do século XIX, o feito xacobeo non deixou de 

medrar e de se adaptar con facilidade ás tendencias de mobilidade 

turística propias do noso tempo. Por tanto, a existencia dun centro 

de peregrinación de dimensións case universais, coñecido desde o 

corazón de Europa ata o Brasil ou Xapón, debe entenderse como un 

factor decisivo para articular as estratexias cara o exterior. 

Hai un terceiro factor que xa foi aludido de forma tanxencial, 

que sería a lingua. Pero unha lingua entendida como parte dunha 

comunidade lingüística moi ampla, a mais falada no hemisferio sur 

do planeta, que é a lingua portuguesa. Porque esquecemos con fre-

cuencia que a lingua portuguesa é moito máis importante hoxe, en 

termos de lingua nativa, que a maioría das linguas cultas europeas, 

coa excepción do castelán e do inglés. O feito de Galicia sexa o berce 

dunha lingua que, a partir do latín, se romanceou nas terras da antiga 

Gallaecia, que transitou a través de Portugal e que chegou ó paraíso 

que é Brasil é unha oportunidade de primeiro nivel para a acción 

exterior de Galicia. Certamente, neste punto segue a haber contro-

versias e mesmo bloqueos, pero nunca se debe esquecer a máxima 

do Valentín Paz-Andrade, segundo a que “Galicia é a fonte; Portugal 

a ponte; e Brasil o paraíso”. Un destino que tamén se espalla a varios 

países da África, da Asia e da Oceanía, ata o punto de ser unha das 

poucas linguas que está presente nos cinco continentes. 

Conclúo cunhas breves reflexións sobre os trazos básicos dunha 

acción exterior pensada desde Galicia para o mundo, como tantas 

veces demandou o Xulio Ríos. En políticas relativas á acción exte-
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rior non se pode improvisar nin se poden fomentar solucións de 

carácter individualista. Necesítase moita perseveranza, recursos 

e, nomeadamente, fixación de obxectivos e de prioridades. Outro 

obxectivo esencial debe ser a coordinación da acción exterior, entre 

as institucións públicas e a participación da sociedade civil. A fixación 

de obxectivos debe ser o resultado de acordos transversais política 

e institucionalmente. E a xestión de recursos debería ser encomen-

dada a unha Axencia, coas precaucións necesarias, estivese exenta 

do “cortoplacismo” que caracteriza con frecuencia a execución das 

políticas públicas. 

Galicia conta con instrumentos relevantes para estar presente no 

exterior de forma rápida e directa. Trátase da mesta rede das enti-

dades societarias construídas polos emigrantes en América e tamén 

na Europa e da rede de estudosos galegos, os galicianistas, que están 

presentes en moitos centros universitarios do mundo. No que atinxe 

ás vellas entidades societarias creadas polos emigrantes, o asunto 

central é aproveitar dunha forma moito mais eficaz esta rede. É pre-

ciso superar a idea, un pouco misericordiosa, das políticas seguidas 

a respecto dos centros galegos no exterior, tanto desde a perspectiva 

das institucións políticas como das propias entidades. O seu valor de 

oportunidade nestes tempos de tan diversas formas de diplomacia e, 

tamén, de novas formas migratorias e de mobilidade da poboación, 

consiste en se adaptar a esta nova realidade e seren capaces de prestar 

servizos non só para os seus titulares actuais, senón para os cidadáns 

galegos no seu conxunto. A rede dos galicianistas, organizados desde 

hai varias décadas na Asociación Internacional de Estudos Galegos, 

é un viveiro de estudosos da cultura galega e unha plataforma de di-

fusión no exterior da cultura galega que debería formar parte desta 

política de coordinación e de accións transversais que necesita unha 

diplomacia cultural áxil e axeitada aos nosos tempos.
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16. 
Da marca-país á acción exterior

Por Fernando González Laxe*

O mundo transfórmase e adáptase a tanta velocidade e intensidade 

que obriga os países a autodefinirse para poder competir entre eles. 

Os cambios nas actividades comerciais como as financeiras, por unha 

banda; ou as modificacións tecnolóxicas e organizativas doutra, son 

bos exemplos de ditas disrupcións. Isto é, a competencia reflíctese 

a todos os niveis, polo que queda descartada aquela teoría de que 

a terra era plana, como sinalou o xeógrafo Thomas Friedman. Polo 

tanto, os territorios precisan posicionarse internacionalmente, de 

xeito diferenciado, de cara a non perderen lugares nos ránkings de 

referencia, de atractivo e situación.

Os países, sociedades e territorios vense obrigados a amosar as súas 

particularidades e, sobre todo, as súas potencialidades para poder 

encarar as novas rivalidades e niveis competitivos con garantías de 

éxito. Veñen facéndoo por medio de estratexias de desenvolvemento 

e comunicación, buscando fortalecer os seus vínculos de localización, 

atracción e de respecto. Noutras palabras, amosando as súas vantaxes 

comparativas e beneficios potenciais. Para iso, é necesario posuír e 

subliñar unha marca diferenciada que os sitúe nunha posición gaña-

dora a nivel internacional. As chamadas estratexias marca-país non 

son a única solución a este debate, pero si constitúen unha aposta 

importante para poder xerar sinerxías de traballo político e econó-

* Fernando González Laxe (1952). Doutor en Economía pola Universidade de Santiago 
de Compostela. Na actualidade é profesor de Economía Aplicada na Universidade da 
Coruña, onde tamén dirixe o Instituto de Estudos Marítimos da citada Universidade. 
Editor da revista Atlantic Review of Economics; e coordinador do Informe de Coyun-
tura Económica do Foro Económico de Galicia. Autor de máis de trinta libros sobre 
economía rexional, marítima e pesqueira; así como numerosos artigos en revistas 
especializadas.Foi Director Xeral de Pesca e presidente de Puertos del Estado, no go-
berno de España. Tamén senador e membro da Asemblea Parlamentaria do Consello 
de Europa. Entre 1987 e 1990 foi presidente da Xunta de Galicia.
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mico nun territorio. E estas estratexias deben ir acompañadas dun 

deseño compacto, viable, consensuado e aceptado.

As estratexias marca-país baséanse preferentemente en dous 

conceptos: a reputación e a marca. A primeira é a representación 

perceptiva das accións pasadas e das expectativas futuras que predín 

o atractivo xeral do territorio para os seus grupos de interese en com-

paración cos seus competidores. A segunda, a marca, é a construción 

dun concepto asimilado a un territorio dependente da filosofía do 

márketing. En definitiva, os que logran identificar un territorio cun 

nome, logotipo, símbolo ou un gráfico que lles permita definilos e 

diferencialos do resto.

Polo tanto, a marca-país é o conxunto de percepcións que carac-

terizan de xeito inmediato e instantáneo un país. Vén ser como a 

carta de presentación ou o grao de recursos que a xente posúe dun 

territorio, asimilado ás súas características nos aspectos culturais, 

sociais, políticos, económicos, etc.

Galicia non ten unha estratexia de marca-país. Tampouco se ca-

racteriza por instrumentalizar as estratexias de acción exterior. Os 

que estabamos convencidos diso realizamos un exercicio de concep-

tualización e contextualización á hora de definir o que sería idóneo 

para enmarcar o posicionamento externo de Galicia. Tanto a iniciativa 

levada a cabo por Xulio Ríos no 2005, a través do documento Libro 

Branco de Acción Exterior; como a que encabecei, posteriormente, en 

2007, titulada Estratexia de Acción Exterior: 100 Reflexións, ían nesa 

dirección. Ambas propostas buscaban: definir os factores determi-

nantes que identifican e diferencian Galicia do resto dos territorios; 

salientar os elementos de identificación e competitividade; e reforzar 

a interacción dos axentes e as súas estratexias para xerar efectos 

multiplicadores no tocante ás sensacións de percepcións.

Os fundamentos destes grupos de traballo centráronse en “mi-

rar lonxe” e “ver longo e cunha visión de conxunto”. É dicir, acadar 

unha análise profunda a partir dos diagnósticos; sendo conscientes 

da “asunción de riscos” con respecto ás proxeccións de futuro; e en 
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pensar na e para a sociedade. Para iso, procedemos a utilizar ferra-

mentas e instrumentos viables, coherentes, consistentes e eficaces.

O meu traballo intentou ir máis alá da extrapolación dun pasado 

recente; e de dedicarme unicamente á análise de fortalezas e debilida-

des ao longo de determinados períodos de tempo. Buscaba analizar o 

papel de Galicia na esfera planetaria e experimentar novos enfoques 

por medio das articulacións dos vínculos con respecto ao diálogo, á 

conciliación de axentes e ao reparto de responsabilidades.

Neste sentido, a proposta de estratexia de acción exterior que 

defendín partía da transcendencia do momento, superando as 

inercias do pasado e contemplando a apertura de novos escenarios. 

Este enfoque proxectaba un autogoberno con capacidade de acción 

exterior propia, atendendo aos valores e intereses dun territorio 

específico; ao tempo que subliñaba, como base de natureza política, 

un goberno compartido (hoxe chamado cogobernanza) para poder 

expresar e participar con voz propia nos procedementos e meca-

nismos da política europea e internacional existentes no Estado 

das autonomías.

A acción exterior de Galicia quedaba xustificada por dous gran-

des obxectivos: a) o fortalecemento da consolidación institucional 

e política dun país, que require e esixe desenvolverse nunha socie-

dade cada vez máis globalizada e internacionalizada; é dicir, alén do 

propio territorio; e b) porque debe elaborarse unha estratexia para 

o desenvolvemento da acción exterior centrada na promoción de 

actividades de proxección e relevancia internacional, de confor-

midade coa apreciación do bloque constitucional; e que impulse os 

mecanismos de información, coordinación e de acción común en 

materia de política exterior.

Os procesos de mundialización e comunitarización alteraron 

notablemente o marco no que se deberían incluír as disposicións 

estatutarias e constitucionais. Por iso, aceptando o carácter exclusivo 

das competencias do Estado en materia de política exterior, Galicia 

pode e debe articular as súas propias actividades de proxección e 
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actos de relevancia internacional; así como debe abordar o cumpri-

mento das súas funcións e competencias en todos os ámbitos que 

teña asumidos estatutariamente.

Varias son as razóns que avalan estas decisións. Por unha banda, 

Galicia é unha sociedade implicada no mundo e desexa desenvolver 

o seu papel no mesmo por medio do establecemento de obxectivos 

específicos e utilización de medios para salvagardar os seus intereses 

lexítimos. E, por outra banda, Galicia, ao estar dotada dunhas dinámi-

cas propias en materia cultural, educativa, tecnolóxica, financeira e 

comercial, busca preservar unha identidade diferenciadora a través 

da súa propia capacidade de decisión.

Por iso, as estratexias de acción exterior subliñan catro principios 

básicos:

a) Voz activa para o impulso dos valores colectivos. Neste sentido, 

serán principios inspiradores desta estratexia a defensa dos valores 

ligados aos dereitos humanos; a erradicación de todo tipo de discri-

minación; compromiso co desenvolvemento sostible; a estabilidade 

e a seguridade; a axuda humanitaria; e o bo goberno;

b) Colaborar no desenvolvemento global. Significa contribuír á 

creación de riqueza e á redución da pobreza; promover políticas de 

igualdade e desenvolvemento humano e social; protexer e mellorar 

o medio ambiente; defensa dos ecosistemas e da biodiversidade;

c) Promover unha Galicia aberta a un mundo cambiante. Signifi-

ca pór de manifesto un fortalecemento da integración europea; de 

estímulo á cooperación con rexións e áreas coas que compartimos 

características e intereses comúns; favorecer a cooperación para a 

innovación e desenvolvemento do coñecemento, promover os “activos 

rexionais”, a cultura e a imaxe dunha Galicia moderna comprometida 

co mundo e a sociedade;

d) Apoio aos intereses dos axentes rexionais no exterior e estable-

cemento de canles de relación cos axentes internacionais relevantes. 

Que sirva de apoio e promoción aos intereses dos axentes rexionais (é 

dicir, o sistema institucional, o sistema produtivo, o sistema educativo 
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e de investigación; o sistema social e cultural; e os colectivos galegos 

no exterior). Cífranse como obxectivos a defensa e promoción dos 

“intereses galegos”; e reflíctense en atencións ineludibles tales como 

a asistencia cultural, educativa, sanitaria ou de protección social, ao 

tempo que se instrumentan medidas para apoiar o tecido empresarial 

na súa proxección exterior.

Con isto, defínese unha estratexia de carácter persistente; me-

diante unha potenciación e unha maior valoración da “marca-país”.

A acción exterior, polo tanto, debe dotarse dun esquema de actua-

ción baseado en cinco puntos: i) a proxección dos valores da socie-

dade galega; ii) a estimulación da internacionalización dos sistemas 

produtivos, promovendo tanto accións por programas que xeran 

beneficios materiais (negocio) como inmateriais (imaxe) no exterior, 

superando as “eivas tradicionais da nosa presenza exterior”; iii) a 

promoción da participación, incorporando todas as sensibilidades 

e matices, para multiplicar a eficacia e o desenvolvemento de meca-

nismos de coordinación para evitar solapamentos non desexables ou 

posicionamentos diverxentes que diminúen a eficacia; iv) a análise 

das dinámicas inmigratorias, destacando neste ámbito tres aspectos 

relevantes. A inmigración pode axudar e/ou contribuír ao equilibrio 

demográfico; pode tamén fortalecer a dimensión e a calidade da nosa 

cultura democrática a través de accións internas e exteriores dos 

dereitos e liberdades dos estranxeiros que veñen residir en Galicia; 

e promove a formación e o intercambio dunha inmigración cualifi-

cada na perspectiva dun desenvolvemento económico continuo; e v) 

a coordinación político-administrativa, onde a acción exterior debe 

ser responsabilidade dunha única instancia, que será a que coordine, 

impulse, canalice e participe nas iniciativas institucionais; do mesmo 

xeito que a Administración de Galicia ten unha unidade a quen con-

fiar a execución, seguimento e avaliación das estratexias acordadas.

En definitiva, as estratexias da acción exterior deben formularse 

baixo o prisma da “unidade da acción política”; contra a tradicional 

concepción e o comportamento das sumas das políticas exteriores 
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de cada departamento, sector ou institución. Polo tanto, búscanse 

estas pautas para dotar a Administración de Galicia de “substancias 

propias” en todo o que afecte a proxección exterior de Galicia.

Os instrumentos dos que dispoñemos poden clasificarse en varios 

niveis:

Instrumentos político-administrativos; é dicir, estruturas organi-

zativas e administrativas eficientes para o desempeño do labor de 

representación exterior, presenza internacional e proxección dos 

intereses de Galicia fóra do territorio propio. Serven para apoiar 

calquera iniciativa económica, social, cultural e representativa. As 

delegacións da Xunta de Galicia son un claro exemplo, xa que asu-

men a función de institucionalizar a presenza exterior. Poden ser 

autónomos ou poden integrarse na representación estatal;

Instrumentos non normativos; é dicir, a capacidade de formalizar 

acordos (aínda que sen efectos xurídicos internacionais) con outros 

entes territoriais en materia de competencia autonómica. Non se 

deben descoidar este tipo de instrumentos, senón todo o contrario, 

pois son tanto avances na cooperación e colaboración global, como 

aumentan a relevancia da acción exterior;

Instrumentos xurídicos. Con estes instrumentos búscase a habi-

litación e o apoio da administración do Estado para a sinatura de 

pre-acordos en temas de competencia propia ou de interese auto-

nómicos, que acadarían a plena trascendencia xurídica mediante a 

autorización posterior do Estado, de conformidade coas disposicións 

constitucionais; a celebración de tratados internacionais en nome do 

Estado, coa súa autorización previa, no que atinxe a competencias 

autonómicas; ou o fortalecemento das relacións de cooperación terri-

torial de forma que as CCAA poidan asumir compromisos xurídicos 

con entidades territoriais estranxeiras rexidos polo dereito de cada 

unha das partes, sempre que non comprometa a responsabilidade 

internacional do Estado. Como se observa, estas posibilidades abren 

novas expectativas e oportunidades para exercitar unhas liñas estra-

téxicas e plans de acción máis ambiciosos e globais;
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Colaboración co Goberno da Nación. Abrangue a defensa daqueles 

intereses e posicións galegas que dentro das competencias estatais a 

Xunta de Galicia desexe patrocinar e para iso require participar nos 

procesos de negociación dos tratados e na adopción de resolucións 

que tamén teñen unha incidencia sobre Galicia. Búscase, así mesmo, 

actualizar os mecanismos de colaboración, tanto multilaterais como 

bilaterais, para poder participar activamente na formación da posición 

do Estado nas políticas exteriores, así como promover un intercambio 

igualmente activo de representantes autonómicos nas delegacións 

do Estado no exterior. En calquera caso, o Goberno da Nación debe 

manter informados os gobernos das Comunidades Autónomas das 

negociacións e da celebración dos tratados internacionais naqueles 

asuntos que os afecten sempre que sexan competencias autonómicas 

ou posúan un interese específico para Galicia.

O corolario final, a marca-país ou a formulación dunha Estratexia 

de Acción Exterior non só interesa aos países e aos seus gobernos, 

senón que é unha boa ferramenta para o progreso dos habitantes. 

Polo tanto, estas iniciativas deben considerarse como pezas básicas 

da autoidentificación dunha sociedade e unha fórmula para avaliar 

o activo-país.
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17. 
A morte do palicari

Por Xulián Maure*

0.- Kostís Palamás (1859-1943) foi o poeta neogrego que máis ampliou 

as posibilidades do rexistro demótico da lingua do seu tempo. Cando 

o grego popular estaba postergado na literatura, Palamás chega a ser 

o poeta de referencia nos primeiros corenta anos do século pasado. 

A súa poesía, a súa actividade académica e a nobreza da súa persona-

lidade iluminan a vida espiritual da Grecia moderna durante máis de 

medio século. En 1901, facendo unha excepción na súa produción en 

verso, publica A morte do palicari, unha elexía á morte do seu fillo de 

cinco anos, considerada o seu gran poema en prosa.

Esta palabra grega παλικαρι significaba algo semellante a “heroe 

nacional” e foi derivando na linguaxe popular a “mozo ben feito, 

destemido, louzán, xeitoso...” A breve novela de Palamás conta un 

proceso destrutivo da beleza dun bo mozo mariñeiro de vinte cinco 

anos, que nun día de Venres Santo tropeza, rompe unha perna e pouco 

a pouco, malia todos os remedios procurados, non se recupera da 

coxeira. Para un palicari a fealdade é unha deshonra. O conto remata 

coa lamentación fúnebre da nai, amigos e xente da aldea mariñeira. A 

* Xulián Maure Rivas (Vigo 1941) é Doutor en Filosofía e Letras pola Universidade de 
Compostela, foi profesor de Lingua e Literatura castelás en varios institutos galegos e 
desde 1980 a 2003 no IES “Val Miñor” de Nigrán. Foi profesor de Teoría da Lingua Escrita 
no terceiro ciclo da Universidade de Vigo (2002-2004). Foi o primeiro subdirector xeral 
do Libro, Bibliotecas e Patrimonio Documental da Xunta de Galicia (1983-84). Promoveu 
a Asociación de Tradutores Galegos (1984) e desde esta entidade impulsa a creación de 
Viceversa, Revista galega de tradución (1995) e a Biblioteca Virtual de literatura universal 
en galego www.bivir.com (2000), da que foi o primeiro director. Foi o primeiro secretario 
de COGALCO (Cooperativa Galega de Consumo) (1971-72), membro fundador do xornal 
Diario de Galicia, membro do consello asesor do IGADI, da xunta directiva de Tempos 
Novos, e do Instituto de Estudos Miñoráns. Promove e publica a primeira edición das 
Bases para unificación das normas lingüísticas do galego (1977). Edita a colección “Lúa 
Nova”, primeira serie escolar de lecturas galegas. En 1978 fundou Edición Xerais de 
Galicia, da que foi presidente do consello de administración e director xeral ata 1983. 
É autor de Galicia sen libros. Informe sobre o libro galego (1987), Para unha es-
criptoloxía do galego (1998, 2006) Un camiño novo para unha vella utopía (2004).  
É membro do Consello Reitor do IGADI.
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morte do palicari consegue reunir a toda aldea a carón dun heroe que 

loitou por manter o seu ideal de beleza e vida feliz. Todo queda aberto 

ás novas xeracións de palicaris co modelo que deixa o protagonista.

Este singular conto de Palamás, editado en Atenas, chegou á ría 

de Vigo a bordo dun mercante grego de Onassis, dos que estiveron 

fondeados en Rande nos anos setenta do pasado século. En calidade 

de segunda ou terceira man o libro finalmente chegou á Universi-

dade de Granada e no Departamento de Clásicas o catedrático ga-

lego Andrés Pociña e o seu compañeiro Mosjos Morfakidis fixeron 

a versión galega, que hoxe se ofrece en acceso e lectura libre en  

http://tradutoresgalegos.com/BIVIR/palicari.pdf. O milagre da tradu-

ción xunta o grego e o galego, dúas linguas europeas que sofren o 

desequilibrio da colonización lingüística.

1. Se algún día chegamos a ser a Europa por tantos soñada, será a 

base de ir concretando en pequenos ou grandes acertos os distintos 

soños dos precursores. O Presidente da Comisión Europea, José 

Manuel Durão Barroso e o Comisario Leonard Orban encargado do 

multilingüismo crearon un grupo de asesores presidido polo escritor 

Amin Maalouf, responsable da última redacción do informe titulado 

Un reto proveitoso. Como a multiplicidade de linguas podería contribuír 

á consolidación de Europa.

Moitas son as reflexión do informe Maalouf que cumpriría que 

tivesen presentes os responsables de coidar do patrimonio lingüístico 

galego. “A identidade de Europa non é unha folla en branco nin un 

folio escrito e impreso; é unha páxina que se está a escribir”. Todos os 

cidadáns europeos, veñan de onde veñan, terán que acadar un dobre 

obxectivo: “o desexo de faceren seu o patrimonio común e o de lle 

achegaren a este a súa propia contribución”. Europa é imposible cun 

modelo monolingüe; a Europa do futuro será a Europa das traducións. 

“Respectar a nosa diversidade lingüística... constitúe o fundamento 

mesmo da idea europea tal e como esta emerxe das ruínas dos conflitos 

que marcaron o século XIX e a primeira metade do XX”. O soño for-

mulado polos expertos asesores europeos é unha Europa de cidadáns 
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polo menos trilingües e partindo de todas as linguas maternas. Para 

o resto das linguas, competentes e cultos tradutores.

2. En 1984 nace a Asociación de Tradutores Galegos, suscitada pola 

Subdirección Xeral do Libro, Bibliotecas e Patrimonio Documental 

e promovida por un grupo de profesores, bos lectores afeitos á tra-

dución e preocupados pola normalización e a normativización da 

lingua galega. Aínda que o mundo editorial galego rexurdía con novas 

empresas, non era fácil competir en prezos coas traducións que che-

gaban ás librerías galegas das editoras casteláns. A Dirección Xeral de 

Cultura, baixo a responsabilidade de Luís Álvarez Pousa, subvencio-

na a industria editorial e busca o mellor sistema para promover as 

traducións da literatura universal á lingua galega. No bacharelato era 

optativo o estudo dos autores clásicos e a única forma de achegarse ás 

súas obras era mediante as traducións castelás. Para poñer remedio 

a esta situación anómala encárgase o profesor e tradutor Valentín 

Arias López de xestionar os trámites para constituír esta Asociación 

de Tradutores Galegos (ATG) 

3. Moitas foron as actividades da ATG nos seus 37 anos de vida, vida 

que algún día será historia escrita na revista Viceversa. De entre todos 

os servizos desta asociación destinados a normalizar a lingua propia 

de Galicia o primeiro e o máis regular foi a tradución mensual de O 

Correo da UNESCO. En 1989 acórdase coa Consellería de Cultura da 

Xunta de Galicia que Xavier Senín Fernández, na súa dobre condición 

de Subdirector Xeral da Xunta e socio fundador da ATG, xestionase 

este proxecto. Foi en 2002 cando, a pesar dos logros deste traballo, 

finou a edición desta revista, que se viña editando en 36 idiomas. Foron 

trece anos en que os tradutores galegos anosaron múltiples textos 

das “linguas da sede” (inglés, francés e castelán) incrementando as 

posibilidades léxicas e temáticas da lingua propia.

No primeiro número da edición galega (xuño 1989), dedicado ó 

“Patrimonio da Humanidade”, o Director Xeral da UNESCO, Federico 

Mayor Zaragoza, salienta a singularidade de cada colectividade humana. 

“No patrimonio cultural de cada pobo maniféstanse as mil facetas do 
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seu xenio e a misteriosa continuidade que une todo o que ó longo da 

historia produciu e todo o que no futuro será capaz de producir”. Nun 

dos últimos números (maio 2000), o Director da División de Linguas 

da UNESCO, Joseph Poth, facendo eloxio do plurilingüismo, afirma: 

“cando se reprime unha lingua materna minoritaria, créase nos seus 

falantes un desacougo, un conflito interno. E cando non se está en paz 

con un mesmo non se pode estar en paz cos demais”.

Traducir O Correo da UNESCO supuxo abrir a lingua galega a unha 

serie de autores das máis diversas culturas que agrandaron tanto 

as posibilidades expresivas da nosa lingua como os coñecementos 

científicos e sociais dos lectores de Galicia.

4. A creación da Facultade de Tradución e Interpretación na Uni-

versidade de Vigo en 1992, xestionada pola Decana de Humanidades, 

Camiño Noia Campos, supuxo un incremento cualitativo nas capa-

cidades do campo literario galego. Este novo título universitario 

significou un cambio importante no exercicio da tradución en Galicia, 

pois constitúe a base dunha nova profesión ó servizo dun ámbito que 

estaba atendido fundamentalmente por afeccionados e amantes da 

normalización da lingua galega. Foi o Departamento de Filoloxía Galega 

desta Universidade, en colaboración coa Asociación de Tradutores 

Galegos, quen crea en 1995 a Revista Galega de Tradución. Viceversa. A 

profesora Noia, ante as dificultades para que a lingua galega acadase 

maior peso e presenza na planificación da nova titulación de Tradución 

e Interpretación, promove e dirixe durante catro anos esta revista 

destinada principalmente ó alumnado e tradutores en lingua galega.

Na presentación do primeiro número de Viceversa quedan fixados 

os obxectivos. 

No proceso de normalización lingüística de Galicia hai un novo paso 

que dar: traducir maxivamente ó galego as mellores obras literarias 

e técnicas das máis importantes linguas de cultura. Esta normaliza-

ción require a formación dun corpo de tradutores profesionais que 

poidan afrontar este inxente labor tan necesario para a comunidade 

lingüística galega.
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No IV Simposio Galego de Tradución, organizado en Vigo no ano 2000 

pola ATG, tratouse da tradución ó galego de textos científicos. Ademais 

das traducións literarias, unha lingua libre e equilibrada necesita 

integrar os dominios científicos e a linguaxe propia de todas as áreas 

de reflexión humana. Nos vinte un números de Viceversa, os distintos 

directores, desde Camiño Noia ó actual Alberto Álvarez Lugrís, foron 

facilitando o traballo ás distintas xeracións de tradutores mediante 

un importante número de artigos nos distintos apartados de “Teoría 

e historia da tradución”, “Instrumenta” (vocabularios, falsos amigos, 

terminoloxías, paremioloxía, interferencias...) e “Traducións xustifica-

das” (autocríticas dos mesmos tradutores). Os números desta revista 

constitúen o mellor corpus de tradutoloxía escrito en lingua galega.

5. Tempo Exterior. Revista de Análise e Estudios Internacionais, fundada 

e dirixida nas súas primeiras etapas (1997-2000) e (2000-2019) por Xulio 

Ríos Paredes, é unha publicación semestral de Galicia que mostra ós 

lectores os grandes problemas do exterior analizados con ollos propios. 

Os centos de artigos desta publicación son orixinais ou traducións 

en lingua galega e constitúen unha fonte de alimentación do léxico 

político e social do nos idioma achegando textos que fan referencia ós 

cinco continentes. Nestas etapas Xulio Ríos coidou tamén da calidade 

lingüística con suma atención e rigor. Sempre tivo a conciencia de que 

a lingua galega estaba construíndo o seu futuro, pensando nas novas 

xeracións e no porvir europeo soñado por Amin Maalouf. 

Os informes económicos, sociais ou históricos de Tempo Exterior 

instrúen os lectores galegos e ofrecen na nosa lingua unha visión 

complementaria dos problemas mundiais. Este traballo inxente do 

fundador do IGADI terá que ser obxecto de estudos doutorais, tanto 

das ciencias sociais e políticas como da historia da lingua, pois os 

centos de artigos recollidos na revista son unha das bases en que se 

asenta o actual rexistro culto da lingua galega.

6. Con A morte do palicari hai na Biblioteca Virtual www.bivir.com 

máis de dous centos títulos de literatura universal traducidos ó galego. 

A ATG, militando nos seus estatutos e atenta ás novas tecnoloxías de 
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comunicación, o 15 de setembro de 2000 abriu BIVIR a todos os inter-

nautas. Moitos dos socios da ATG pensaban nas grandes posibilidades 

que ofrecían os “portatextos”; esta era a palabra galega proposta para 

traducir e-book. Calcular cincuenta títulos novos cada ano para a bi-

blioteca virtual non parecía un exceso. Unha das primeiras propostas 

foi crear un premio de tradución, exclusivo para as obras publicadas 

en BIVIR. Xulio Ríos proponlle a ATG ser membro fundador da Fun-

dación Plácido Castro e como primeiro resultado créase o Premio de 

Tradución Plácido Castro dotado con 3.000 €. O éxito desta proposta 

de Xulio Ríos e o acerto da colaboración con a ATG poden consultarse 

con sorprendente proveito nas páxinas de Fundación Plácido Castro  

https://www.fundacionplacidocastro.com.

Unha das últimas obras que entraron a formar parte de BIVIR é 

A arte da guerra de Sun Zi, un clásico do século VI antes da nosa era. 

É unha tradución galega de Xulio Ríos con un comité de consulta e 

supervisión. Grazas a esta tradución podemos saber que “Os antigos 

consideraban hábiles na arte da guerra a aqueles que non só gañaban, 

senón que o facían con facilidade”. Lección que ben podemos aplicar 

ó tradutor.

00. A comezos deste ano os poucos socios que quedaban da ATG ante 

a imposibilidade de seguir sen axuda da Administración autonómica 

deciden disolverse e nomean unha comisión liquidadora, na que dous 

membros foron hai 37 anos socios fundadores da mesma ATG. Como 

en A morte do palicari, pais, socios, e amigos buscaron remedio para 

que esta asociación παλικαρι, considerada nos primeiros anos “heroe 

nacional” e galanteada como “moza ben feita, destemida, innovadora, 

xeitosa...”, puidese alimentar os tres fillos máis rexos e robustos: a 

revista Viceversa, a biblioteca virtual BIVIR e o Premio Plácido Castro. 

Consellerías de Cultura de todas as tendencias, Deputacións varias, 

Concello de Vigo e a xa finada Caixanova, negáronse a ser titulares 

dun programa de traducións para difundir cincuenta títulos anuais 

na biblioteca dixital BIVIR. Pola contra, Viceversa queda nas mans dos 

mesmos profesores da Universidade de Vigo. O Premio Plácido Castro 
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ten un bo xestor e superará a pandemia, e a terceira etapa de Tempo 

Exterior estrea nova dirección e saberá coidar con mimo a nosa lingua, 

chamada a convivir en pé de fraternidade coas linguas da nova Europa. 

Un barco mercante de Aristóteles Onassis quedou fondeado en Vigo 

durante moitos meses agardando para o seu despece. Na súa biblioteca 

estaba unha antoloxía de Kostís Palamás que entre os versos tiña un 

pequeno conto en prosa: A morte do palicari. Un popular mariñeiro de 

Cangas, que traballaba nas bateas, unha noite foi de visita ó mercante 

grego e, a modo de expurgo, apañou algunhas obras en grego e outras 

traducidas ó inglés, como a de Nikos Kazantzakis The last temptation of 

Christ. Como o visitante nocturno non sabía os ditos idiomas, ós poucos 

días, por simple simpatía, recibín como agasallo o froito do expurgo.

Aínda que nos morra un palicari, sempre nos quedarán as súas obras.

18. 
A cultura como soporte da  
acción exterior de Galicia

Por Emilia García López*

No ano 2006 comecei a miña andaina como responsable de área de 

Acción Exterior do Consello da Cultura Galega e foi nese momento 

cando se iniciou o meu percorrido profesional con Xulio Ríos, quen 

ten sido para min, un auténtico mestre e un referente nesta materia. 

É por isto que quero agradecer aos organizadores o convite para 

participar nesta homenaxe que el ten ben merecida e que mellor 

* Emilia García López é Responsable de Acción Exterior del Consello da Cultura Galega. 
Licenciada en Xeografía e Historia na especialidade de Historia Contemporánea pola 
Universidade de Santiago de Compostela, (1991-1996). Cursou o doutoramento no 
Programa de Estudos Contemporáneos no Departamento de Historia Contemporá-
nea e de América da Universidade de Santiago de Compostela (1996-1998). Durante 
os anos 2002 e 2003 traballou no Arquivo do Congreso dos Deputados en Madrid. 
Desde setembro de 2004 a 2006 desenvolveu o labor de documentalista no Arquivo 
da Emigración Galega. A partir de 2006 ata a actualidade, é a responsable da área de 
Acción Exterior do Consello da Cultura Galega e secretaria da Comisión de Relacións 
Institucionais e Acción Exterior desta institución.
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ocasión que facelo no trinta aniversario do IGADI, sendo fundador 

e alma mater desta institución. 

Nesta colaboración vou expoñer algunhas reflexións que foron 

froito desas conversas con Xulio Ríos durante estes últimos quince 

anos, e que se converteron en leccións en materia de acción exterior 

e nomeadamente da proxección da cultura galega no exterior. 

Unha das cuestións que máis temos tratado foi a de como proxec-

tar cara o futuro unha acción exterior de Galicia, desde o punto de 

vista da cultura. Tendo en conta que a cultura é unha pedra angular 

para proxectar Galicia, en ausencia de recursos xeoestratéxicos de 

natureza militar ou de materias primas de elevado valor económi-

co. O valor da cultura é que achega unha cosmovisión propia, unha 

forma de ver o mundo e que pode servir de plataforma desde a que 

despegar cara ao exterior. Con independencia de que a cultura estea 

máis ou menos presente, debería de ser entendida, para unha auto-

nomía como a galega, como unha forza que sume toda a súa acción 

exterior. Se individualizamos os nosos grandes referentes desde o 

exterior, atopamos dous referentes que son moi importantes e que 

son factores culturais. Un primeiro referente é ser Galicia unha 

terra de emigración. Unha condición migratoria que identifica a 

Galicia, pero tamén ten a virtude de situala no mesmo plano que 

moitas outras nacións migratorias europeas. Polo tanto é necesa-

rio aproveitar as vantaxes que achega esta presenza de galegos no 

mundo. Un segundo referente é a lingua galega que serve de vía 

para a comunicación coa lingua falada no hemisferio sur do planta 

que é a lingua portuguesa. 

As relacións entre países e culturas non son monopolio dos estados 

nacionais, porque apareceron novas formas de paradiplomacia que 

semellan moi axeitadas para as necesidades dunha pequena nación 

cultural como é Galicia, que debe actuar coas ferramentas propias 

dunha comunidade autónoma dentro dun Estado. Para cuñar unha 

imaxe positiva para unha acción exterior de Galicia é preciso analizar 

fortalezas e debilidades, sinalar as principais oportunidades.
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As fortalezas coas que conta Galicia son a experiencia exterior, unha 

forte identidade etnocultural, iconas universalmente recoñecidas. 

Galicia non é un país pechado en si mesmo e aillado do exterior. Pola 

contra, Galicia é un país con gran experiencia de relación co exterior, 

esencialmente por ser un país de emigración ou de diáspora, pero 

tamén de acollida e de “porta” de entrada. Isto permitiu crear unha 

cultura de aceptación da diferencia, tanto respecto dos que chegan 

(sexan turistas, peregrinos ou pequenas vagas inmigratorias) como 

dos que encontran os milleiros de emigrantes nos seus países de 

destino. 

Nese imaxinario inventario das fortalezas debemos situar tamén 

a forte identidade etnocultural que caracteriza a Galicia. Esta identi-

dade é o resultado dunha longa historia e tamén a expresión dunha 

notable capacidade de resistencia e de adaptación. A lingua, o modo 

de se asentar sobre o territorio, os costumes comunais que se vol-

veron leis, as formas de vida de raíz campesiña e comunitaria son 

un exemplo desta etnicidade cultural que se mantivo en pé a pesar 

da inexistencia de institucións propias e da ausencia de líderes que 

se fixesen cargo destas propias demandas da sociedade galega. Polo 

tanto, Galicia ten unha forte identidade etnocultural que debe ser 

aproveitada para deseñar unha acción exterior no mundo actual. 

A acción cultural exterior constitúe polo tanto un elemento prin-

cipal da diplomacia pública e pretende proxectar unha imaxe ou 

marca de Galicia acorde coa súa realidade cultural creativa, plural e 

contemporánea. Polo tanto as prioridades nese ámbito deberían ser: 

• Reforzar a marca Galicia mediante a transmisión dos seus ele-

mentos culturais baseados na contemporaneidade, diversidade, 

creatividade e acervo patrimonial, impulsando a internaciona-

lización do sector cultural e creativo. 

• Potenciar a difusión da lingua galega, o seu valor económico 

cultural, e a transición ao entorno dixital dos sectores culturais 

e creativos. 
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• Proxectar a presenza do sector cultural e creativo español en 

eventos, citas e foros culturais de prestixio internacional e en 

conmemoracións histórico-artísticas relevantes con exposicións 

singulares. 

• Promocionar o turismo cultural de excelencia como contribución 

á marca-país no exterior e ao crecemento económico. 

Nun mundo e nun tempo onde a diversidade se considera indispen-

sable para garantir o equilibrio e a cohesión, a cultura desempeña un 

papel substancial á hora de superar os retos que suxire a globalización 

co obxecto de facela máis próxima e máis democrática. A cultura, 

tanxible e intanxible, é a expresión máis senlleira da identidade 

dunha colectividade. É a cultura, xunto á xeografía, á historia e a 

outros valores, o que lle confire unha personalidade propia e singular 

á nosa comunidade, o que devén no mundo de hoxe nunha vantaxe 

competitiva e un valor engadido para actuar no global. 

No contexto internacional actual, a cultura constitúe un capital 

relacional esencial que forma parte privilexiada dos instrumentos 

da diplomacia pública, deixando de ser un feito local para incorpo-

rar unha dimensión internacional plenamente acaída. As culturas 

existen no mundo e son locais e universais á vez, o cal nos confire 

unha gran responsabilidade na súa protección. Galicia debe asumir 

como propio ese compromiso global coa preservación dos bens 

culturais, único xeito de que a nosa colectividade se comporte como 

un actor responsable na sociedade global e se sitúe así en condicións 

de acceder a certa cota de influencia e prestixio.

Galicia debe ser consciente do profundo esvaecemento da fronteira 

tradicional entre o exterior e o interior, cunha incidencia recípro-

ca que non deixou de medrar coa globalización, un fenómeno que 

abre oportunidades para facilitar unha maior presenza universal 

en virtude da multiplicación deses fluxos de intercambio transna-

cional, que operaron unha transformación destacada marcada pola 

pluralización das participacións no contorno global. Para tal efecto, a 

promoción da cultura galega como produto de calidade require unha 
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dignificación interna profunda, a asunción compartida da cultura 

propia como un valor común e de consenso e o recoñecemento de 

que a apreciación externa dos nosos valores contribúe igualmente 

a potenciar a nosa identidade. 

Galicia precisa articular unha presenza global da súa cultura, 

intensificando as súas accións e relacións cunha perspectiva es-

tratéxica centrada nas súas prioridades, pero transcendendo a 

mera proxección para tecer redes de cooperación e intercambio 

co propósito de preservar a súa personalidade colectiva, aspirando 

ao exercicio dunha universalidade baseada na potenciación do seu 

propio ser e na utilización daqueles factores que espertan maior 

interese e simpatía fóra das nosas fronteiras, sen por iso caer nos 

tópicos. A internacionalización da cultura galega debe asentarse na 

calidade da súa creación, na rede de museos e patrimonio, incluíndo 

o propio contorno natural, e na súa industria cultural.

O fomento da internacionalidade debe concibirse igualmente como 

un dos piares básicos para acadar a excelencia cultural das nosas 

entidades e institucións do sector, xa que a conexión co exterior non 

soamente vai enriquecer o traballo dos profesionais da respectiva 

área senón que tamén introducirá novos retos e novos elementos de 

comparanza e contribuirá a elevar o seu nivel de calidade. 

Galicia debe participar, por último, e na medida das súas posibi-

lidades, dos compromisos da axenda internacional en materia de 

cultura, nun contexto inseparable da transición a un novo paradigma 

baseado na defensa da paz, da democracia, dos dereitos humanos, 

da sustentabilidade e da mellor xestión da diversidade e a riqueza 

cultural, convencidos de que o seu respecto é un dereito e un deber 

integrable no concepto de seguranza humana, sen que ese recoñe-

cemento supoña atranco ningún para alentar procesos de mestizaxe 

que redunden nunha prosperidade común. 
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19.
Cartografia da accion exterior da Galiza:  

un estado da cuestión entre as luces e as sombras
Por Rubén C. Lois González*

Existe un acordo amplo ao considerar, e así o expresamos nun 

número recente de Tempo Exterior, que foi a Xeración Nós a primei-

ra en decatarse de que para construír unha identidade forte e un 

proxecto nacional sólido había que saír ao exterior. Había que coñecer 

as experiencias, os debates e as pugnas ideolóxicas que se sucedían 

en países tomados de referencia que, alén de Portugal e unha serie 

de nacións americanas con forte presenza galega, adoitaban ser as 

principais potencias da Europa occidental. Deste xeito, dous desta-

cados membros de Nós, expresivos das dúas almas da Xeración e do 

nacionalismo de todo este período, V. Risco e A.D. Rodríguez Castelao, 

emprenderon sendas viaxes por Europa (Álvarez Martínez, 1989; 

Lama, 1994; Rodríguez González, 2006). Daniel Castelao procurando 

coñecer as vangardas artísticas e estéticas nunha rota que o levou a 

París, Bélxica, os Países Baixos e o Oeste de Alemaña no 1921; Vicen-

te Risco no inicio dos anos 1930 por Centroeuropa, con intereses 

históricos e antropolóxicos. Os dous deron conta das súas viaxes en 

forma de diario ou de ensaio definindo xa que a axenda exterior de 

Galicia ou se inspiraba nas culturas europeas occidentais, ou non 

tería referentes de identidade suficientes.

* Rubén Lois é fillo de Rubén Víctor Lois Calviño, naceu en Palas de Rei, onde residiu 
ate os catorce anos. Licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago 
de Compostela (1984) e doutorado en Xeografía pola mesma Universidade coa tese 
Aproximación a una Geografía de la Juventud. Estudio socioespacial de los Centros 
de España (1992). É catedrático de Análise Xeográfica Rexional da USC onde exerce 
a docencia dende 1990. Tamén impartiu docencia na Universté do Maine, Université 
de Caen e Université de Touluse-Le Mirail en Francia, e na University of Bergen en 
Noruega. Foi Director Xeral de Turismo da Xunta de Galicia (2005-2009). É coordinador 
do Grupo ANTE: Análise Territorial (GI-1871) da USC e director da fundación CEER 
(Centro de Estudos Euro-Rexionais).Actualmente é Vicepresidente da Asociación 
Internacional de Xeografía
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As figuras de Castelao e Risco compleméntanse moi ben coa de 

Plácido Castro, escritor, xornalista e desde o noso punto de vista un 

auténtico xeopolítico que insistiu en vincular o mundo británico, 

en particular o céltico con Gales, Irlanda e Escocia como territorios 

principais a considerar, a Galiza (Ríos, 1997; Trillo e Lois, 2016). Estas 

realidades nacionais mostraban o camiño para desenvolver unha 

auténtica identidade galega, que debería ser recoñecida na socieda-

de das nacións. Sen dúbida, a Xeración Nós e o galeguismo político 

insistiron na necesidade de Europa, dos grandes referentes culturais 

e políticos occidentais, para que a sociedade galega aprendese e 

mostrase as súas potencialidades. 

Mesmo algúns autores relevantes que non viaxaron lonxe, como 

Otero Pedrayo, acreditaban no exemplo da cidade-xardín, no valor 

da paisaxe, para comprender Galiza a partir de ideas expresadas 

primeiramente en francés, alemán ou inglés (Otero, 1926 e 1928). Non 

obstante, a traxedia da Guerra Civil e o posterior intento autoritario 

de eliminación ou minoración da identidade galega, fixo que o país 

ficara illado do exterior ao longo dos 1940 e boa parte dos 1950, para 

logo retomar os seus tres espazos de proxección externa, nun pro-

ceso mediado paseniñamente pola emigración a partir de mediados 

de século. Un deles era Portugal, o veciño ao que se podía ou desde 

onde podía fuxir nunhas fronteiras que sempre foron máis permea-

bles do que as autoridades estatais quixeran. Outro América Latina, 

onde decenas de miles de galegos e galegas se incorporaron a unha 

vaga migratoria desde mediados do século XX, que se sumou ás de 

decenios anteriores, ademais de reforzar novos destinos importantes 

como Venezuela ou Brasil, xunto a Arxentina, Uruguai ou Cuba até 

a Revolución. 

Por último, os países célticos cos que se mantiveran contactos cul-

turais dificultosos, cando menos até finais dos 1960, cando a tradición 

de irmandade atlántica e musical se recupera con forza. Deste xeito, 

e en condicións complicadas Galiza sempre se asentou comodamente 

nun espazo occidental ibérico e oceánico, que se presenta como a 
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súa vocación natural (Lois, 2015), non incompatible coa súa marcada 

europeidade.

Desde os 1960 e 1970 a economía, o territorio e a sociedade galega 

mudaron fondamente. Galiza deixou de ser un país hexemonicamente 

rural para urbanizarse dun xeito moi rápido, primeiro mediante un 

crecemento centrado nas súas cidades principais (1960-90) e logo nas 

súas periferias (desde os 1990). Ao mesmo tempo, os xeitos de vida 

dos galegos e galegas transformáronse por completo, nun proceso 

de modernización, de forte vínculo ao traballo asalariado no cadro 

dunha progresiva mellora nas condicións materiais de vida. En ter-

ceiro lugar, a estrutura económica do país deixou atrás moitos mitos. 

O primeiro deles, o de que se caracterizaba fundamentalmente como 

labrega e mariñeira. Aínda que o sector agroindustrial segue a ter 

un peso específico importante, o sistema produtivo urbanizouse e 

reforzou unha industrialización serodia, que xustifica hoxendía un 

maior peso do sector fabril no país que no conxunto español, con 

ramas moi fortes como a mecánica, a metalúrxica, a téxtil ou a da 

madeira (Alonso e Lois, 1997; Piñera e Santos, 2011). Esta nova realidade 

supuxo romper de xeito natural os marcos territoriais galegos para 

facer negocios e mellorar os rendementos. Implicou un proceso de 

internacionalización de Galiza moi intenso, que define eixos e prio-

ridades supranacionais complexas e necesita de novos instrumentos 

comúns dos intereses financeiros e comerciais.

Se tratamos de expresar as mudanzas desde unha perspectiva 

xeopolítica, Galiza situouse plenamente nas lóxicas económicas da 

Europa occidental e rica, coa que comparte moitos intereses, sen 

renunciar a un perfil atlántico, fisterrá no seo da UE, de territorio 

totalmente inserido no Arco Atlántico, como algúns especialistas que-

ren denominar ao espazo que se estende desde Escocia ou Noruega 

(hoxe fora da UE) ate Andalucía. Este Arco é plenamente europeo, pero 

afírmase como unha periferia fisterrá, atlántica, fronte ao corazón 

económico e político do continente definido por un eixo, ou banana 

azul, que se alonga desde o Sureste de Inglaterra (onde se topa a 
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Rexión Metropolitana de Londres) até as rexións ricas do Norte de 

Italia, pasando polo Benelux, a Alemaña máis occidental e o Norte e o 

Leste de Francia, con París normalmente incluído (Comisión Europea, 

1994 a e b). Polo tanto, a completa modernización da economía galega 

foi inserindo ao país en Europa occidental, proceso ao que axudaron 

algunhas decisións estratéxicas, como a incorporación dos países 

ibéricos ás Comunidades Europeas en 1986, se ben as institucións de 

autogoberno mantiveron unha posición máis tímida e subordinada a 

respecto de xerar unha paradiplomacia galega no exterior.

Como estamos a sinalar, grandes centros produtivos do país, 

entre eles a área metropolitana de Vigo, co sector do automóbil e o 

agro-pesqueiro-industrial, ou a de A Coruña co complexo ZARA-In-

ditex e a metalurxia, moi cedo se internacionalizaron. Pola contra, 

nos primeiros anos de funcionamento das institucións autonómicas, 

apenas se construíu acción exterior. Haberá que agardar aos gober-

nos de M. Fraga, para que dun xeito moi particular, a Comunidade 

Autónoma de Galicia xere unha dinámica de proxección cara afora, 

con evidentes particularidades. 

A acción exterior de Fraga no seu longo período de goberno (1990-

2005), volveu aos espazos clásicos de relación internacional de Galiza. 

En primeiro lugar, coidáronse moito as relación cos países de América 

Central e do Sur, onde existían importantes colonias galegas, suscep-

tibles tamén de constituír reservas de votantes nas eleccións locais e 

autonómicas. Con Portugal, en especial coa Regiâo Norte formulouse 

un modelo exemplar de cooperación transfronteiriza no cadro da UE, 

conformando moi pronto unha Eurorrexión e poñéndose en marcha 

numerosos proxectos conxuntos. Cumpre destacar que esta opción 

de boa veciñanza coa República portuguesa tornouse nunha estratexia 

asumida non só pola administración autonómica senón tamén por 

cidades, deputacións e numerosos concellos (Meixide e de Castro, 

2001; Xunta de Galicia, 2004; Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 

e Eixo Atlántico, 2004). Por último, a contorna céltica ou atlántica 

coidouse nun dobre perfil folklórico-cultural e suprarexional, be-

Libro homenaxe a Xulio Ríos Paredes

93



neficiaria de axudas finalistas europeas (Comisión Europea, 1994b). 

Toda esta acción, mostra dunha paradiplomacia bastante particular, 

procurou alonxarse dos exemplos abertamente nacionais de Catalunya 

ou o País Vasco, que mesmo decidiron abrir representacións oficiais, 

turísticas ou comerciais do máximo nivel no exterior (cando isto se 

tentou facer no bipartito 2005-2009 a nivel empresarial na Haia, as 

preguntas parlamentarias do Partido Popular non se demoraron). 

De feito, houbo acción, enmarcada en Europa ou América Latina, 

con outras misións puntuais de moi variado contido, que sempre 

apareceron mediatizadas pola forte personalidade do presidente 

da Xunta (Xunta de Galicia, 2004). No cuadrienio 2005-2009 en certa 

medida se continuou esta tarefa, sobre todo en Portugal e América, 

cun novo ton e interlocutores, pero continuadora nas formas e foros 

empregados,

Nos últimos doce anos, semella que o panorama mudou bastante. 

Dunha banda, a economía e as empresas galegas incrementaron 

notablemente a súa internacionalización, nun contexto de crecente 

relación produtiva a escala dos países desenvolvidos. Doutra, o novo 

goberno do PP encabezado A. Núñez Feijóo mantivo unha posición 

tímida en canto á súa acción exterior, non comparable coa do período 

Fraga. Neste senso, partiuse dunha posición moi subordinada e obe-

diente a Madrid, que ten evolucionado cara a unha maior autonomía. 

Mantéñense os contactos regulares con América Latina, aínda que a 

reforma do voto emigrante fixo perder atractivo político á atención 

das colectividades galegas na diáspora. Tamén con Portugal se coidan 

os acordos e as estratexias de cooperación conxuntas, en particular 

coa Regiâo Norte. Polo demais, minorouse conscientemente o perfil 

fronte ás institucións comúns europeas e non semella que a conexión 

atlántico-céltica sexa moi importante, agás momentos puntuais. Neste 

senso, o debilitamento das xeometrías tradicionais de Europa a partir 

de diagonais e arcos, e a súa substitución por modelos de organización 

suprarexionais máis flexibles, semella ter relegado a vocación fisterrá 

occidental do país (Comisión Europea e Goberno Polonés, 2011; ESPON, 
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2013). En síntese, Galiza fai cada vez máis negocio no exterior, pero 

non procura desbordar a súa imaxe rexional e curiosa no Noroeste 

ibérico nun cadro de proxección política tímida cara fora, máis alá 

da promoción persoal do Presidente da Xunta de Galicia.

Como conclusión a todo o exposto, o país reforzou a súa racionali-

dade europea e eurorrexional con Portugal. De momento, esquivou 

unha acción exterior forte no plano político, o que resulta un tanto 

contraditorio cuns intereses empresariais cada vez máis interna-

cionalizados. Non obstante, a procura dunha converxencia entre un 

sector produtivo puxante nalgunhas ramas (mecánica, da madeira, 

agroindustrial, téxtil, etc.) e unha promoción internacional pública 

decidida, puidera nun futuro non moi lonxano animar unha paradi-

plomacia máis activa. Para isto, probablemente sexa necesario un 

cambio político do goberno da Comunidade Autónoma, que reforce 

o perfil de autogoberno ou de xeito preferente ao exterior.
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20.
A revolución das pequenas cousas…  

e de outras non tan pequenas
Por Manuel Barreiro*

Desde mediados dos anos setenta do século XX e até o cambio de 

século, o fío vermello das insurreccións revolucionarias e as mobi-

lizacións populares en América Latina balizou a historia da solida-

riedade internacionalista en Galicia. O apoio aos pobos palestino e 

saharauí, a atención concedida aos exiliados e aos resistentes fronte 

ás ditaduras suramericanas e mais o compromiso coas nacións sen 

Estado en loita para acadar a súa soberanía completaban o cartafol 

das nosas solidariedades. A cartografía esencial: nas orixes, o apoio á 

Revolución cubana fronte ao bloqueo dos EEUU; despois Nicaragua, O 

Salvador e Guatemala, O Brasil do MST e, desde o 31 de decembro de 

1994, a insurrección zapatista en Chiapas e... outravolta a Nicaragua 

das mobilizacións campesiñas en tempos do neoliberalismo voraz.

Na cerna da primeira solidariedade internacionalista cóntanse, 

desde 1979, os Comités de Solidariedade con América Latina (COSAL) 

e a Asociación de Amizade Galego-Cubana «Francisco Villamil» a 

partir de 1981. A mediados dos 80 inician a súa andaina as primeiras 

ONG que, a carón da Axuda Oficial para o Desenvolvemento, van 

ampliar as estratexias de loita contra a pobreza nos países do Sur 

e que, entre nós, recibirán un notable impulso tras a creación da 

* Manuel M. Barreiro (Caracas, 1961). Licenciado en Xeografía e Historia na USC. Editor, 
coordinador de proxectos dixitais e xestor de políticas públicas. Identificou proxectos 
de cooperación en Nicaragua (1995-2001) e foi avaliador de programas de desenvol-
vemento en Bolivia (2002-2003). Docente, durante 10 edicións, do Máster en Xestión 
da Cooperación Internacional e das ONG na Universidade de Santiago. Fundador do 
xornal Praza Pública e presidente do seu Padroado (2013-2018) e colaborador como 
analista político da revista Tempos Novos. Autor de A novísima dereita e nós. O bienio 
gris toupa. Ames: 2.0 Editora, 2013. Coautor con Marcos Pérez Pena, David Peón e 
Xabier Doporto de A crise dos medios en galego: informe. Santiago de Compostela: 
Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, 2013. Coordinador, con Daniel Salgado, 
de Entrementres. Ensaios para unha nova cultura política. Santiago de Compostela: 
Corsarias, 2014.
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Coordinadora Galega de ONGD, en 1991, e a Campaña do 0,7% do PIB 

para Cooperación en 1993.

Outro fito relevante na constitución do tramado da cooperación 

galega foi a creación da axencia municipal para a cooperación inter-

nacional, o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, en 1997, 

que lle debemos a Xulio Ríos e á intelixencia colectiva do IGADI. A 

cooperación con implicación dos concellos abriu campo ás accións 

de irmandamento municipal e á execución de proxectos enfocados 

ao desenvolvemento local comunitario. Esta primeira etapa de 

formación do tecido da cooperación ao desenvolvemento no país 

péchase coa Lei galega de cooperación de 2003 e o seu primeiro 

Plan Director en 2006.

A primeira vaga de solidariedade internacionalista con Ni-

caragua

A resistencia popular contra a ditadura somocista aviveceuse 

en agosto de 1978 cando un comando da FSLN, dirixido por Edén 

Pastora e Dora María Téllez, asaltou o Palacio Nacional e tomou 

como reféns aos deputados. Desde aquela, o foco informativo non 

deixará de reparar en Nicaragua. Tras a insurrección fracasada de 

1978 agroman grupos de apoio aos sandinistas e, en 1979, créase o 

primeiro COSAL en Vigo ao que seguirán outros en Santiago, A Coruña, 

Lugo, Ourense, Ferrol... animados por militantes de forzas políticas 

extraparlamentaria (MCG e LCR) en converxencia coa esquerda 

sindical de CCOO e a UGT e activistas dos movementos cristiáns de 

base —moitos vinculados á esquerda nacionalista—. 

A Revolución Sandinista xerou unha onda de solidariedade global 

que se intensificou cos ataques da Contra e a guerra de baixa intensi-

dade promovida polos EEUU. Coa Cruzada Nacional de Alfabetización, 

en 1980, milleiros de internacionalistas intégranse en brigadas para 

impulsar proxectos educativos, sanitarios ou a creación de infraes-

truturas comunitarias. Entre 1980 e 1990 pasarán por Nicaragua máis 

de medio milleiro de brigadistas galegos. Entre eles, o xornalista 

ferrolán Xosé María Benítez Casteleiro ou a viguesa Begoña Moa 
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–que promove proxectos radiofónicos populares en Río San Juan 

na fronteira con Costa Rica– e Pablo Otero, un dos fundadores do 

COSAL, que traballará ás ordes de Tomás Borge na edición do Ba-

rricada Internacional e coordinará ás brigadas chegadas do Estado 

español. Os laboralistas Enrique Aller e Carlos Cerviño participarán 

na redacción do Código do Traballo de Nicaragua (1988-1990) e Ana 

María Vila, relixiosa da Compañía de María, vinculada ás organi-

zacións progresistas de crentes galegos e fundadora do COSAL de 

Lugo, principiará en 1988 o seu labor solidario nas comunidades 

campesiñas de Malacatoya, na rexión de Granada.

No último terzo dos 80, os comités internacionalistas desprazaran 

xa a súa atención cara O Salvador e Guatelama e o seu espazo fora 

ocupado polos proxectos de cooperación de ONGD coma ACSUR-Las 

Segovias ou Entrepobos, iniciativas que se viron fortalecidas cando, 

en 1993, a Axuda Oficial española sinalou a Nicaragua como país 

prioritario nas súas políticas. 

Nas eleccións de 1990, Violeta Chamorro, da Unión Nacional Opo-

sitora, acadou o 54,7% dos votos e puxo fin ao ciclo revolucionario 

sandinista. A Contra anunciou o alto o fogo. Pouco despois fíxose 

efectivo o primeiro Programa de Axuste Estrutural do FMI: mínguase 

un terzo do emprego no exército e na administración; 351 empresas 

públicas (que xeraban o 30% do PIB) son privatizadas, devoltas aos 

antigos propietarios ou liquidadas. En 1994, a débeda externa nica-

raguana acada 11.695 millóns de dólares. En 1998 equivale xa ao 278% 

do valor do seu PIB. Na revista Envío resumían: «A verdadeira meta 

do Programa de Axuste é que sigamos pagando a débeda externa. É 

hora de pensar un programa no que Nicaragua troque a débeda por 

estabilidade e desenvolvemento». O imperio da ortodoxia neoliberal 

era esmagador. 

Nos anos noventa, Nicaragua tiña, xunto con Haití, o Índice de 

Desenvolvemento Humano máis baixo de Latinoamérica. En 1994, o 

70% das familias nicaraguanas vivía en condicións de pobreza; en 1997 

era o 82% das unidades familiares. A pesar da guerra e o bloqueo, os 

Libro homenaxe a Xulio Ríos Paredes

99



sandinistas conseguiran algúns éxitos con melloras en educación e 

sanidade, pero non foran quen de crebar as pexas estruturais cau-

santes do empobrecemento e a desigualdade malia a súa reforma 

agraria e o impulso das cooperativas campesiñas. A ofensiva neoliberal 

esborrallou a maioría dos avances e ameazou as redes comunitarias 

de apoio mutuo que xermolaran coa Revolución. Con Chamorro a 

contrarreforma agraria prosperou: das máis de 3.000 cooperativas 

agrogandeiras dos anos 80, en 1996 apenas quedaban 300.

A segunda vaga da solidariedade: a UCA Heroes e Mártires de 

Nandaime e os «norteños»

A dignidade rebelde dos zapatistas abaneou o mundo o primeiro 

de ano de 1995. América Latina retornou á axenda da solidariedade 

internacionalista e as loitas campesiñas insurxentes gañáronse as 

simpatías cidadás. O teito, terra, traballo, pan, saúde, educación, 

independencia, democracia, liberdade.... do EZLN iluminou outras 

rebeldías coma as do campesiñado nicaraguano. 

Na campaña electoral, Violeta Barrios prometera a devolución 

das propiedades confiscadas aos seus antigos donos e a entrega de 

terra aos desmobilizados da Contra. Á esixencia de terras sumáronse 

os retirados do Exército e a Policía Sandinista, os despedidos das 

empresas públicas e os desprazados e refuxiados que retornaban 

ao país. E os 120.000 beneficiarios da Reforma Agraria sandinista 

en litixio polas terras cos antigos donos, na súa inmensa maioría 

oligarcas somocistas. 

O norte de Nicaragua converteuse nunha polvoreira. A reinserción 

da Resistencia Nacional (A Contra) saldouse cun sonoro fracaso. Os 

desmobilizados rearmáronse, naceu a Recontra e os ex milicianos do 

Exercito e das cooperativas de autodefensa sandinistas pasarán a ser 

obxectivos de numerosas operacións de castigo. As gavelas de rear-

mados asolarán o norte de Nicaragua (Siuna, Bonaza, Rosita, Waslala, 

Jinotega, Estelí…). Só en 1994, houbo 583 incidentes cos rearmados: 

50 asasinatos, 45 secuestros, 48 asaltos, 31 incendios, 92 combates 
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coas forzas da orde... Coma constatou Verónica Rueda-Estrada: «A 

posguerra foi en moitos sentidos tan violenta como a guerra».

Os campesiños sandinistas responderan, primeiro, organizando 

unidades «recompas» para a autodefensa; despois, coa escalada da 

violencia, comezarán un éxodo cara a outras zonas de Nicaragua. En 

1991 chegan a La Calera (Nandaime), ao sur de Granada, as primeiras 

familias norteñas, ao pouco constitúense as comunidades Nicaragua 

Libre en San Luís de Manares e Aguas Agrias. A Unión de Cooperati-

vas Agropecuaria Heroes e Mártires de Nandaime, creada ao abeiro 

da reforma agraria, actúa de anfitrioa. A súa integración na rede de 

solidariedade débese ao teimoso labor de José María Chepe Ampudia, 

un cooperante leonés vencellado á teoloxía da liberación. Ampudia 

lideraba, desde finais dos 80, diversas iniciativas en conexión co 

Centro Comunitario «Óscar Arnulfo Romero» de Nandaime, onde 

o pai Santiago Giroux servía de enlace coa ONG canadense Spirale. 

O aumento de violencia no norte forzará unha nova vaga de re-

fuxiados. O 31 de decembro de 1994, coincidindo coa toma de San 

Cristóbal de las Casas polo EZLN, un grupo de familias orixinarias de 

Waslala ocupan Isla Zapatera, no lago Cocibolca, fronte á cidade de 

Granada. Organízanse en tres comunidades-cooperativas (Sonzapote, 

La Habana e El Morro) na costa sur da illa. Os norteños ocupan terras 

ociosas outrora confiscadas polo Goberno sandinista e integradas 

no Parque Nacional de Zapatera. Con recursos da UCA «Heroes e 

Mártires de Nandaime», de Spirale e doazóns canalizadas por grupos 

cristiás de base garantirase a alimentación básica de emerxencia, a 

construción de vivendas provisorias e os insumos necesarios para 

a posta en marca de labores agrícolas e gandeiros. 

En 1995, Xosé Antón Iglesias, crego de militancia antifranquista, 

moi conectado co nacionalismo de esquerda e os movementos pro-

gresistas de crentes galegos, contacta con Chepe Ampudia e sabe en 

primeira persoa da ocupación de terras dos refuxiados norteños. O 

COSAL de Santiago organiza con el diversas charlas para dar a coñecer 

o movemento e captar fondos de axuda antes de que Iglesias retornara 
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a Nicaragua para implicarse na organización comunitaria do norte-

ños a carón de Chepe Ampudia e Iris Vado, unha dirixente histórica 

da FSLN de Rivas. Como resultado desas accións, o COSAL organiza 

unha brigada de 10 persoas que, en xullo de 1995, realiza traballos de 

alfabetización de adultos e identifica proxectos de desenvolvemento 

convivindo nas comunidades campesiñas en Isla Zapatera. 

En 1996 novos colectivos de refuxiados desprázanse ao departa-

mento de Granada e aséntanse en Tarca e El Cerro, en Zapatera, e ao 

pé do volcán Mombacho ocupando terras non explotadas acaparadas 

na «piñata sandinista» pola Asociación de Trabajadores del Campo 

(ATC). Desde entón multiplícase o acoso policial sobre os norteños 

e a presión da FSLN provocará o cisma dalgunhas cooperativas da 

UCA desconformes coa ocupación de terras. A escalada represiva 

intensificarase en 1997-1999, con numerosas tentativas de desaloxo, 

detencións e, finalmente, o encarceramento de Chepe Ampudia que 

se verá, ao cabo, obrigado a abandonar Nicaragua. 

Neste tempo, recomponse o mapa das cooperativas, mais os reveses 

produtivos e a represión forzan novos desprazamento e a desapari-

ción dalgúns núcleos cooperativos en Zapatera e o Mombacho, mais 

vaise consolidando unha rede solidariedade ao redor da UCA e os 

norteños: ACODE, unha ONG madrileña, mantén persoal expatriado 

con traballo en saúde comunitaria; Ana María Vila e a ONG AXUNICA 

colaboran en iniciativas de desenvolvemento comunitario; desde 1996, 

unha ONG vasca Zubiak Eginez, con expatriados, faise cargo de dina-

mizar proxectos produtivos, melloras de infraestruturas e vivendas 

e o desenvolvemento turístico; e o COSAL acompaña o proceso coa 

organización de brigadas até 2001, identifica microproxecto produti-

vos, educativos e de fortalecemento asociativo da UCA e media para 

conseguir financiamento a través de ONGD galegas e o Fondo Galego 

de Cooperación. A colaboración estable de ACODE, COSAL e Zubiak 

Eginez concretouse en ZUCOA, unha sorte de consorcio de ONG en 

apoio da UCA «Tierra y Agua» que, constituída en 1998, chegará a 

axuntar 14 cooperativas en Nandaime e Isla Zapatera. 
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O COSAL sosterá, ademais, outras iniciativas de apoio en Nicaragua 

en favor de Radio La Primerísima, dirixida polo xornalista William 

Grigby, e a Fundación Popol Na, ONG dedicada ao desenvolvemento 

local e a promoción do municipalismo. Desde 1997, os bos oficios de 

Xulio Ríos e de Alfredo Novoa Gil permitiron abrir unha xanela de 

cooperación cos concellos do Fondo Galego en apoio das coopera-

tivas de norteños e a execución de proxecto de reconstrución tras 

o furacán Mitch en municipios do departamento de Chinandega. 

Cooperación de proximidade ao redor de microproxectos, de escala 

local, modestos nas súas contías, pero liberados das condicionalida-

des e as esixencias tecnocráticas das iniciativas de desenvolvemento 

impulsadas pola Axuda Oficial. 

Proxectos imprescindibles para dar vida á revolución das pe-

quenas cousas e de causas non tan pequenas como a dignidade 

rebelde das comunidades campesiñas. Solidariedades miúdas que 

son doadas de esquecer nos pregues da historia da cooperación 

galega. Nacidas de paixóns alegres, infinitamente valiosas por ser 

portadoras de esperanza e azos emancipadores para cambiar a vida 

dos máis desfavorecidos entre os desfavorecidos. O tempo ergue 

barricadas contra a memoria. Para vencer ao esquecemento, deixar 

testemuño agradecido e render homenaxe a Xulio Ríos —e o moito 

que lle debemos— foron escritas estas liñas sobre a solidariedade 

internacionalista en Nicaragua.
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21. 
Pasado, presente e futuro da cooperación 

municipalista galega para o desenvolvemento. 
Reflexións no trinta aniversario do IGADI

Por Xosé Luís Pastoriza Rozas*

No século XII, cando no lugar d’O Cruceiro na parroquia de San 

Martiño de Moaña se estaba a erguer súa igrexa románica, o erudito 

e filósofo bretón Bernardo de Chartres pronunciaba a súa famosa e 

imitada sentenza: “somos nesquerellos ao chuculeiro de cachimáns” 

(nos esse quasi nanos, gigantium humeris incidentes). Para os neófitos 

no léxico singular da comarca do Morrazo -berce de Xulio Ríos e de 

quen escribe-, resultará máis coñecida a tradución de “sermos como 

ananos a ombreiros de xigantes”. Con todo, a fortuna deste aforismo 

medieval, reproducido entre outros por Isaac Newton, levou a esque-

cemento da breviña explicación que completaba e descifraba o senso 

desta poderosa imaxe: “podemos ver alén, e máis lonxe ca eles, non 

tanto pola nosa vista espelida nin pola altura do noso corpo, senón 

porque somos erguidos pola súa grande altura”.

Unha altura e fortaleza que non refire unicamente á cuestión 

física da grande envergadura de persoas que denominamos “cachi-

máns” ou “longueiróns” polas terras do Morrazo. Porque esta altura 

excepcional inclúe unha dimensión moral e intelectual. Trátase de 

xigantes emprendedores, xentes con cobiza do lonxe e con espírito 

* Xosé L. Pastoriza Rozas, investigador e consultor especializado en política pública de 
cooperación para o desenvolvemento. Licenciado en Filosofía e Máster en Desenvol-
vemento Local pola Universidade de Santiago de Compostela. Realizou estudos de 
posgrao (MSc NGOs and Development) na London School of Economics & Political 
Science cunha bolsa da Fundación Barrié. As súas investigacións e publicacións sobre 
cooperación para o desenvolvemento en Galicia e educación para cidadanía global 
poden consultarse en aberto en redes sociais de investigación como academia.edu 
ou researchgate.net. No eido da cooperación ten traballado na Coordinadora Galega 
de ONGD e na Fundación Entreculturas e ten facilitado, entre outros, os procesos 
participativos de elaboración e avaliación do III e IV Plan Director da Cooperación 
Galega. É socio da Rede Española de Estudios de Desarrollo (REEDES) e padroeiro 
da Fundación Isla Couto. Actualmente imparte docencia na Facultade de Filosofía da 
Universidade de Santiago de Compostela.
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de iniciativa, creadores de novas ideas e institucións, pioneiros de 

novas rotas para a navegación intelectual, cosmopolitas de raíz e 

utopía. Unha virtude que popularmente louvamos coa expresión ser 

un “furas” ou “furón” en canto individuo cun formigo e inquedanza 

vital polimática e polígrafa que se contrapón ao principal represen-

tante da preguiza e a nugalla no imaxinario popular, o “palanquín”. 

En definitiva, mestres eruditos dos que nos sentimos discípulos coa 

memoria agradecida pola súa grande altura e pola súa rexa vontade 

de construír unha Galicia célula de universalidade e xustiza global. 

Neste simultáneo trinta aniversario do IGADI e corenta aniversario 

do Estatuto de Autonomía de Galicia é de xustiza recoñecer canto ten 

contribuído a teimosía e rigor de Xulio Ríos a alicerzar e fortalecer 

intelectual e institucionalmente a construción do noso autogoberno 

nun dos seus cadabullos históricos, a acción exterior. Porque fronte 

á improvisación, o oportunismo e o curtopracismo, Xulio Ríos ten 

argumentado arreo a necesidade de que a acción exterior galega se 

guíe por principios, estea dotada dunha visión estratéxica sólida e 

coherente e active as imprescindibles institucións fornecedoras de 

coñecemento especializado. E neste labor de incidencia e influenza 

mantívose fiel ao mandato de sermos no mundo e para o mundo 

desde a nosa identidade galega europeísta, universalista, pacifista e 

solidaria internacionalista. 

Esta nosa achega espreita brevemente nesta dimensión solidaria 

internacionalista por canto Xulio Ríos e o IGADI teñen dedicado 

xenerosas enerxías á construción do municipalismo solidario ga-

lego. Porque axiña, na emerxente tecedeira de redes e alianzas do 

noviño IGADI dos anos 90, sementáronse complicidades entre o 

municipalismo galego sensible á solidariedade internacional co fin 

de articular organicamente un novo espazo de construción colectiva 

do poder solidario do local. En 1997 constituíuse o Fondo Galego de 

Cooperación e Solidariedade a iniciativa de dez concellos galegos 

pioneiros co apoio e asesoramento do IGADI (Fondo Galego, 2012). 

Unha iniciativa municipalista pola que se institucionabilizaba o activo 
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compromiso solidario do poder local galego no apoio ás causas sociais 

internacionalistas (Nicaragua, Cuba, República Árabe Saharauí, etc.), 

ás mobilizacións da sociedade civil polo 0’7 e á resposta a crises hu-

manitarias como os estragos do furacán Mitch, o xenocidio ruandés 

e a crise de persoas refuxiadas nos Grandes Lagos e na ex-Iugoslavia. 

No horizonte deste traballo comunitario estivo sempre presente a 

esperanza e a ilusión pola construción desde o local, en man común 

e en irmandade, dun mundo liberado da pobreza extrema e as des-

igualdades, comprometido na loita contra o cambio climático e no 

que se realizan eficaz e plenamente os dereitos humanos, a xustiza 

social e ecolóxica e o desenvolvemento humano sustentable.

Mais, este aniversario do IGADI tamén se anticipa á conmemora-

ción en 2022 do trinta aniversario da cooperación para o desenvol-

vemento promovida pola Xunta de Galicia (Ríos e Teijo, 2009). Nestas 

case tres décadas de historia, o sistema galego de cooperación foise 

configurando de vagar dotándose dun marco normativo autonómico 

específico en 2003 e 2021 e de diversos documentos estratéxicos de 

referencia, xerándose capacidades institucionais, mobilizándose á 

cidadanía, organizacións da sociedade civil, persoal das Adminis-

tracións Públicas e cargos públicos, creándose conciencia solidaria 

pola xustiza global nas Entidades Locais, e superándose numerosos 

atrancos e ameazas como a alongada crise económica, financeira e 

fiscal da última década. 

Malpocadamente, esta década perdida impactou con forza nas 

febles estruturas e dinámicas da cooperación municipalista galega, 

tal e como foran identificadas no Informe Zero sobre a cooperación 

municipalista en Galicia (Fondo Galego, 2009). Este estudo precursor 

procurou fixar un punto de partida desde o que albiscar un hori-

zonte de futuro para a política pública de cooperación local para o 

desenvolvemento, xusto nas vésperas da cicloxénese explosiva da 

crise. Con todo, e transcorridos doce anos desde a súa publicación, 

infelizmente a súa diagnose goza de completa actualidade (Pasto-

riza, 2021). Daquela as súas conclusións salientaban: a axenda da 
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cooperación local galega precisa gañar en solidez e consistencia; 

identifícanse profundas asimetrías e desigualdades de capacidades 

entre as Entidades Locais con respecto doutras Administracións 

polos escasos recursos económicos, administrativos e humanos; 

o individualismo na xestión e o proxecto como instrumento min-

guan o valor engadido, calidade e impacto das actuacións fronte ao 

acompañamento de procesos a través de espazos de coordinación e 

axencias especializadas como o Fondo Galego; a sensibilización debe 

desenvolverse desde o eido local, o financiamento de proxectos de 

cooperación debe operarse desde a convocatoria do Fondo Galego; 

a escasa socialización da cooperación internacional no seo da Admi-

nistración Local; a inexistencia de Consellos de Cooperación ou cun 

funcionamento precario; a ausencia de visión estratéxica sectorial 

e xeográfica; o desaproveitamento das potencialidades dos irmana-

mentos, a ausencia de espazos de xeración de coñecemento, debate 

público, intercambio de experiencias, etc.; e a baixa participación 

nas redes internacionais de solidariedade.

Aínda que un lene pesimismo e desesperanza poida agromar ao 

rematar a lectura desta diagnose, na actualidade ábrese un horizon-

te favorable para a cooperación municipalista galega con base nas 

seguintes oportunidades: 

• A entrada en vigor da nova Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora 

da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de 

Galicia que recoñece a acción exterior das Entidades Locais e a 

súa competencia plena no eido da cooperación e a solidariedade 

global.

• O impulso da localización da Axenda 2030 de Desenvolvemento 

Sustentable por parte da Unión Europea, o Goberno central, 

a Xunta de Galicia, as Entidades Locais, a FEGAMP e o Fondo 

Galego, proceso no que se inclúe a cooperación local para o 

desenvolvemento no seu ODS 17. 

• A progresiva, aínda que excesivamente lenta, recuperación dos 

orzamentos locais dedicados a cooperación para o desenvolve-
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mento e a reactivación do proceso de asociación dos concellos 

galegos ao Fondo Galego.

• O reforzamento da capacidade institucional, técnica e operati-

va do Fondo Galego para prestar servizos de valor engadido ás 

entidades socias.

• A elaboración e aprobación de Bases de Acción Exterior (BAEX) 

impulsadas polo IGADI para a orientación estratéxica e opera-

tiva da acción exterior dalgunhas das grandes cidades galegas 

e deputacións.

Se nos anos 90 a cooperación municipalista para o desenvolve-

mento nacía coa esperanza de constituírse nun modelo alternativo 

de desenvolvemento, arestora os Gobernos Locais deben optar pola 

integración de novas demandas vinculadas á xustiza global e ao 

desenvolvemento sustentable na súa axenda pública e política (Su-

birats, 2016). Non obstante, nesta toma de posición política esixible 

ás Entidades Locais respecto do seu compromiso coa cooperación 

municipalista emerxen catro posibles escenarios en Galicia. 

Catro escenarios de futuro para a cooperación municipalista en Galicia

Escenario A: 
Desvinculación da política 

de cooperación. Ausencia 
de compromiso e 
vontade política e de 
recursos económicos e 
estruturas institucionais. 

Escenario B: 
Mantemento ou recuperación 

da política desde unha lóxica 
continuísta. Ausencia de 
renovación discursiva e inercias 
institucionais na xestión e nos 
espazos de participación.

Escenario C: 
Renovación do discurso 

pero non do modelo de 
cooperación. Actuación 
segundo a lóxica 
tradicional (Norte-Sur) 
e con marco estratéxico, 
instrumental e de 
participación continuísta.

Escenario D: 
Cambio discursivo e cambio de 

modelo. Reformulación da 
planificación, actores, procesos 
de participación, instrumentos 
e ámbitos de traballo.

Adaptado de Millán e Gil, 2018

Unha vida de compromiso para unha Galicia universal

108



En Galicia máis de douscentos Concellos e a Deputación de Ourense 

atópanse no escenario A mentres que o núcleo duro da cooperación 

municipalista galega localízase no escenario B, agás algún caso excep-

cional que ten evolucionado cara ao escenario C como o Concello de 

Santiago de Compostela no mandato municipal 2015-2019 ou o Fondo 

Galego. Por outra banda, o escenario D opera apenas como unha 

posibilidade aínda inédita e non identificable na realidade da coope-

ración municipalista galega e que temos denominado “cooperación 

municipalista SMART para a transformación social” (Pastoriza, 2021). 

Este modelo SMART representa un estándar ideal que debe ser 

adaptado ás circunstancias e demandas concretas de cada Entidade 

Local galega xa que esta proposta aposta polas responsabilidades 

compartidas, pero diferenciadas, recoñecendo as capacidades plurais 

e as necesidades diversas dos Concellos e Deputacións galegas. Por 

SMART entendemos o acrónimo das cinco características irrenun-

ciables para esta innovadora política de cooperación: solidariedade, 

mobilización, activismo, responsabilidade e transparencia. Porque as 

Entidades Locais SMART actuarían consonte a estes cinco elementos 

en tanto que Gobernos Locais:

• Solidarios: motivados á transformación social en coherencia cos 

valores e principios da solidariedade e a xustiza global.

• Mobilizadores: non só de recursos e capital humano ou financei-

ro, senón da comunidade local e das organizacións da sociedade 

civil a través da educación para a cidadanía global, da concien-

ciación solidaria, e da participación activa en redes globais para 

a aumentar a capacidade de incidencia e a influenza do poder 

local a nivel global.

• Activistas: capaces de conectar as demandas e loitas sociais lo-

cais e globais: feminismo, dereitos humanos, xustiza ecolóxica, 

pacifismo, etc.

• Responsables: asumindo novos roles e funcións no marco de 

modalidades de traballo participativas, estratéxicas, abertas, 

flexibles e innovadoras e apostando pola coherencia de políticas 
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de desenvolvemento dentro da lóxica da Axenda 2030 de Des-

envolvemento Sustentable.

• Transparentes: rendendo contas á cidadanía e comunicando 

activamente os impactos e logros colectivos na consecución de 

resultados de desenvolvemento.

Xa que logo, trátase dunha política pública SMART promotora de 

lóxicas e estruturas horizontais de articulación e concertación, siste-

mas desconcentrados e descentralizados de toma de decisións, con 

lóxicas de aprendizaxe en código aberto, con participacións amplas e 

plurais e que aposta pola repolitización da cooperación municipalista 

para o desenvolvemento. Esta repolitización débese entender como 

o aproveitamento da capacidade de implicación, influenza, inciden-

cia e decisión directa da cidadanía na definición dos problemas do 

desenvolvemento sustentable a nivel local e global; a imaxinación 

e construción de alternativas; a coprodución da política pública de 

cooperación municipalista; a xeración colectiva de coñecemento 

e saberes; a conectividade e comunicación directa coas persoas e 

comunidades parceiras nos países empobrecidos; e a participación 

na xestión e implementación da política pública de cooperación fa-

vorecendo a transparencia e a rendición de contas (Subirats, 2016).

Non obstante, e a pesar de que a historia da cooperación munici-

palista en Galicia mesture luces e sombras, esperanzas e desilusións, 

optimismo e escarmentos da experiencia, cómpre teimar na procura 

deste vieiro flexible, factible e realista para que cada Goberno Local 

se poida dotar dos elementos fundamentais dunha política pública de 

cooperación municipalista para a transformación social xenuinamente 

SMART. E neste camiñar cara a unha Galicia, célula de universalidade 

e xustiza global, o Fondo Galego e o IGADI deberán desempeñar un rol 

fundamental tanto no acompañamento dos Gobernos Locais como 

na xeración dun saber e coñecemento ao servizo do municipalismo 

solidario galego. Os tempos son chegados para renovados liderados 

inspiradores e nutritivos que teñan un efecto tractor e panca para 

mobilizar, activar e ilusionar ás Entidades Locais que non saben, 
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queren ou poden sumarse á transformación solidaria municipalista. 

Porque o noso desexo compartido é que a curto e medio prazo máis 

Concellos e Deputacións se unan a esta aposta de presente para o 

futuro común da humanidade e do noso planeta, para que Galicia se 

mova pola solidariedade e a xustiza global e cultive a humanidade 

desde o local confiando no poder da xente, da sociedade civil, da 

nosa Terra en man común.

En 2010, Xulio Ríos publicaba na Biblioteca Isla Couto da Editorial 

Galaxia o seu libro Nós no mundo. Unha política exterior para Galicia 

no que reflexionaba sobre a achega do poder local á acción exterior 

galega (Ríos, 2010). Neste libro-manifesto demandaba dotar ás Entidades 

Locais dunha estratexia ambiciosa, suprapartidista, consensuada e 

apoiada socialmente quen de superar os compromisos epidérmicos 

e anecdóticos; as feblezas, contradicións e confusións dos idearios 

e visións solidarias; as culturas e mentalidades da dependencia; e 

a fraxilidade e inexperiencia institucional. Con este acaído estudo 

Xulio Ríos fendía os cadabullos, amolecía os terróns, abría regos para 

a sementeira e sinalábanos un “inédito viable” para a acción exterior 

galega con lealdade ao compromiso galeguista de facer de Galicia unha 

célula de universalidade. Nas súas páxinas inspirámonos e recollemos 

o testemuño de construír unha Nosa Terra universalizada, solidaria 

e aberta ao mundo desde o poder local. Por todos estes motivos, a 

Xulio Ríos cádralle con xusteza a sentenza que outro intelectual do 

século XII, Honorio de Autún, legou á posteridade: “O exilio do home 

é a ignorancia, a súa patria a sabedoría” (Exsilium hominis ignorantia; 

patria est sapientia). Saúde e Terra!
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22. 
Pensando dos dous lados:  
a gaita toca no Atlántico

Por Yuri Fraccaroli*

伟大的里奥斯，我将用加利西亚语在以下的字里行间中对您慷慨无

私的帮助表示最诚挚的谢意

Non podería comezar o presente artigo senón polo recoñece-

mento de todo o que aprendín nas miñas prácticas no IGADI e pola 

xenerosidade que tamén aprendín de Xulio Ríos, a quen dedico esas 

ideas. Pero estendo este sentimento tamén aos meus compañeiros, 

que fronte o medo de esquecer nomes, cito apenas o de Daniel Palau 

González, actual director do IGADI e quen tanto estivo presente na 

miña vida nos últimos anos, pese a distancia dun charco que nos 

separa: o Atlántico. Máis alá da xenerosidade, creo que resulta xusto 

mencionar a miña gratitude ao que aprendín nas prácticas no IGADI, 

* Bacharel en Xestión de Políticas Públicas (USP), titulado en Dirección e Xestión Pú-
blica (UVIGO) e mestre en Psicoloxía Social (USP). É investigador asociado do IGADI, 
membro colaborador do Acervo Bajubá e un dos presentadores do podcast Passagem 
só de Ida. 
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quero dicir, esta capacidade de ollar situado, ou sexa, de falar tanto 

do local coma do global, pero sempre en contexto e enmarcando, de 

que, quen e dende que perspectiva se fala; iso, claro, con respecto ás 

máis diversas culturas e modos de vivir. 

Pero a maneira na que propoño estruturar ese movemento, se 

debe máis ao que vivín dende que volvín a Brasil, ou dito doutro 

modo, dende que deixei a miña vida entre Pontevedra e Baiona 

(2013-2015), o que non significa dalgún modo deixar a Galicia ou ao 

IGADI, como logo se entenderá. E a referencia que fago aquí é aos 

estudos de memoria, tema ao cal téñome dedicado e que, aínda que 

algo distinto das principais liñas e metodoloxías de investigación que 

aprendín no IGADI, moito explica tamén da política, das culturas e 

das sociedades.

É por esta conexión do subxectivo co máis social e político que 

pretendo lembrar o pasado. No meu caso para pensar como algúns 

encontros intersubxectivos tan potentes politicamente fanse posíbeis 

(e outros non) a partir de decisións políticas e, en especial, como modo 

de producir e pensar novos futuros, como ensinaba Ecléa Bosi, un dos 

principais nomes dos estudos de memoria no Brasil e certamente 

amante das poesías da escritora galega Rosalía de Castro, posto que 

foi tradutora da súa obra ao portugués do Brasil. 

Acto primeiro: unha mitoloxía galáico-brasileira

Antes da primeira memoria do IGADI, como unha mitoloxía sim-

bólica para pensar as relacións entre Galicia e Brasil, gustaríame 

brevemente recordar e rexistrar unha lembranza que escoitei da 

profesora Bosi, cando lle comentei sobre o tempo que vivín en Ga-

licia, e ela tanto se animou, contándome máis ou menos así sobre o 

dia de lanzamento da tradución de Rosalía: “Foi un día marabilloso, 

algunhas das persoas da comunidade galega estaban alí e tocaban a 

gaita galega, foi unha festa”.

Ata o momento, non sabía en que ano acontecera isto. Por medio 

dunha procura na Hemeroteca Dixital Brasileira, cheguei a data 

correspondente: xaneiro de 1967. Segundo rexistra O Correio da 
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Manhã en 4 de xaneiro de 1967: “novidade da Editora Nós (Publicações 

Galicia Ceibe): Poesias, de Rosalía de Castro, em tradução do galego 

e do espanhol de Ecléa Bosi”. Nese momento, Brasil vivía unha das 

máis violentas etapas da súa ditadura civil militar, iniciada en 1964 e 

apenas interrompida nos anos 1980; Galicia, por súa vez vivía baixo 

o comando do xeneral Francisco Franco, que prohibía ata mesmo o 

idioma galego e restrinxía o uso da gaita galega.

Poucos meses antes, o 29 de outubro de 1966, no Suplemento Literário 

(São Paulo), nun texto titulado “Don Ramón e Rosalía”, publicado na 

sección adicada ao poeta Valle Inclán, Ecléa afirma que “A Galiza é terra 

matricial que seus filhos não chamam de pátria, mas de mátria. Mãe de 

nosso idioma, foi a sua catedral de Compostela mãe de nossa primeira 

poesia, a trovadoresca”. Logo, comentando a obra de Valle-Inclán en 

correlación coa de Rosalía, Ecléa entende a fuga do tempo como o 

motivo do último libro da poeta galega e afirma: “Ambos os poetas têm 

o seu demônio: o de Valle-Inclán é o demônio Lusbel, o conhecimento do 

bem e a escolha do mal. Rosalía pratica o mais grave pecado da desespe-

rança”. Para Ecléa, esa narración comparada terminaría no encontro 

de dous poetas tan diferentes no diálogo entre San Gundián e San 

Serenín presente na obra de Valle-Inclán, resaltando que “El dolor 

de sentir la vida en la otra vida seguirá”. 

Acto segundo: do Brasil á Univ. de Vigo e, por fin, ao IGADI

A miña primeira lembranza do IGADI sitúase na cidade de Ponte-

vedra, precisamente no fin de 2014, cando estiven nunha conferencia 

presentada por Xulio Ríos aos estudantes do grao en Dirección e 

Xestión Pública da Universidade de Vigo. Recordo de Xulio falando 

con firmeza da necesidade de non trasladar conceptos e referen-

ciais europeos ou occidentais para pensar ou analizar a política e a 

sociedade de China. Contándoo agora, parece unha anécdota (e tal 

vez o sexa), mais lembro que ao abrir o micrófono para as preguntas, 

a primeira foi xustamente: “considerando noso referencial europeo 

de democracia, China vive nunha democracia? O goberno chinés é 

democrático?”. 
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Coa paciencia que lle é propia, e aquí me aproximo máis á miña 

memoria persoal, Xulio volveu unha vez máis a pensar o que signifi-

caba pensar a política exterior de China e versar sobre o desafío de 

intentar un diálogo posíbel, pero con moito coidado coas traducións 

e a necesaria precaución coas atribucións de sentido e o perigo de 

exportar conceptos. E dixen que iso é máis próximo á miña memo-

ria, posto que así me sentía nese momento: nun curso de dirección 

e xestión pública en Galicia, despois de 3 anos e medio nun curso 

de xestión de políticas públicas en Brasil, por onde vía claramente 

posíbeis aproximacións entre os sistemas xurídicos e políticos (co-

ñecemento que debo ao profesor Álvaro López Mira), pero ao mesmo 

tempo, cabais diferenzas de contexto, historia e práctica. 

Se eu estaba en Galiza nese momento, vivindo ese contexto, iso se 

debe ao traballo de cooperación entre académicos galegos e brasileiros 

que posibilitou o convenio de Dupla Titulación entre a Universidade 

de São Paulo e a Universidade de Vigo, dos cales destaco o Profesor 

Carlos Sixirei Paredes, quen impartindo clases en Brasil, me fixo 

coñecer Galicia e pola primeira vez aproximarme ás súas cuestións 

sociais e políticas.

Sobre a miña estancia, en especial, débolle á Reitoría da Univer-

sidade de São Paulo, coa Bolsa Mérito Académico, pero tamén a un 

momento especial do Brasil, onde a Política Exterior servía para outros 

propósitos, máis alá dunha ideoloxía anti-ciencia, totalitaria e servil, 

que afasta o país da cooperación sur-sur, dos BRICS, do Mercosur e 

de tantos outros mecanismos de importancia que pasei a entender 

un pouco máis na miña estadía no IGADI.

Sen embargo, debo dicir que decidín facer as prácticas no IGADI 

por idea do profesor Tino Cordal, figura política da querida Cambados, 

nunha das veces que acompañei á miña amiga Mariana Cruz ás súas 

reunións de coordinación do TFG. El contoume das publicacións e 

das investigacións do think-tank e motivoume a facer as prácticas 

por alá, nun momento en que o IGADI aínda estaba en Baiona. 
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Acto terceiro: En Baiona

A verdade é que pouco me lembro dos primeiros días no IGADI. 

Recordo que Xulio non estaba en Baiona e os compañeiros de traba-

llo fixéronme sentir na casa, habituarme coa miña mesa, ao lado de 

Andrea, e ler algúns dos temas investigados polo IGADI. Sabía que 

investigaría algo chamado “paradiplomacia”, concepto do que non 

tiña idea, pero do que “Xulio me explicaría todo así que chegara”, un 

ou dous días despois. 

Nun misto de ansiedade por saber que podía facer, pero tamén de 

medo de falar “co meu xefe”, esperei o chamado de Xulio Ríos. Neses 

primeiros días, habitueime a facer o mate na cociña sen liar tanto e 

comprender os dilemas de nosa impresora, que un día funcionaba e 

outro non. Na agardada xuntanza, Xulio presentoume o tal concepto 

e me solicitou unha investigación sobre a paradiplomacia no Brasil. 

Deume as coordenadas iniciais a partir dalgúns libros e a liberdade 

para decidir como conduciría a miña investigación, que se converteu 

nunha “mapeo” inicial da actividade paradiplomática dos estados do 

Brasil, que acabou publicada no primeiro número de 2015 de Tempo 

Exterior.

Debo tamén a eses días o impulso a escribir textos de difusión, 

un esforzo moi difícil para unha formación tan técnica como a que 

tiven. Daniel pediume un texto sobre a situación de Dilma Rousseff 

no inicio de 2015, e eu naquel momento (infelizmente) prevín o que 

sucedería: a súa opción por candidatura propia no Lexislativo e o 

embate co Eduardo Cunha resultaron central na súa situación xa tan 

complicada politicamente, que derivaría no impeachment, o cal en 

compañía de Lucas Aidar, escribín para o portal do IGADI e tamén á 

revista Tempos Novos por suxestión de Xulio. 

Escribir para o portal do IGADI terminou sendo unha constante 

nos anos seguintes; no esforzo de traducir o contexto brasileiro 

para posíbeis lectores e lectoras de Galicia e España, sentía que de 

feito me puña a pensar na situación política de Brasil. E para que 

sexa xusto, se no primeiro texto acertei o que sucedería, debo dicir 
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que por moitas veces equivoqueime, como ao narrar a cerimonia de 

apertura das Olimpíadas de Río, en que a emoción falou máis alto do 

que a realidade tan dura que dende entón vivimos en Brasil.

Máis do que un grande animador da escrita e da investigación 

política, Xulio foi tamén quen me encontrou unha opción de piso 

en Baiona que eu puidera pagar e que resultou nunha parada estra-

téxica na Festa da Arribada, cando nese pequeno estudio, durmiron 

apertados non sei cantos amigos e amigas de Pontevedra e de todas 

as nacionalidades posíbeis. Foi Xulio tamén quen me fixo entender 

a importancia de ollar á China, o que significou un espertar de certa 

ignorancia occidental que me era/é propia e involucrarme noutras 

prácticas, como as clases de mandarín que a duras penas curso 

semanalmente e cuxa profesora, Serena Qi, a quen agradezo por 

moito xentilmente axudoume coa epígrafe de agradecemento que 

abre este texto. 

Despois de case dous anos (2013-2015), os meus últimos días en 

Galiza foron no IGADI e se a idea inicial de vivir en Baiona nese pe-

ríodo de prácticas era tamén para desconectarme de Galiza e máis 

especificamente de Pontevedra, cidade que se confunde coas miñas 

propias memorias, o resultado foi inverso. Coñecín máis persoas e 

lugares para sentir aquilo que os brasileiros e portugueses chaman 

de saudades e os galegos tamén de morriña. 

Gran Final: para a gaita tocar no Atlántico 

Para pechar esas memorias, gustaríame volver á reflexión de Bosi, 

cando afirma que “a dor de vivir a outra vida seguirá”. Se nun primei-

ro momento sentinme como algo aparte, ao fin destes dous anos en 

Galicia, encontreime cada vez máis enredado nesa terra que aprendín 

tamén a sentir como miña e que pese a distancia, sinto como se por 

alá aínda vivira. E, de feito, hoxe, o tempo do que fago parte do IGADI 

xa é maior do tempo que estiven en Galicia. 

Nesa relación de exterioridade, pero tamén de íntima proximidade, 

por veces sinto que moitas son as cousas que nos aproximan, aínda 

que tantas outras nos aparten. Non pretendo con esa reflexión pasar 
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por encima de cuestión sociais e políticas: feito é que o Sur Global 

sofre de condicións moi violentas e desiguais en relación ao Norte. 

Pero tamén sería inxusto que se equiparara Galicia e Portugal ás 

condicións económicas dos países do Norte Global. E por alí sinto 

que moito poderíamos facer (máis do que actualmente facemos) 

para cambiar o actual estado de cousas. 

É nese sentido que me reporto unha vez máis ao lanzamento de 

Rosalía de Castro en plena ditadura brasileira. Imaxínate unha publi-

cación dun libro co selo “Galicia Ceibe”, quere dicir, Galiza Libre en 

plenas ditaduras franquista e brasileira. Brasileiros e galegos, nun 

simple acto, fixeron un outro mundo posíbel, de respiro democrático, 

de liberdade, de respecto. 

Sei que este foi apenas un pequeno episodio da historia, con claros 

límites e impactos menores que en relación a tantos outros feitos, como 

a propia diáspora galega, que provocou fluxos migratorios a Brasil, 

en especial, a Bahia. Recoñezo tamén que fago esta lectura dende 

o presente que habito, imputando certos modos de interpretación 

que moi probabelmente excedan as intencionalidades envolvidas 

nos momentos reportados. Pero como afirmei anteriormente, penso 

nesas memorias como posíbeis proxectos de futuro. 

Que presente habitamos hoxe? Que tipo de sociedade e política 

pretendemos? Nesa dor de sentir a outra vida, en tempos de pande-

mia, penso que nos faltaría un pouco de creatividade para pensar 

como desde as nosas dores compartidas, poderiamos crear novos 

futuros, descubrir parcerías estratéxicas, acordos e compromisos 

políticos para así potenciarmos politicamente as nosas vontades de 

xustiza social e equidade en ambos os lados do Atlántico. Se cadra 

comezando por pequenos actos e reflexións, potenciando os actuais 

instrumentos, coma o supra citado convenio, ou organismos coma o 

IGADI, nese sentido do facer político desde a sociedade. 

Dalgún modo, creo que as respostas ás crises globais e nacionais 

soamente poderán ter algún tipo de solución máis positiva por me-

dio de esforzos democráticos que critiquen, problematicen e supe-
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ren esas novas prácticas que xorden da perigosa asociación entre 

conservadorismo – nacionalismo – LGBTfobia – racismo, e que por 

moitas veces veñen acompañados de valores e dogmas relixiosos e 

de liderados políticos como o actual presidente de Brasil ou Santiago 

Abascal, do temible VOX. 

Polo tanto, en certo sentido, sinto que as propostas e reflexións 

do IGADI sobre a globalización e a cooperación sur-sur merecen 

especial atención e unha urxente actuación. En poucas palabras, 

metaforicamente, facer a gaita tocar no Atlántico. 

23. 
Latitude Norte, destino universal,  
paradoiro descoñecido: Galicia.  
Entre Plácido Castro e Lao Tse

Por Marola Padín Novas*

Non chovía e lembro ben a brisa do Atlántico que agarimaba Baiona 

aquel novembro de 2004 na miña primeira entrevista con Xulio Ríos 

para conversar e preparar o que serían as prácticas da facultade do 

verán do 2005 no IGADI. Aquela biblioteca ateigada de publicacións 

sobre calquera parte do mundo pero especialmente sobre China, 

aquel sombreiro representativo do campesiño chinés, o globo terrá-

queo, aquelas marabillosas vistas que un día a carabela de La Pinta 

de Colón atravesara para traer novas dende o outro lado do charco 

e aquel cartel colgado que afirmaba “aquí se fala:...” e enumeraba 

varias linguas. Había que escoller unha área xeográfica. Aquel curso 

universitario coincidiron varias casualidades: a asistencia a un curso 

organizado entre a Facultade de Xornalismo e CC. Políticas sobre 

China, a miña sorpresa cando na lectura para a materia de RRII do 

* Marola Padín Novas (潘海 韵). Lcda en CC. Políticas na rama de RR.II na Universidade 
de Santiago de Compostela (USC). Ma Chinese Studies(SOAS). É vicedirectora do IGADI 
e analista no Observatorio da Política China (OPCh). Foi investigadora visitante na 
Academia Chinesa de Ciencias Sociais (CASS) e profesora visitante na Universidade 
Normal de Jiangsu. Colaboradora con varios think tanks (Atlantic Community). 

Libro homenaxe a Xulio Ríos Paredes

119



capítulo “posibles inimigos de Estados Unidos” de “O Gran taboleiro 

mundial” (1997) de Zbigniew Brzezinski o primeiro mencionado era 

China (nunha facultade sempre centrada en Iberoamérica e a Unión 

Europea) e a decisión de escoller China para a realización das prác-

ticas. Estaba escrito...?

Asemade tamén queda na lembranza a imaxe da placa de Plácido 

Castro. Unha figura descoñecida e un traballo en xeral ignorado a 

pesares da grandiosa labor levada a cabo pola Fundación Plácido 

Castro. A pesares dos retos que a actual pandemia da Covid-19 supón, 

non se debe descoidar manter vivo o legado deste intelectual. Os 

plans e proxectos futuros deben considerar a súa versión universa-

lista, unha decidida e valente vontade política para considerar unha 

acción exterior formulada desde Galicia e con voz propia sen estar 

sempre no terceiro escalón despois do paso xa decidido das outras 

nacionalidades históricas. 

Para que todo iso se leve a cabo cómpre a reformulación do dis-

curso político no que a acción exterior teña un peso en contido, e 

en formas máis relevante que ata o de agora. Se ben a creación do 

CAEX (Consello de Acción Exterior de Galicia) no ano 2009 foi ben 

recibida o seu retraso e o seu escaso dinamismo reflicte a falta dunha 

sensibilidade neste eido e a necesidade dun pulo moito maior. Na 

actualidade xa temos a LEI 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da 

acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia, 

na que explicitamente afírmase na súa exposición de motivos que: 

“As transformacións da acción exterior no ámbito europeo e 

internacional, motivadas pola globalización en todas as súas 

dimensións, e a consolidación do multilateralismo demandan de 

Galicia unha resposta integral e complementaria que sexa quen 

de atender os retos e desafíos globais no marco da promoción e a 

defensa dos intereses lexítimos da nosa Comunidade, mais cunha 

visión máis ampla e holística que de forma coherente contribúa á 

Axenda global de desenvolvemento humano sustentable liderada 

polas Nacións Unidas.”
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Efectivamente, a Axenda dos ODS 2030 expuxo a necesidade urxente 

dun compromiso real por parte dos países asinantes. Así, gobernos 

e empresas esméranse, con maior ou menor acerto e fortuna, na 

formulación de plans que consideran ós ODS unha parte integral dos 

mesmos para a consecución de obxectivos específicos. Porque non 

hai Planeta B nin homus que resista de continuar así.

Hai tres puntos importantes (nin únicos nin excluíntes) na vi-

sualización e planificación da axenda internacional: o fomento de 

actividades que visualicen a realidade internacional dende as escolas, 

pois así se configurará unha sociedade civil que entenda, atenda e 

demande á clase política unha maior atención a este tipo de cuestións. 

Segundo, unha atención máis organizada e coherente coa nosa diás-

pora e, finalmente, o fomento das ciencias sociais e as humanidades 

para impulsar o noso e producir intercambios que poñan en valor 

o noso elevado patrimonio cultural. Para Ramón Piñeiro, Galicia, é 

unha cultura e, partindo desa visión pódese contribuír á cultura 

común que é Europa. O progreso autónomo pode e débese dar sen 

a negación de España pois, non só é compatible senón necesaria en 

ambas direccións.

Galicia-Norte de Portugal e a lusofonía son un claro exemplo dunha 

visión europeísta no mundo. Un territorio dinámico no eido eco-

nómico, forte nas súas potencialidades culturais e universal na súa 

traxectoria histórica e lingüística. Ademais, o IGADI na súa labor de 

creación de pensamento como o think tank que é promove o diálogo, 

intercambio, difusión e organización de puntos de encontro como 

o Congreso de Estudos Internacionais de Galicia. Así, Galicia debe 

converterse nun espazo de reflexión e de impulso de iniciativas que 

permita repensar e actualizar o proxecto europeísta.

A vinculación do galeguismo co Camiño de Santiago ten a súa 

máxima expresión durante o tempo da Xeración Nós, onde se per-

cebe como no seu vinculo coa intelectualidade galega xa se intuían 

as ocasións de conexión internacional. E nesa idea continuamos, en 

Galicia temos opinión do mundo.
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Con case toda certeza o corpo de Santiago Apóstolo non se atope 

soterrado baixo a Catedral de Santiago pero a día de hoxe o Cami-

ño de Santiago é sen dúbida a nosa maior exportación cultural ó 

exterior. Non é unicamente a motivación estritamente relixiosa a 

que move montañas para chegar a Fisterra senón unha delas. É esta 

apertura ó exterior, este motivo de metáfora do proceso do cami-

ñante, de percorrido por unha península variopinta na súa paisaxe, 

clima e gastronomía e cultura local a que atrae a moitos nacionais e 

estranxeiros a vir. Son, asemade, estas algunhas das razóns que nos 

poden permitir comezar proxectos que cunha envergadura diferente 

creen conexións entre rexións, temáticas e persoas. “O Xacobeo 2021 

e a Ruta da Seda: Camiños para o diálogo Oriente-Occidente” foi un 

proxecto inicial que deu a entender a situación actual de coñecemento 

do camiño en China. O proxecto emerxeu de maneira explícita as 

posibilidades de desenvolvemento da Lei Paz Andrade, na relación 

de Galicia con Macau desde o arco atlántico galego-portugués, o papel 

da nova diáspora coma capital relacional de alta calidade, o papel das 

cidades na proxección internacional de Galicia e o Xacobeo, así como 

a colaboración con experiencias máis avanzadas de cooperación coa 

China dentro do Estado. Ademais, cómpre poñer en valor de maneira 

significativa a rede multidimensional Galicia-China identificada no 

marco do proxecto e as posibilidades infinitas dun traballo sistemático 

continuado e acumulado coa mesma na década dos 20. Traballo que 

especialmente en Galicia desde o Observatorio de la Política China 

se ven realizando dende hai décadas. 

Na esquina máis ó noroeste do continente europeo onde o astro 

sol alumea máis lonxe e tarde no día atópase Galicia, para moitos en 

paradoiro descoñecido e para outros entre a morriña, a saudade e a 

universalidade. Poñamos á acción exterior un compás para que non 

perda o norte e que marque o ritmo no interior e no exterior. Cada 

un que marque as súas propias fronteiras... (se as houbera...)

Segundo Lao Tse o “agradecemento é a memoria do corazón” así 

que é grazas a herdanza de tantos galeguistas que temos a base na 
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que construír un futuro “para comprender o mundo desde aquí, para 

proxectar Galicia no contexto internacional”.

Referencias bibliográficas e webgrafía:

• Axenda 2030: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

development-agenda/ 

• Franco Grande, Xosé Luis, Europa dende Compostela, en O euro-

peísmo de Ramón Piñeiro, Texturas internacionais, Igadi, 2009.

• LEI 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exte-

rior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia.  

(https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210315/Anun-

cioC3B0-090321-0001_gl.html) 

• “O Xacobeo 2021 e a Ruta da Seda: Camiños para o diálogo Orien-

te-Occidente” https://china.hub.gal/ 

•  Xulio Ríos, Sempre no mundo Texturas Internacionais Nº 2.

24. 
O meu camiño e os trinta anos do IGADI

Por Daniel González Palau*

Cheguei a Baiona en bus en xaneiro de 2009. Xa eran os tempos 

da internet, mais non tanto como agora e ao baixar pregunteille a un 

par de persoas pola Avenida Joselín, sen fortuna. Cando vin un policía 

local, respingou -procura vostede o IGADI?. 

Como non lle parecían sinxelas as explicacións acompañoume 

desde o casco vello até o bar discoteca Villarosa, ao final case da es-

trada xeral que acompaña a área urbana de Baiona ao carón do mar, 

cando xa se albisca a Virxe da Rocha. O policía sentía admiración polo 

IGADI e contoume que de cando en vez viñan estranxeiros e galegos 

* Daniel González Palau é licenciado en CC. Políticas e da Administración pola USC, con 
mestrados en Cooperación Internacional e Xestión Cultural pola mesma Universidade. 
Foi técnico de sensibilización (2009-2011) e Secretario do Fondo Galego de Cooperación 
e Solidariedade (2011-2015). Publicou “Os irmandamentos en Galicia: Globalización, 
redes e goberno local” (IGADI, 2010). Actualmente é Director do IGADI.
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a conta do sitio aquel a vivir alí. En Baiona isto era especialmente 

particular, xa que as estadías producíanse en inverno, outono ou 

primavera, esquivando o verán, cando en Baiona había algo seme-

llante ao overbooking.

Fora realizar prácticas para rematar un mestrado de cooperación 

internacional para o desenvolvemento e coñecer o Fondo Galego de 

Cooperación e Solidariedade. Recibiume Ánxelo González, daquelas 

Vicedirector do IGADI, que acababa de impulsar, co apoio de Xulio, 

o OGALUS (Observatorio Galego da Lusofonía). As outras dúas ex-

periencias fundamentais daquel día foron ver o busto de Plácido 

Castro na entrada e a cantidade de tentacións que había naquela 

biblioteca infinita. 

Coñecera ao IGADI nos tempos da Universidade, nos que ademais 

de consultar a súa web, fixera un curso sobre China organizado entre 

o IGADI e as Facultades de Xornalismo e Ciencias Políticas, dirixido 

por Xulio Ríos, Luis Ávarez Pousa e Rafael García. O curso foi no 2004 

e durante a pandemia, xa no 2020, entre a segunda e terceira onda, 

descubrín que naquel curso e sen coñecernos daquela, coincidira con 

Marola Padín. Foi ben especial, quince anos despois, atopar entre o 

arquivo do IGADI nunha nota pequena coa letra de Xulio a relación 

de alumnos e vernos aos dous alí.

Naquel curso non falara con Xulio máis que tres ou catro palabras, 

mais xa daquela apaixonárame aquela maneira novidosa e reflexiva 

de pensar China e o mundo desde Galicia. Anos despois, naquel 

inicio de 2009, na primeira conversa con Xulio, instalado en Baiona, 

comecei a traballar nos irmandamentos, a figura icónica das relacións 

internacionais do municipalismo global e unha paisaxe máis de todo 

aquelo que chamabamos globalización. Ademais aproveitaba calquera 

escusa para preguntar sobre a China, a acción exterior ou a propia 

historia do galeguismo. Quedei fascinado.

Unha vez que rematei as prácticas, no verán do 2009, unha nova 

estadía de Moncho Iglesias en Palestina permitiume acceder ao 

posto que el ocupada cando eu fixera as prácticas, o de técnico de 
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sensibilización social dentro do Fondo Galego. Despois entre o 2011 e 

o 2015 exercín de Secretario do Fondo Galego, representando o IGADI 

como a súa Secretaría. A mediados de 2017 voltei xa coma Director 

e impulsando o proxecto -Cooperación Expandida, da man da Mari 

Armesto, que estivera de prácticas uns anos antes. 

Alén de contextualizar o camiño de como me marabillei co IGADI, 

quero aproveitar este espazo de agradecemento a Xulio para recordar 

as liñas de traballo máis destacadas nestas tres décadas de IGADI.

Aproveito tamén para advertir que precisamos de todas e todos 

para sermos capaces de estar a altura dun legado tan virtuoso, darlle 

continuidade e superar os retos que nos veñen por diante. 

Sinteticamente presento os resultados máis recoñecibles dos 

30 anos do IGADI, partindo do texto de referencia empregado para 

celebrar os nosos 25 anos no 2016:

O CIDIC (Centro de Información e Documentación Internacional 

Contemporánea): Neste centro que naceu coa fundación do IGADI 

no 1991 contamos con máis de 30 de coleccións de referencia inter-

nacional no eido das relacións internacionais, en distintas linguas, 

nun espazo documental único en Galicia. A biblioteca internacional 

atópase acompañada dunha especialísima biblioteca sobre a acción 

exterior galega e o propio arquivo da historia do IGADI. Poñer en 

valor este patrimonio documental será un reto fundamental para 

os próximos anos.

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade e a formulación 

dunha política de cooperación ao desenvolvemento coordinada 

cos intereses estratéxicos de Galicia: O IGADI creou o Fondo Galego 

no 1997 e dinamizou a entidade ata marzo de 2021, avogando por un 

modelo diferenciado de cooperación que atenda tanto ao espazo local 

como a unha especialización xeográfica que privilexiou de maneira 

estratéxica o ámbito da lusofonía. Colaboraremos para que os resul-

tados e os éxitos desta experiencia teñan continuidade, apoiando ao 

municipalismo e ao conxunto do sistema galego de cooperación. A 

historia do IGADI e os seus principios fundacionais, pivotan nunha 
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confianza total na necesidade de cooperar máis e mellor no marco 

de Nacións Unidas, tanto nas liñas de investigación e publicación, 

coma de actividades e xestión cultural e de proxectos. Así as cousas, a 

cooperación descentralizada, a Axenda 2030 e a Cooperación Sur-Sur 

son no inmediato as nosas especialidades e aparecen nas nosas novas 

liñas de acción en cooperación internacional, coma por exemplo no 

caso concreto do proxecto que realizamos no ano 2017 no Concello 

da Coruña, a Cooperación Expandida.

A reivindicación da figura de Plácido Castro: O IGADI formu-

louse como unha expresión orgánica de continuidade coa mellor 

tradición do galeguismo universalista e atopa en Plácido Castro 

(1902-1967) unha referencia persoal que reivindica de modo activo 

e expreso, dispoñendo medios (Fundación) e axenda (actos, publi-

cacións…) para unha mellor difusión do seu ideario e pensamento. 

O recoñecemento actual de Plácido no universo galeguista da conta 

dos resultados da Fundación. 

A creación do Observatorio de la Política China: Este Observa-

torio (coa súa Rede Iberoamericana de Sinoloxía, o Taiwan Hebdo, 

o Jiexi Zhongguo, o programa Minzu, os simposios electrónicos 

internacionais, etc.) é un referente no acompañamento dos estudos 

chineses en toda a área iberoamericana. Impresiona o impacto glo-

bal do OPCh e será transcendental sermos capaces de seguir a tecer 

esa ponte de coñecemento e diálogo con China e o mundo oriental 

desde Galicia, creando capital humano e de coñecemento capaz de 

coñecer e mellorar a comunicación con China e o conxunto de Asia. 

Parece claro que sermos capaces de darlle continuidade a esta ponte 

construída por Xulio melloraría a competitividade de Galicia coma 

territorio a todos os niveis.

A creación do Observatorio Galego da Lusofonía: O OGALUS 

(2009) é a expresión histórica daquel lema do IGADI, -acción exterior 

con acento na lingua. Desde o 2014 analizamos por medio do proxecto 

“Unha Historia para o S.XXI” o desenvolvemento da Lei Paz Andrade, 

onde a entrada de España na CPLP neste 2021 e as evolucións da Casa 
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da Lusofonía, son outra liña de atención na que seguiremos a incidir 

en positivo.

A elaboración do Libro Branco da Acción Exterior de Galicia 

(2004): Constituíu a primeira formulación no Estado español neste 

formato dunha estratexia de acción exterior sistematizada e con 

vocación de permanencia, identificando as nosas especificidades e 

intereses neste eido e determinando propostas para facilitar unha 

ampla e transpartidaria Alianza por Galicia no Eido Exterior. 

A promoción dos Foros Bilaterais coa Diáspora: Galicia coma 

célula de universalidade ten distintas aproximacións. Unha delas 

aparece debuxada polo conxunto da nosa diáspora que ten creado 

relacións especialmente singulares en Arxentina, Brasil, Cuba ou 

Uruguai, mais que a día de hoxe aparece con novas formas e nos cin-

co continentes. Sermos capaces de integrar e desenvolver un papel 

para a diáspora galega na nosa acción exterior, que supere o acom-

pañamento social e a atención ao patrimonio e a idea de galeguidade 

autonómica, aspira a traducirse en posicionamento exterior para 

Galicia e aumento de competitividade. As experiencias do IGADI neste 

sentido concrétanse, ademias dunha atención permanente desde a 

análise e a investigación, nos Foros Bilaterais realizados entre 1998 

e 2004. Aprender daqueles episodios do pasado e poñelos en valor 

nestes tempos axitados de pandemia, ten que ser á forza parte da 

nosa folla de ruta para a próxima década.

A formulación de estratexias para a promoción exterior da 

cultura galega: Galicia é un país cun sistema político que asenta en 

catro poderes. O cuarto é a cultura. A proxección exterior de Galicia 

non pode prescindir da cultura. Antes ben, este debe ser un valor 

privilexiado para garantir a nosa presenza global. A identidade é 

parte nuclear do valor engadido da imaxe e de marca que quere-

mos promover para aumentar a nosa competitividade. Aspiramos 

así a institucionalizar a relación do IGADI co Consello da Cultura 

de Galicia, institución chave en calquera acción exterior galega que 

se quera coherente e de longo impacto. Mais non só as institucións 
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autonómicas teñen un papel, se non que a diplomacia pública galega 

debera aspirar tamén a saber conectar cos axentes culturais galegos 

en Galicia e fóra de Galicia, a súa industria e os rostros máis populares 

e internacionalizados.

Baiona e a promoción do Foro Iberoamericano e dos Coloquios 

Euroamericanos: Galicia ten en Baiona un capital infrautilizado 

para reivindicar un posicionamento específico arredor das relacións 

euroamericanas. Se o IGADI desenvolveu capacidades propias para o 

relacionamento con Oriente e o mundo asiático, a nosa condición de 

galegas, atlánticas e europeas, promociónanos como espazo singular 

con valores para o diálogo iberoamericano e euroamericano, sendo 

Baiona un escenario espectacular para concretar a valorización dos 

intanxibles que a historia desenvolveu.

Labor constante de lobby respecto de institucións e actores 

significados da sociedade galega para prestar maior atención 

ao exterior: Ao longo da historia do IGADI abrimos camiños a unha 

maior sensibilidade respecto do exterior a fin de incluílo na axenda 

das principais institucións e actores do país, o que ten sido unha 

preocupación constante do IGADI. Neste sentido, entre outros, par-

ticipamos no Consello de Acción Exterior de Galicia coma entidade 

experta desde o 2009. A recente aprobación da Lei galega de Acción 

Exterior e Cooperación ao Desenvolvemento, en marzo de 2021 é 

todo un fito para a historia do IGADI e abre un tempo novo no que 

haberá que aproveitar o texto para desenvolver unha operativa real 

na nosa acción exterior, que aspire a un salto de calidade, coherente 

e con posibilidades de retorno.

A creación de Tempo Exterior, revista galega de estudos in-

ternacionais: Tempo Exterior (2000), de periodicidade semestral, 

sitúanos na vangarda das publicacións en materia de relacións inter-

nacionais existentes no Estado español onde é a única que sobresae 

nunha lingua dunha nacionalidade minoritaria. Se a segunda etapa 

(2003-2020) implicou un salto de calidade e institucionalizou a ligazón 

académica co mundo universitario global, a terceira (xa sen Xulio á 
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cabeza) aspira ao posicionamento e inserción nos índices académicos 

dos estudos internacionais galegos. Esta aposta ten que aprender 

paso a paso, preservando a revista coma un dos iconos do IGADI. 

A necesidade da tradución coma un elemento imprescindible para 

atinxir estes obxectivos, obrigaranos a conseguir maiores recursos 

e sermos capaces de dar ese pequeno-gran salto adiante.

A elaboración de informes de referencia e publicacións sobre 

asuntos internacionais: O IGADI Annual Report, o We in the World, 

o Informe Mundial de Estados de Feito ou os informes anuais sobre 

política chinesa e taiwanesa, veñen a ratificar que “en Galicia temos 

opinión do Mundo” e que Xulio promoveu unha escola galega de rela-

cións internacionais. Así as cousas temos campo de mellora á hora de 

visibilizar e posicionar mellor os nosos resultados e particularmente 

as nosas publicacións. Cabe neste sentido destacar coleccións histó-

ricas como Pretextos Internacionais ou Texturas Internacionais. Ou 

as moi singulares obras realizada durante o 2020, “O mundo en galego”, 

“O mundo desde aquí: a pandemia da Covid19” na que contamos con 

investigadores de 25 países.

A celebración de múltiples cursos, ciclos, seminarios e con-

ferencias arredor de temas internacionais: Ben por iniciativa 

propia ou en colaboración con diferentes universidades ou outras 

entidades, a participación en todo tipo de propostas divulgativas 

ou formativas é unha nota característica do IGADI. Cabe destacar 

como proposta singular as sucesivas edicións durante 2003 e 2007 o 

Curso Superior de Información e Relacións Internacionais na USC 

ou os módulos formativos en dereitos humanos para colectivos es-

pecíficos. Seguiremos a traballar en desenvolver esa escola galega de 

relacións internacionais e a promover máis e mellor coñecemento 

nas Universidades galegas e na sociedade en xeral, tanto do mundo 

no que vivimos como das particularidades de Galicia nese mundo.

A presenza na Rede: A xestión e mellora constante do noso portal 

(que foi un dos primeiros na internet galega, aínda co histórico canal 

de Vieiros nas lembranzas) e a nosa participación nas redes garante 
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unha presenza cualificada de Galicia nun área de proxección singu-

lar e de importancia global. A próxima renovación da páxina web e 

o próximo Plan de comunicación terán que atender ao conxunto de 

cambios nos que estamos inmersos, con realismo e humildade, mais 

con ambición de abrir unha etapa ilusionante.

O establecemento de vínculos con organismos de Nacións 

Unidas e a tradución ao galego de textos internacionais relevan-

tes: Sen mingua dos posicionamentos críticos cando procederan, 

a colaboración co sistema onusino ten sido unha característica do 

IGADI, promovendo contactos directos e alentando vías de difusión 

do seu ideario desde os nosos propios estatutos. Esta ligazón especial 

con Nacións Unidas é un sinal de identidade do IGADI que aspiramos 

coidar e poñer en valor no futuro.

A reivindicación conmemorativa da participación de Galicia 

no Congreso de Nacionalidades Europeas (1933): Este evento 

histórico xa é parte activa da nosa memoria colectiva e días im-

prescindibles no calendario do IGADI. O 16, 17 e 18 de setembro do 

2033 cumprirase o centenario deste acontecemento. Precisamente 

o libro de Xulio “Galicia e a Sociedade de Nacións” (Galaxia 1992) é 

para min, coma di Lois Tobío no prólogo, un libro a estudar para 

calquera galeguista.

Incidencia no sistema universitario galego. No ano 2016 ce-

lebrouse en Pontevedra o I Congresos Estudos Internacionais, en 

colaboración co Observatorio da Gobernanza-Área de Ciencia Po-

lítica da Universidade de Vigo, na Facultade de Ciencias Sociais. No 

2017 celebrouse a súa segunda edición “Repensar Europa desde aquí” 

e no 2019 a súa III edición “Galicia e a lusofonia diante dos desafíos 

globais”. A renovación da revista Tempo Exterior na súa terceira 

etapa, aspira a profundizar na liña de colaboración e cooperación co 

Sistema Universitario Galego en todos os ámbitos, especificamente 

nas publicacións, a investigación e a formación.

A ponte entre Galicia, China e o mundo asiático. No ano 2017 

celebramos o Foro Europa-China en Santiago de Compostela, coa 
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Academia de Ciencias Sociais China. No 2018 celebrouse en Valencia 

o mesmo foro, onde o IGADI participou na súa inauguración como 

entidade de relevancia nos estudos chineses. No ano 2020 desen-

volvemos o proxecto “O Xacobeo e a Ruta da Seda: Camiños para o 

diálogo Oriente-Occidente” e que aspiramos dar continuidade no 

portal china.hub.gal 

Impulso da paradiplomacia de cidades. Elaboramos entre 2018 

e 2019 os documentos de Bases de Acción Exterior, no contexto da 

–Estratexia Galega de Acción Exterior (2018) impulsada pola Xunta de 

Galicia, para os Concellos da Coruña (o 11 de marzo de 2019 aprobouse 

a Declaración institucional do Pleno, por unanimidade de todos os 

grupos do documento de BAEX –A Coruña global no mundo do S.XXI), 

Pontevedra e Santiago de Compostela. A recente aprobación da Lei 

galega de Acción Exterior e Cooperación ao Desenvolvemento, en 

marzo de 2021, obriga a unha atención máis coidada da súa acción 

internacional por parte das nosas institucións.

Acollemento de alumnos de diversas partes do mundo en 

estadías de investigación e prácticas: Nestes anos, o IGADI acolleu 

estudantes e bolseiros en réxime de prácticas de diferentes países de 

Europa, América e Asia. Vin con admiración como se asentaban en 

Baiona, Redondela e Pontevedra, estudantes de distintos recunchos 

do mundo, pensando en coñecer ao IGADI e especificamente a Xulio 

e a súa obra. Toda esta rede de persoas e tres décadas de traballo 

incesante son agora o noso maior capital á hora de reconstruír o 

IGADI trala pandemia.

Un posicionamento de Galicia na área das relacións internacio-

nais: A existencia do IGADI e a constancia do seu labor fai que Galicia 

conte cun think tank capaz de contemplar o mundo desde aquí e de 

proxectármonos como colectividade nun contexto internacional que 

brinda posibilidades anovadas de participación. 

Sento unha tarefa imposíbel substituír a Xulio, persistimos en 

picar pedra e dar continuidade, na medida do posible, a esta tan 

singular, necesaria e fermosa obra, asentada en catro piares básicos: 
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compromiso, independencia, servizo á cidadanía e combinación de 

reflexión e xestión. Obrigados Xulio!
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O Mundo Desde Aquí





25. 
Cuando China era otra cosa

Por Mariano Aguirre*

Hacia mitad de los años 1990 se decía que el mundo iba a ser unipolar 

bajo el liderazgo de Estados Unidos. La Unión Soviética se había desin-

tegrado, la Unión Europea y Japón tenían futuros promisorios. Entre 

tanto, las guerras por delegación de las grandes potencias en países 

del Sur se transformaban en conflictos internos y en algunos casos 

con intervenciones de países vecinos, como era el caso de la República 

Democrática de Congo. En este escenario, China no era todavía China. 

Durante la Guerra Fría China fue el actor comunista secundario. 

Moscú ocupaba casi todo el espacio tanto en la tensión política con 

Estados Unidos y sus aliados, por ejemplo, en las crisis de Berlín 

(1961) y Cuba (1962), como en las negociaciones para el control de ar-

mas nucleares. También en las intervenciones en países periféricos, 

apoyando guerrillas o gobiernos, China tenía menos presencia que la 

URSS, excepto en la guerra de Corea (1950-1953), la guerra de Vietnam 

(1955-1975) (con extensiones en Camboya y Laos), y el conflicto con 

Estados Unidos sobre Taiwán. 

Paralelamente China era uno de los paradigmas políticos para 

organizaciones e intelectuales de izquierdas del mundo. Frente a 

la rigidez, represión stalinista y ortodoxia comunista de Moscú y la 

disidencia trotskista, durante un tiempo China encarnó la renova-

ción y el cambio. Mientras desde Cuba se mostraba al Che Guevara 

como ejemplo del “hombre nuevo” (cuestión que se acabó entre la 

crisis de los misiles de 1962 y la muerte en combate del propio Che 

* Mariano Aguirre é investigador asociado en Chatham House (Londres) e membro da 
rede de seguridade latinoamericana da Fundación Friedrich Ebert (Berlín-Bogotá). Foi 
director do Centro Noruegués para a Resolución de Conflitos (NOREF) e do Centro de 
Investigacións sobre a Paz (CIP) (Madrid). Foi coordinador do proxecto da Fundación 
Ford (Nova York) e asesor da Oficina do Coordinador Residente das Nacións Unidas 
en Colombia. Dende a súa creación, participou en diversas actividades organizadas 
polo IGADI.
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en Bolivia en 1967), Pekín lanzó “la revolución cultural” (1966-1976) 

ganando fuertes adhesiones internacionales. 

Para cuando terminó la Guerra Fría (formalmente en 1991 al disol-

verse la URSS) China ya había dejado atrás la Revolución Cultural que 

sumió al país en el caos y la represión. La normalización política y 

económica acabó con muchas de las medidas colectivistas del comu-

nismo de Mao Tse Tung, pero también con las manifestaciones en favor 

de apertura y reforma en la terrible matanza de Tiananmen (1989). 

Las predicciones sobre el futuro del sistema internacional después 

de la Guerra Fría, especialmente acerca de la supuesta unipolaridad 

con el liderazgo de Washington fallaron en gran medida. Desde el fin 

de la guerra de Vietnam en adelante Estados Unidos comenzó un 

largo proceso que se prolonga hasta hoy, siendo ahora más evidente, 

de declive, abandono de compromisos internacionales y replegarse 

en sí mismo. 

Tampoco se consumó el “siglo de Europa”. A medida que crecía la 

Unión Europea en número de miembros aumentaban los problemas 

entre ellos, con grandes desacuerdos y parálisis sobre política exte-

rior y defensa común. Japón, por su parte, ha mantenido su poderío 

económico, pero sin ambiciones internacionales mientras que parte 

de los mercados que iba a controlar fueron ocupados por China. 

Entre tanto, las expectativas del mundo post colonial, particular-

mente constituir un bloque fuerte de alineados, no se cumplieron. A 

principios de los años 2000 emergió la posibilidad de que una serie de 

países del Sur actuaran coordinadamente en cuestiones comerciales, 

económicas y políticas. India, Brasil y Sudáfrica estaban en primera 

línea, mientras en otro bloque se sumaron Rusia y China. Pero las 

divergencias entre sus miembros, las resistencias de Estados Unidos 

y Europa a dejar el control de organismos como el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, y la crisis financiera del 2008 acaba-

ron, al menos por el momento, con el proyecto de “los emergentes”. 

Mirando hacia atrás, fueron escasos los analistas que entre 1991 y 

la primera década del siglo XXI consideraron que China sería en el 
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futuro próximo un actor fundamental. El empeño en no aceptar el 

declive de Estados Unidos oscureció en parte los análisis sobre otros 

actores. La inercia de la Guerra Fría llevó, además, a prestar más 

atención a la recomposición del poder autoritario en Rusia. 

En este contexto, y particularmente en España, muy pocos aca-

démicos y expertos se ocupaban de China en esos años. Entre ellos 

destacaron Fernando Delage y Xulio Ríos. Este último publicó en 1997 

el libro China: ¿superpotencia del siglo XXI? (Icaria editorial, Barcelona), 

un título cuyo interrogante lo decía todo. 

Desde su trabajo en Galicia Xulio Ríos fue abordando las varias 

identidades de China. Por un lado, comenzó a analizar el paso de una 

economía rural a otra industrial gracias al proceso de deslocalización 

de la producción industrial que llevó a cabo desde fines de los 1980 

Estados Unidos y otros países. El analista Walden Bello afirma que este 

proceso condujo, paradójicamente, a que el centro del capitalismo 

industrial avanzado esté hoy en China. 

Por otro, Ríos siguió detenidamente los cambios en la política 

exterior de Pekín, manteniendo su interés en presentarse como una 

tercera vía entre el comunismo de Moscú y el capitalismo del eje 

Atlántico. A partir de la red productiva y comercial, China ha creado 

un espacio en Asia bajo su liderazgo y promociona su proyecto glo-

bal de una nueva Ruta de la Seda. Un ejemplo simbólico del peso de 

este país es que mientras Estados Unidos y sus aliados de la OTAN 

se están retirando de Afganistán, China gana posiciones en este país 

con inversiones y una compleja diplomacia con India. 

En el campo de la política exterior China, Xulio Ríos fue un precursor, 

así mismo, al analizar como China iba ocupando posiciones en América 

Latina, continente en el que Pekín hoy disputa abiertamente el control 

de recursos, construcción de infraestructuras y mercados a Estados 

Unidos y Europa. A la vez, la visión de América Latina la hizo desde la 

perspectiva de Galicia como espacio atlántico. Paralelamente a estos 

análisis, Río se convirtió en un agudo analista de la compleja política 

y política económica de China, desde Tiananmen hasta el presente. 
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Ahora China es la segunda potencia económica mundial, con pers-

pectivas de ser la primera en unas décadas. Estados Unidos se apresta, 

erradamente, a embarcarse en una segunda guerra fría con ese país y 

quiere embarcar a sus aliados en esa empresa. Frente a este panorama, 

los aportes de Xulio Ríos son fundamentales para entender por qué 

China dejó de ser lo que era, y vislumbrar que será en nuestro futuro. 

26. 
O internacional nos medios: Corte e confección

Por Luis Álvarez Pousa*

A Xulio Ríos, mestre e cómplice.

En que medida os medios de comunicación son un espello fiel do 

mundo? Quen se fai esta pregunta é o escritor e reporteiro polaco 

Ryszard Kapunscinsky nun momento do discurso co que agradecía 

en Estocolmo a concesión do premio Stora Jurnalstpriset. A resposta 

* Luís Álvarez Pousa, nado en Viladerrei, Ourense foi profesor titular de Xornalismo 
Especializado na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago. 
É licenciado en Xornalismo pola Universidade Complutense de Madrid e doutor en 
Historia Contemporánea pola Universidade de Santiago. Tamén colaborou durante 
23 anos como xornalista en La Voz de Galicia, o seu paso por este xornal foi signifi-
cativo pois foi o primeiro cronista político da transición e creou e dirixiu até 1984 o 
primeiro Suplemento de Cultura deste. Na década dos 90, neste mesmo diario, redac-
taba xunto co debuxante Miguelanxo Prado a sección de opinión “A contratempo”. 
Entre as súas obras principais destacan Prensa Ameazada. Desde a transición ó 
fraguismo, A identidade fronte á rede. O reto mediático de Galicia na Sociedade da 
Información, A contrapelo e Figuracións. Mais tamén foi coautor dos libros Periodismo 
de Fuente e Periodismo especializado, entre outros. Foi galardoado con numerosos 
premios, entre eles destacan o premio da Crítica-2000 ó ensaio pola súa obra A iden-
tidade fronte á rede, o Café del Bolengo (1985) ao mellor labor de opinión en Galicia 
e o Atlántida-2003 pola súa trayectoria como promotor e xornalista cultural. Este 
último concedido polo Gremi d’Editors de Catalunya. Foi fundador das revistas Teima 
e Tempos Novos. É asemade membro do consello asesor do IGADI (Instituto Galego de 
Análise e Documentación internacional) e participa nos consellos de redacción das 
revistas Tempo Exterior e Criterios. Tamén realizou traballos no medio audiovisual: 
cómpre destacarmos ás súas achegas na TVG dirixindo e presentando Encontros e o 
programa semanal Extramuros. Durante o 1983 e o 1985 foi Director Xeral de Cultura, 
na Xunta de Galicia, e entre as súas propostas destacan a creación do Centro Dramá-
tico Galego e o Arquito da Imaxe. Na Xunta de Goberno correspondente ao período 
2004-2008 exerceu como vogal e é o director do Observatorio Galego dos Medios (OM).
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tamén é súa: os medios de comunicación reflictan o mundo dun modo 

moi superficial e fragmentario. 

De ser así, estaríase dando unha grande contradición: lonxe de 

afrontar con recursos e con modelos de produción xornalística que 

sexan quen de abarcar a complexidade na que se manifesta un mun-

do sen fronteiras, os medios subordinan o xornalismo ao negocio, e 

informan baixo criterios de rendibilidade económica, non de rendi-

bilidade social. Non importa tanto a verdade dos feitos -para acceder 

a ela é imprescindible botar man de procesos interpretativos que 

encarecen a produción de información- como a súa acomodación 

aos estándares comunicacionais que facilitan o consumo rápido 

(xornalismo fast food). 

As consecuencias para o chamado xornalismo internacional son 

demoledoras. Porque todo iso leva a que os medios de comunicación 

asuman na práctica das redaccións estratexias e técnicas profesionais 

certamente perversas. Entre elas:

• buscar o ámbito de negocio máis seguro, o nacional e o local, 

envorcando recursos humáns e técnicos nas distancias curtas, 

adaptando a oferta informativa de cada día ás necesidades e 

demandas máis inmediatas das audiencias locais

• reducir ao máximo os espazos e ámbitos xeopolíticos de cober-

tura para a produción e comunicación diaria de información 

internacional e transnacional

• reducir ao máximo o equipo de profesionais dedicado a esta 

especialidade e, xa que logo, a cobertura que dos feitos inter-

nacionais ou transnacionais poden levar a cabo os seus propios 

xornalistas

• fiarlles maioritariamente esa cobertura do internacional, do trans-

nacional e do global/glocal, ás grandes axencias internacionais de 

noticias, que producen e distribúen esa información sometida a 

un único patrón construtivo e a fórmulas xornalísticas básicas, ou 

exclusivamente obxetivistas (non interpretativas), adaptada para 

ser consumida por igual por todos e cada un dos seus clientes.
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A combinación desas circunstancias, que teñen na progresiva su-

presión de correspondentes propios nos lugares máis significativos do 

mundo unha das súas máis explícitas constatacións, é a que induce 

de entrada a unha gradual desaparición das novas de internacional 

nas axendas dos grandes e medianos medios de comunicación, por 

unha banda, e a producir as informacións que pasan ese filtro descar-

gadas de sentido e significado, pola outra. Quérese dicir, sometidas a 

canons de adelgazamento e consumo fácil. A iso se debe o alto grao 

de superficialidade (ou simplificación) a que se refería o sempre 

admirado Kapunscinsky. Hai excepcións, naturalmente, pero aínda 

confirmarían máis a realidade dese outro común denominador. 

E que dicir a respecto do máis popular dos medios audiovisuais, a 

televisión? É certo que as televisións xogan de maneira máis flexible coa 

cobertura dos acontecementos internacionais -bastante menos que 

os de natureza transnacional e global-. Porén, fano baixo parámetros 

que serven máis ao soporte -por mor da súa propia natureza, a tele-

visión demanda produtos/entretemento, ou que vaian dirixidos máis 

ás sensacións que ao coñecemento- que aos receptores que buscan 

nos seus programas informativos as claves do que está sucedendo 

a milleiros de quilómetros de distancia. Tan é así, que as televisións 

apenas dedican o 5% das noticias ao que por deformación seguen con-

siderando estranxeiro, termo que se xa está sendo cuestionado cada 

vez máis enfrontado ao global, non ten xustificación algunha cando, 

por caso, as novas ou os acontecementos que se narran teñen o seu 

centro de referencia xeopolítica no territorio UE. Nesa porcentaxe, 

ademais, están integradas as historias contadas baixo a ditadura da 

imaxe, que se recrea forzando a miúdo unha versión da realidade 

telefalsificada do mundo. 

A selección dos feitos de actualidade para a axenda internacional 

ten por todo o dito un amarre previo que favorece a preferencia 

polos acontecementos visualmente máis conflitivos ou explosivos, 

silenciando ou relegando outros que, malia teren un grande potencial 

informativo ou comportar consecuencias de grande calado político, 
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económico, social ou cultural, non garanten o impacto (e as audien-

cias) desexado.

A experiencia nos medios 

É polo que desde finais dos anos 90 do século pasado primaron 

e seguen primando nas axendas dos medios, nos audiovisuais pero 

tamén nos escritos, os acontecementos internacionais relacionados 

coa alta política (cumios de xefes de Estado, sinatura de acordos en-

tre grandes potencias, eleccións norteamericanas, cumios de Davos, 

etc.), cos atentados terroristas e coas guerras. Con outras realidades 

menos ligadas á confrontación directa de poderes (políticos, militares, 

económicos, relixiosos...) e a canto desencadea procesos que levan 

ao límite a capacidade de resistencia e de subsistencia de millóns de 

persoas, os grandes medios de comunicación veñen mantendo un 

comportamento ambivalente. Podemos englobar neste apartado as 

crises humanitarias. Por caso, a que representan os movementos 

migratorios, ou os movementos de refuxiados. 

Esa ambivalencia queda ao descuberto en canto eses movementos 

tocan de cheo políticas e ámbitos de responsabilidade nos países do 

Norte (occidentais) ou do Sur. Cando, ao contrario do que sucede 

actualmente cos refuxiados que buscan seguridade en Europa, esas 

crises teñen o seu foco en países do “arrabalde” mundial, o habitual 

é o seu silenciamento (a subliñar o silencio informativo ao que está 

sometida África, como estamos comprobando, alarmados, a respecto 

dos dramáticos efectos que sobre ese continente está producindo a 

pandemia sanitaria da Covid-19). 

A lonxanía do que sucede non facilita precisamente o contraste 

das noticias que maioritariamente chegan aos medios a través das 

catro grandes axencias internacionais. O oligopolio que esas axen-

cias representan xa comporta un alto grao de indución que lle deixa 

escaso marxe de manobra ao xornalista que recibe os seus servizos 

a diario. As novas xa chegan seleccionadas, e tamén chegan co enfo-

que que esas axencias lle quixeran dar, sempre tan condicionadas 

polas estratexias dos gobernos (o estadounidense polo que respecta 
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á Associated Press (AP) e United Press International (UPI), e os euro-

peos inglés (Reuters) e francés (France Press) que en grande maneira 

contribúen a sostelas. 

Por outra parte, as noticias proceden de países afastados aos que 

xulgamos desde a nosa propia perspectiva sociocultural, moitas veces 

sobrecargada de prexuízos, e sen podermos botar man dun contexto 

que nos permita acabar formando acadados xuízos de valor. Nesas 

circunstancias, non é aventurado dicir que estamos máis indefensos 

fronte ás estratexias de comunicación inzadas de desinformación e 

manipulación. 

Velaí os desaxustes observados nos medios en relación, por caso, 

coa cobertura durante tantos anos do conflito palestino-israelí. Ou coa 

cobertura de canto ten no Islam e no islamismo un foco permanente 

de atención por parte da comunidade internacional. A destacar a mis-

tura de conceptos utilizando unha linguaxe que identifica realidades 

diferentes: eis a confusión entre termos que aínda que derivados 

do Islam, non teñen o mesmo significado -islámico, islamismo e is-

lamista-, ou entre termos que son utilizados indistintamente polos 

medios obviando as grandes diferenzas que hai entre eles -terrorismo, 

integrismo, yihadismo, fundamentalismo-. 

Tamén podemos situar nos sucesos terroristas esa observancia 

crítica, e decatarémonos igualmente dos déficits cos que son pre-

sentados nos medios, en boa medida debido a fortes condicionantes 

externos. Os medios e os xornalistas corren sempre o perigo de 

deixarse envolver polos efectos do que o filósofo Jean Baudrillard 

chamou “exceso de realidade”. Os efectos dunha estratexia ideada e 

planificada polos servizos policiais e de intelixencia que empeza por 

redimensionar o suceso ata xerar un estado de emerxencia social e 

emocional, e remata coa Action Patriot, ou o enrolamento de medios 

e xornalistas no proceso vingativo contra os supostos autores da 

masacre. Sucedeu tras os atentados do 11-S contra o Pentágono e as 

Torres Xemelgas de Nova Iorque. Os medios asumiron como un deber 

patriótico aliñarse coa cruzada armada pola administración Busch, 
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e acabaron alimentando o exceso de realidade -a dramatización da 

traxedia-, facendo moi difícil que os receptores foran quen de co-

nectar os atentados e o seu entendemento.

As técnicas de manipulación e propaganda

Os reporteiros que relatan a súa experiencia na cobertura de 

grandes eventos internacionais deron conta de como evolucionaron 

esas técnicas de control utilizadas por fontes investidas de poder. 

Aluden en concreto a como a censura de antes ten agora unha apli-

cación menos visible, pero non menos eficaz, mediante as técnicas 

de propaganda e manipulación coas que ese tipo de fontes fan chegar 

as súas informacións a medios e reporteiros. 

As técnicas de manipulación máis habituais son as seguintes: silen-

ciamentos, frivolización, desvío da atención cara asuntos menores, 

mentiras, utilización de falsos expertos. Porén, existe a convicción 

de que para exerceren a censura os actores do conflito nin sequera 

botan xa man das técnicas de manipulación habituais, porque teñen 

moi ben organizados os aparatos de propaganda, con xente que está 

especializada en producir información sesgada: amosan a súa eficacia 

censora cos recortes da realidade que ofrecen como única verdade, 

e gratis, a medios e reporteiros.

A propaganda forma parte dos procesos de comunicación inter-

nacional e constitúe un importante instrumento da política exterior 

dos países. Unha definición de propaganda, entre as moitas que se 

teñen dado, podería ser a seguinte: deliberado intento por parte 

de algún individuo ou grupo para formar ou alterar as actitudes de 

outros individuos ou grupos mediante o uso de instrumentos de 

comunicación, coa intención de que, nunha situación determinada, 

a reacción dos así influídos sexa a desexada polo protagonista.

Aplicando esa definición ao ámbito concreto da información xor-

nalística, comportaría a existencia dunha manipulación deliberada da 

información destinada a influír nas actitudes e opinións de certos públi-

cos e, de maneira indirecta, a condicionar as súas condutas co obxecto 

de adecualas aos obxectivos ou fins pretendidos polo protagonista.
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Catro características da propaganda: é deliberada, parcial, selec-

tiva (dos medios aos que se dirixe, das mensaxes e dos públicos aos 

que vai destinada), e condicionante para os públicos (porque facilita 

unha información incompleta ou deformada que dificulta o proceso 

de conformación das propias opinión, valores e actos) 

No tempo da globalización, constátase a existencia dunha verdadeira 

explosión propagandística realizada principalmente por organismos 

internacionais e gobernamentais, empresas multinacionais, orga-

nizacións non gobernamentais e os exércitos en tempos de guerra.

Son actores que recorren habitualmente ás técnicas propagandísticas 

(cada vez máis sofisticadas grazas ao potencial das novas tecnoloxías 

da comunicación e da información) como un instrumento decisivo 

para as súas estratexias internacionais, co obxetivo de: a) vencer as 

resistencias que suscitan as súas actuacións; b) acadar adhesións 

que reforcen o seu protagonismo internacional

O profesor Alejandro Pizarroso, un dos teóricos da evolución dos 

procesos de propaganda, aporta unha completa clasificación dos 

tipos nos que os podemos identificar. Reproduzo o seu esquema por 

completo e esclarecedor:

 1. Segundo sexa o grao de exposición da fonte propagandística:

a) propaganda branca (o emisor está perfectamente identificado)

b) propaganda gris (aínda que o emisor non está de entrada 

correctamente identificado, pode chegar a estalo)

c) propaganda negra (a fonte propagandística está deliberada-

mente falsificada para evitar ser recoñecida ou identificada)

 2. Segundo a orixe da fonte propagandística:

a) propaganda oficial

b) propaganda privada

 3. Segundo o obxectivo perseguido pola fonte propagandística:

a) propaganda lexitimadora (co obxectivo de manter o estatu 

quo internacional)

b) propaganda transformadora (co obxectivo de propiciar cam-

bios nun sistema, estrutura ou actor internacional. 
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A propaganda de guerra pode acoller todos e cada un dos tipos 

descritos polo profesor Pizarroso. Ademais da que se coñece tecni-

camente como guerra psicolóxica, cos seus elementos de distorsión, 

manipulación e desinformación. 

Non falamos de memoria. Escollo como un caso paradigmático o 

sucedido coa suposta heroicidade da soldado Lynch en Doha (Qatar), 

da que o The Wasington Post informou a partir do titular en portada 

“Ela combateu ata a morte”. O relato oficial facíaa protagonista dun 

combate corpo a corpo cos “fedayin”, as famosas forzas paramilitares 

de Sadam, recibindo múltiples feridas de bala, sendo apuñalada no 

momento da súa captura. Un reporteiro da BBC desconfiou da fonte 

oficial que exerceu de portavoz da coalición anglo-norteamericana 

(en rolda de prensa convocada ás 4,30 da madrugada) e viaxou ata o 

hospital do que finalmente, segundo esa fonte oficial, tería sido resca-

tada por un comando do exército aliado. Confirmáronlle os médicos 

que non tiña ningunha ferida de bala nin feridas cortopunzantes, e 

que as contusións eran produto dun accidente nunha estrada. 

Como concluíu a BBC, a historia da soldado Lynch presentada polo 

exército e polo Pentágono foi “un dos casos máis sorprendentes de 

administración das noticias nunca executadas”. Manipulación en 

sentido puro. (Hai un documental sobre o caso: War Spin, traducido 

como Efecto de guerra).

O traxe co que os medios revisten os feitos que protagonizan cada 

día o acontecer do mundo segue a ter nos vellos patróns dos obra-

doiros tradicionais de corte e confección informativa que idearon 

os Murdoch de cada época o molde unisex que mellor responde ás 

esixencias do superficial, fragmentario e simplificador que descri-

bimos. Sen que os abandeirados do chamado novo xornalismo -de 

antes e despois da revolución tecnolóxica- conseguiran renovalos. 
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27. 
Haberá desunión do Reino Unido?

Por Teresa Barro*

O 6 de maio do 2021 houbo eleicións no Reino Unido, municipais e 

dos Parlamentos de Escócia e Gales, e os resultados, máis surpren-

dentes do que se esperaban, poden dar algunha idea de como anda 

o da posíbel desunión do Reino Unido.

Xusto antes das eleicións parecía haber a posibilidade de que se 

desunira o Reino Unido se, á vitoria dos independentistas da Escócia 

que se daba por feito, sumábase un bon resultado para o Playd Cymru, 

o partido nacionalista de Gales. Iso tería debilitado o unionismo en 

xeral e levado a pensar que o independentismo estaba subindo.

O partido independentista da Escócia anunciara que, se obtiña 

outra vez maioría no Parlamento escocés, exixiría outro referendo 

sobre a independencia do país. Obtivo maioría, non absoluta pero 

case, e anunciou que o pediría. Podía telo pedido antes, pero non 

o fixo porque pensaba que non o gañaría. Cando fora o anterior, en 

2014, acordárase que non habería outro polo menos até pasada unha 

xeración, pero o goberno escocés argumenta que as circunstancias 

mudaron tanto que está xustificado. O que mudou foi que o Reino 

Unido deixou de formar parte da Unión Europea e o partido indepen-

dentista alega que Escócia, no referendo do brexit, votou por quedar 

na Unión Europea. Poderíase dicer, portanto, que os independentistas 

non queren a independencia total da Escócia, senon cambiar a unión 

do Reino Unido pola da Unión Europea. E un problema fundamental 

con iso está en que a Unión Europea até agora dixo que non a acei-

taría por non ser unha ¨nazón¨, ainda que no Reino Unido é unha 

* María Teresa Barro Muñoz-Ortiz, nada na Coruña o 8 de marzo de 1936, é unha tra-
dutora e escritora galega afincada no Reino Unido. Membro fundadora do Grupo de 
Traballo Galego de Londres, ten colaborado con distintas publicacións galegas, como 
Grial, A Nosa Terra ou Nós Diario, así como nos programas de radio da BBC. En 1980 
obtivo o certificado da Faculty of the Astrological Studies de Londres.
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das catro nazóns, así chamadas, que o constitúen: Inglaterra, Gales, 

Escócia e Irlanda do Norte.

Cando foi o referendo anterior dicíase que Escócia quería deixar o 

Reino Unido pero levando a ̈ subvención¨, a raíña e a libra esterlina. A 

¨subvención¨ é o diñeiro que recebe según a ̈ fórmula Barnett¨. que 

é a que se usa para o reparto do gasto público entre as catro nazóns. 

O propio Barnett, que inventou a fórmula nos anos setenta, cando 

estaba no goberno de Callaghan, dixo e escribiu moitas veces que 

nunca imaxinara que, décadas mais tarde, seguiría usándose algo 

que el formulara para o momento, e cuxo resultado era arbitrario e 

inxusto. Con esa fórmula, Escócia está recebendo nestes momentos 

case un 30% mais que Inglaterra, por exemplo. O que antes non que-

rían os escoceses, a pesares da inclinación europeísta que pudieran 

ter, nen mesmo os independentistas, era entrar no eurozona; agora 

non se sabe. Mas, se a Unión Europea se abrandara e, por motivos 

políticos, aceitase a integración da Escócia, sería de importancia 

fundamental saber as condicións económicas e se entraría como 

país contribuidor ou receitor. Agora que a Unión Europa perdeu un 

dos que mais contribuían, que era o Reino Unido, non parece moi 

probábel que admitise a Escócia como país receitor de fondos. E 

entrar como contribuidor neto sería catastrófico para a economía 

escocesa, de non ser que mudaran moito as cousas.

Todas as previsións apontan a que, se Escócia deixara o Reino 

Unido, o nivel económico baixaría moitísimo, nos primeiros anos 

polo menos. Pero na cuestión da independenza dos países o que mais 

conta é o sentir. No referendo anterior viuse que ese sentir estaba 

moi dividido, e semella que segue así.

Neste momento, xusto cando se está empezando a saír da pandemia, 

é imposíbel sabe como vai ir todo. A xestión da vacinación contra o 

covid favoreceu a unión do Reino Unido, pois que se viu moi claro 

que non tería sido tan boa se non a fixera pola sua conta e afastada 

da Unión Europea. E un elemento importantísimo é o da situación 

dos outros partidos políticos, porque é moi posíbel que parte do 
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voto que recebe o partido independentista veña de que moitos non 

queran votar nen polo Partido Conservador nen, menos ainda, polo 

Laborista, que foi o que, durante moitos anos, contou co voto masivo 

dos escoceses.

Nesas eleicións de maio destacou o desgosto dos votantes de todo 

o Reino Unido, menos os de Gales, co Partido Laborista. Se a esquerda 

aínda seguía pensando que o ¨pobo¨ se equivocara co brexit e que 

estaría pesaroso e votaría aos que querían quedar na Unión Euro-

pea, demostrouse máis unha vez que non era así. E, se pensaba que 

a clase traballadora do Norte, que votara masivamente polo partido 

Conservador dirixido por Johnson porque fora o que prometera 

deixar a Unión Europea e o fixo, estaría tamén arrependida, sucedeu 

todo o contrario: o ̈ muro roxo¨ (the Red Wall), os distritos eleitorais 

do Norte, que sempre votaban polo Partido Laborista até os últimos 

tempos, refrendaron que non querían ese laborismo que lles parecía 

elitista e condescente, e que non conectaba coa xente nen lle facía caso.

Porén, a mais grande surpresa desas eleicións foi mesmamente 

o trunfo do Partido Laborista, e o fracaso dos independentistas, 

en Gales. Semella que en Gales a esquerda conectou coa xente co-

rrente e obtivo un grande trunfo. E iso é algo que podería suceder 

na Escócia se, no futuro, o Partido Laborista mudara de maneira 

de pensar e actuar e abandonara esa condescendencia e atitude 

distante que, polo que se está vendo, tanto incomoda aos votantes 

ingleses e escoceses. 

E qué pensan os da nazón inglesa, a única que non ten Parlamento 

propio? Porque en toda a historia da devolution, conceito xurídico 

que significa transferencia de poderes ou descentralización, das 

catro nazóns do Reino Unido, a única que quedou sen Parlamento 

foi Inglaterra, e iso resulta na anomalía ou asimetría de que os in-

gleses non podan intervir para nada nos parlamentos escocés, galés 

e norirlandés, pero que no Parlamento de Westminster, que é o de 

todas as nazóns do Reino Unido, teña que haber debates ás veces de 

asuntos que son só ingleses, porque non hai outro sitio onde debati-
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los. A razón desa asimetría foi seguramente a de que Inglaterra ten 

moita mais poboación que as outras nazóns e, ainda que a cuestión 

se menciona algunha vez, non parece que preocupe moito nen que 

haxa moita ansia de cambiar as cousas. Pero o que parece, segundo 

as enquisas de opinión, é que o sentimento dos ingleses mudou algo 

desde o último referendo, no que, se Escócia tivera votado en favor 

de deixar o Reino Unido, teríano sentido en xeral. Agora semella que 

a moitos non lles importaría que marchara e que mesmo hai algúns 

que quererían que o fixera, de cansados que están dos laios dos in-

dependentistas en Westminster e de que Escócia leve a mellor parte 

no reparto do diñeiro entre todos. 

Boris Johnson, o Primeiro Ministro do goberno británico, está 

determinado a loitar polo unionismo e Nicola Sturgeon, a Primeira 

Ministra do goberno escocés, polo independentismo. Se houbera un 

referendo na Escócia, que é case seguro que haberá, non sería nos 

dous anos próximos, que haberá que dedicar a recuperarse da pan-

demia, e niso parece que están todos dacordo. Non é posíbel adeviñar 

como estarán as cousas daquí a dous anos: Johnson asegura que o seu 

goberno vai descentralizar máis e levar prosperidade a todo o Reino 

Unido e non só a Londres e o Sur. Se fai o que di, talvez os escoceses 

sentiranse menos inclinados a buscar a separación, porque en todo 

isto hai un elemento de fondo e importante: o feito de que Escócia 

formou parte de todo o británico, desde o imperio até a revolución 

industrial, tanto ou máis que Inglaterra, e que moitos escoceses 

séntense tan británicos como os ingleses. E un grave problema que 

podería xurdir se houbera un referendo e gañaran os independen-

tistas, pero unha grande parte dos escoceses votaran por seguir no 

Reino Unido, sería o de que Escócia podería terminar como Irlanda, 

dividida entre unha Escócia independente e unha Escócia unionista. 

Será interesante observar o desenvolvimento da devolution do Reino 

Unido nos dous próximos anos.
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28. 
A política de alongamento da Unión Europea  

e os Balcáns Occidentais
Por Celso Cancela Outeda*

É un pracer tomar parte neste homenaxe a Xulio Ríos. Aínda que xa 

mantiveramos contactos profesionais, lembro que en 2008 me convidou 

a visitar e coñecer a sede do IGADI situada, daquela, en Baiona. Foi este 

o comezo dunha relación cimentada sobre seminarios, cursos de verán, 

conferencias, publicacións, congresos.... Dentro da súa dilatada, intensa 

e diversa traxectoria profesional, é admirable a súa faceta de editor de 

Tempo Exterior, revista que se vén publicando, de xeito continuo, desde 

1997. Soubo albiscar coa propia creación do IGADI e da referida revista, a 

relevancia e significación que o internacional estaba chamado a adquirir 

nos diversos eidos. Deste xeito, entroncou coa tradición internacionalista 

e europeísta do galeguismo histórico. Tamén quixera salientar a excep-

cional capacidade de Xulio para tecer alianzas e alentar complicidades 

entre persoas e institucións, públicas e privadas. Neste senso, desexo 

agradecerlle a súa permanente disposición para atender á colaboración 

de diverso tipo solicitada desde a sede universitaria. Parabéns por este 

fecundo e sobranceiro percorrido profesional.

Estamos ás portas do sétimo alongamento da UE? O certo é que 

esta cuestión volta a estar na axenda da UE. Esta amosa disposición 

a retomar o alongamento, agora, incorporando a estados localizados 

* Celso Cancela Outeda é Doutor en Dereito e licenciado en Ciencias Políticas e da 
Administración pola Universidade de Santiago de Compostela. Actualmente, é 
Profesor titular de Ciencia Política e da Administración na Universidade de Vigo na 
que imparte docencia na modalidade presencial e virtual do Grado en Dirección e 
Xestión Pública e no Máster online en Dirección Pública e Liderado Institucional.  
Como investigador, o seu interese está enfocado no proceso de integración europeo, 
en particular, no sistema institucional, na constitucionalización e no alongamento da 
UE ou na cooperación territorial. Precisamente, sobre estes temas versan a meirande 
parte tantos dos seus proxectos de investigación (autonómico, estatal e europeo) nos 
que tomou parte como das publicacións. Nesta mesma liña, cómpre destacar que 
foi titular de varios proxectos Jean Monnet patrocinados pola Comisión Europea.
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nos Balcáns Occidentais. Así é, recentemente, en 2020, ao tempo que 

Alemaña asumía a presidencia semestral rotatoria do Consello da UE, 

a Comisión Europea lanzou o marco das negociacións (directrices e 

principios) con estados candidatos á adhesión como Albania e Mace-

donia do Norte. Como é sabido, tralo alongamento de 2004-2007, que 

supuxo a incorporación dunha ducia de novos estados membros, a 

UE entrou nunha especie de hibernación ou letargo; coa excepción 

do ingreso de Croacia (xullo 2013), non se produciron novas adhe-

sións ata hoxe, isto é, durante case tres lustros o número de estados 

membros non aumentou. Algúns expertos sosteñen que ese “grande 

alongamento” ocasionou a denominada “enlargement fatigue” (fatiga 

ou cansazo do alongamento). A xénese deste fenómeno remóntase aos 

anos previos a súa primeira quenda (2004). Daquela unha percepción 

negativa sobre o alongamento foise espallando a nivel popular nos 

antigos estados de membros*. A situación empeorou trala segunda 

quenda coa incorporacións de Bulgaria e Romanía (2007). Despois, 

esta noción da fatiga do alongamento seguiu formando parte do dis-

curso político da UE. Isto contrasta coa situación xerada en relación 

con anteriores alongamentos. En efecto, durante os anos noventa, 

o alongamento fora entendido e presentado como unha vantaxe, 

particularmente, desde o punto de vista xeopolítico, nun contexto de 

certo entusiasmo. Pero, este deu paso, primeiro, a un certo desánimo 

e apatía e, máis tarde, á vacilación e á dúbida e, mesmo, ao temor. Na 

actualidade, existe o receo de que o alongamento poida provocar unha 

maior inestabilidade dentro da UE; nesta incluso parece cuestionarse 

a utilidade de súa política de alongamento. Isto explicaría a delonga 

do proceso do incorporación dos Balcáns Occidentais.

Que explica a aparición da fatiga do alongamento? En primeiro lugar, 

a experiencia do alongamento de 2004-2007. En xeral, o aumento da 

heteroxeneidade da UE (política, social, económica e cultural) tería 

afectado ao proceso de toma de decisións. Alén de que o proceso 

* DINAN, D. Europe Recast. A history of European Union. Palgrave, 2014, pp. 317.
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de asimilación (adopción e cumprimento de criterios de pertenza 

á UE) dos novos Estados membros resulta máis difícil a pesar dos 

esforzos (incluídos os programas de preadhesión) realizados en 

materia política (dereitos fundamentais, institucións democráticas, 

loita contra a corrupción) e asuntos económicos (desenvolvemento e 

cohesión). En segundo lugar, a UE de 2020 é notablemente diferente 

en comparación coa de 2004. As innovacións institucionais derivadas 

do Tratado de Lisboa (en xeral, o incremento das competencias das 

principais institucións supraestatais ou a creación do Servizo Europeo 

de Acción Exterior, SEAE), ademais das diferentes medidas adoptadas 

para afrontar a crise económica de 2008 (unión bancaria, MEDE...), a 

crise de refuxiados (2015) (o fortalecemento de FRONTEX), o Brexit 

(2016-20) e, na actualidade, as medidas adoptadas para facer fronte 

á pandemia do COVID-19. Neste contexto, a UE deulle preferencia 

política ao seu fortalecemento e estabilidade interna antes que ao 

alongamento. A UE evolucionou durante a última década ata o punto 

de que, como destaca o historiador Kershaw “trala quebra financeira 

[2008], Europa é outro continente” *.

As migracións internas da UE, amparadas pola liberdade de mo-

vemento dos cidadáns europeos, conduciron ao desenvolvemento 

de relatos populares negativos, ficticios ou reais, sobre as conse-

cuencias do alongamento; lembremos a referencia ao “fontaneiro 

polaco” que, con ocasión da campaña francesa do referendo sobre a 

Constitución Europea en 2005, pretendía evidenciar unha “invasión” 

de traballadores estranxeiros e que operou como combustible per-

fecto para os partidarios do non e das forzas populistas nos antigos 

estados membros da UE (tamén o referendo sobre o Brexit de 2016 

bebeu do temor e hostilidade cara á inmigración intra-UE). Ademais, 

o alongamento cara aos países de Europa Central e do Leste aumen-

tou a complexidade da axenda política da UE. Esta tivo que lidar coa 

seguridade enerxética (por exemplo, varios países desta área rexional 

* KERSHAW, I. Ascenso y crisis. Europa 1950-2017: un camino incierto. Crítica, 2019, pp. 515. 
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son altamente dependentes do gas ruso) que requiriu deseñar unha 

política enerxética común con serias implicacións xeopolíticas e 

estreitamente vinculada a outras políticas como a política exterior, 

veciñanza, investimento e innovación ou medio ambiente.

O alongamento de 2004-2007 foi único debido ás razóns que impul-

saron aos estados candidatos a ingresar na UE. En opinión de Lewis, 

a súa principal motivación foi “a vontade de “seguridade” en termos 

materiais, políticos e militares [...]. O obxectivo principal era ancorar 

nas estruturas occidentais da forma máis firme e rápida posible” 

(incluída a OTAN). Isto pode considerarse como unha motivación 

negativa particular debido a que, aínda que non querían ficar atrás, 

carecían da vontade positiva de seguir o enfoque da UE (non nece-

sariamente federal) característico dos antigos estados membros. 

No fondo, tamén houbo motivos de carácter histórico-cultural ou 

simbólico-político (a eles fan referencia expresións como “retorno á 

Europa”) que concibiron a adhesión como un factor de modernización 

nun senso amplo (económico, político, social, cultural)*. 

A adaptación da UE ao alongamento non resultou doada. Ademais 

do referido “cansazo”, tamén se puxo sobre táboa política europea, 

como motivo para deter ou alongar novas adhesións, a “capacidade de 

absorción” (absorption capacity) da UE. Esta alude principalmente ao 

impacto que a entrada de novos Estados membros podería ocasionar en 

diferentes eidos como o orzamento, a capacidade de implementación 

de políticas comúns ou a efectividade e responsabilidade na toma de 

decisións**. Engadamos que, a consecuencia do propio alongamento, a 

UE está máis politizada e fragmentada***. Os conflitos ou divisións son 

* CLOSA, C. “La ampliación de la Unión Europa y sus efectos sobre el proceso de inte-
gración”. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 1995, nº. 90, octubre-noviembre, 
1995, pp. 152.

** SEDELMEIER, U. “Enlargement. From rules for accession to a policy towards Europe”. 
In WALLACE, H.; POLLACK, M. and YOUNG, A., (eds.) Policy-Making in the European 
Union, OUP, 2010, pp. 426-427.

*** CANCELA-OUTEDA, C. (2020) “The Post-Crisis European Union Before the Political 
Union: Coordinates and Keys of the Future Institutional Architecture”. In RAMIRO 
TROITIÑO, D., KERIKMÄE, T., DE LA GUARDIA, R. M. & PÉREZ, G. A (Eds) The EU in 
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cada vez máis notorias entre grupos de Estados membros (norte-sur, 

oeste-este, pobres-ricos, acredores-debedores, o grupo de Visegrado 

ou o grupo hanseático). Neste terro deben situarse certas medidas das 

institucións europeas orientadas á preservación do Estado de Dereito 

e dos dereitos fundamentais en países como Polonia ou Hungría ou a 

proliferación de forzas de extrema dereita e populistas (autoritarias, 

xenófobas e euro-escépticas ou incluso anti-UE) nos estados membros 

do Centro e do Leste*. Convén considerar, ademais, que o alongamento 

de 2004-07 repercutiu na posición individual dos estados membros. 

Por exemplo, aqueles que se beneficiaban dos fondos de cohesión 

como España ou Portugal víronse prexudicados pola súa diminución 

ou extinción. Pola súa banda, Francia xulgouno como unha perda de 

peso político ao causar o desprazamento do centro de gravidade da 

UE cara ao Leste e, por conseguinte, favorecer a Alemaña**.

Os candidatos balcánicos occidentais presentan, entre outros 

obstáculos***, baixos índices económicos e unha alta dependencia na 

relación comercial coa UE. Aínda así, en grao variable, semellan ter 

acadado unha certa estabilidade, ao tempo que teñen manifestado 

a súa disposición política de formar parte da UE. No seu favor xoga 

o feito de que a súa “europeidade” non é cuestionada ou discutida, o 

que é unha nota de diferenciación respecto do caso de Turquía. Un 

futuro alongamento da UE cara os Balcáns Occidentais comporta 

outros riscos como a presenza de grupos minoritarios e odios étnicos 

the 21st Century Challenges and Opportunities for the European Integration Process 
Architecture, Springer, pp. 117-133, pp. 120-122.

* MARTÍN DE LA GUARDIA, R. (2020). Nationalist Populism: New Political Parties in 
Europe. Their Ideas, Governments and Support for a Less-Integrated Europe. In 
RAMIRO TROITIÑO, D., KERIKMÄE, T., DE LA GUARDIA, R. M. & PÉREZ, G. A (Eds) 
The EU in the 21st Century Challenges and Opportunities for the European Integration 
Process Architecture, Springer, pp. 29-41.

** DINAN, D. Europa Recast. A History of European Union. Palgrave, 2014, pp. 319.
*** “Porén, as súas perspectivas de adhesión parecían remotas, en parte debido á ‘fa-

tiga da ampliación’ na UE, e en parte debido á dificultades que eran tanto comúns 
á rexión como específicas de cada país, que ían desde a gobernanza débil ata o 
subdesenvolvemento económico, a alta delincuencia e corrupción.” Véxase, DINAN, 
D. The European Council in 2018. Overview of decisions and discussions. European 
Parliamentary Research Service, PE 621.824 - June 2018, pp. 37.
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na rexión que poden ser facilmente explotables*, ou mesmo xeopolí-

ticos, derivados da intromisión na rexión de potencias globais como 

China, Turquía, Irán ou Rusia. Isto xustifica as reservas “expresadas 

por algúns Estados membros (Holanda, Austria, Francia ou España 

...) con respecto a este futuro alongamento, así como a incerteza e o 

escaso entusiasmo que xera**

Nos diferentes procesos de alongamento as motivacións políticas 

estatais sempre resultaron determinantes, aínda que a primeira vista 

parece central o cumprimento de criterios políticos e económicos 

e o respecto do procedemento negociador realizado pola Comisión 

Europea. Neste senso, son situacións patentes o veto de De Gaulle á 

adhesión de Reino Unido***, o apoio grego á adhesión de Chipre (aínda 

que isto supuxo sumar un estado politicamente dividido desde 1974) 

ou o bloqueo esloveno da entrada de Croacia a causa dun conflito 

fronteirizo (precisamente, o ingreso croata significou o envío de 

sinais alentadores aos Balcáns Occidentais).

O alongamento aos Balcáns Occidentais non é unha excepción. 

Despois de que os líderes da UE manifestasen en marzo de 2007, o 

seu “apoio inequívoco á perspectiva europea para os Balcáns Occi-

dentais”, a presidencia rotatoria búlgara do Consello da UE (primeira 

metade de 2018) fixou o alongamento cara os Balcáns Occidentais como 

unha das súas prioridades. O propio Parlamento Europeo subliña 

nun informe que “o propósito da política de alongamento da UE é 

promover o desenvolvemento económico e fortalecer a seguridade 

e a estabilidade nos Balcáns Occidentais, como condición previa para 

que eses países eventualmente se convertan en Estados membros. 

A política de alongamento permite á UE aproveitar a perspectiva da 

adhesión para impulsar reformas moi necesarias na rexión. Pero 

*  JUDT, T. ¿Una gran ilusión? Un ensayo sobre Europa. Taurus, 2013, pp. 79-81.
** DINAN, D. The European Council in 2018. Overview of decisions and discussions. 

European Parliamentary Research Service, PE 621.824 - June 2018, pp. 39-40.
*** RAMIRO TROITIÑO, D., POLESE, A. BRAGHIROLI, S. “De Gaulle y Europa. Nacionalismo 

frente a integración en la construcción europea”. Revista de Occidente, 2018, nº 443, 
pp. 87-101.

Libro homenaxe a Xulio Ríos Paredes

155



a condicionalidade* só pode funcionar se existe unha posibilidade 

crible de adhesión. O afastamento desa posibilidade reducirá a in-

fluencia da UE nos Balcáns Occidentais, onde as tensións étnicas e 

as rivalidades nacionais volveron a aumentar en 2018. Un obxectivo 

principal da Presidencia búlgara foi focalizar a atención da UE na 

rexión e dar nova vida á política de ampliación»**.

Efectivamente, a experiencia dos alongamentos episódicos su-

xire que, en xeral, os Estados membros reticentes terminaron por 

aceptalos mediante un cálculo racional (custo-beneficio, compensa-

cións...). Ao final da Guerra Fría, a UE tivo que deseñar unha política 

de alongamento que ocupa un lugar sobranceiro na súa axenda***, 

aínda que con intensidade variable. Como sinala Sedelmeier, sobre 

a base da tipoloxía de políticas de Lowi, esta política é, por unha ban-

da, unha política constitutiva que afecta a estrutura institucional, ás 

regras e á toma de decisións. Doutra banda, ao mesmo tempo, tamén 

presenta elementos característicos dunha política redistributiva, 

particularmente, naquelas áreas que reciben fondos orzamenta-

rios****. En consecuencia, é unha política complexa e controvertida 

na que tanto os Estados membros como a Comisión Europea son 

os actores centrais. Por tanto, a política de alongamento, segundo 

algúns académicos, resulta ser a ferramenta máis eficaz da política 

exterior da UE***** debido a que a súa influencia é significativamente 

maior sobre os países que forman parte dun proceso de alongamento 

* A condicionalidade política demanda que calquera candidato que desexe ingresar 
como Estado membro na UE debe amosar un firme compromiso cos principios de 
democracia, libre mercado e protección dos dereitos humanos.

** DINAN, D. The European Council in 2018. Overview of decisions and discussions. 
European Parliamentary Research Service, PE 621.824 - June 2018, pp. 38.

*** SEDELMEIER, U. “Enlargement. From rules for accession to a policy towards Europe”. 
In WALLACE, H.; POLLACK, M. and YOUNG, A., (eds.) Policy-Making in the European 
Union, OUP, 2010, pp. 406.

**** SEDELMEIER, U. “Enlargement. From rules for accession to a policy towards Europe”. 
In WALLACE, H.; POLLACK, M. and YOUNG, A., (eds.) Policy-Making in the European 
Union, OUP, 2010, pp. 402.

***** PETERSON, J. & GOTTWALD, M. “The EU as a Global Actor”. In KENEALY, D., PETER-
SON, J. & CORBETT, R. (eds). The European Union. How does it work? Oxford University 
Press, 2015, pp, 208-228.
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que sobre aqueles estados membros que xa forman parte da UE ou 

de terceiros países. 

Desde 2003, a UE está involucrada no que podería ser o último 

gran proceso de alongamento da UE, os Balcáns Occidentais. Porén, a 

Comisión Juncker (2014-2019) decidiu que non se unirán máis países 

á UE durante o seu mandato. Con todo, ao final do seu mandato, reco-

ñeceu a importancia estratéxica de manter aos Balcáns Occidentais 

baixo a influencia da UE. Seguindo esta lóxica, e como parte da súa 

estratexia de Comisión xeopolítica, a actual presidenta da Comisión 

da UE, Von der Leyen, destacou o seu compromiso co alongamento 

e tenta ofrecer unha perspectiva críbel aos Balcáns Occidentais*. 

Neste senso, algúns documentos e declaracións xa mencionan 2025 

como posible data de adhesión para os candidatos máis avantaxados. 

Actualmente, os países balcánicos que forman parte do proceso de 

alongamento son catro: Montenegro (2012), Serbia (2014), Macedonia 

do Norte (2020) e Albania (2020). Pola súa parte, Kosovo e Bosnia-Her-

cegovina seguen sendo candidatos potenciais xa que aínda non 

compren cos requisitos. 

Como xa destacamos, a pesar de que o alongamento da UE cara os 

Balcáns Occidentais entraña grandes ameazas e riscos, especialmente 

vinculados á protección do Estado de Dereito, a opción da non-am-

pliación podería conducir á desestabilización da veciñanza da UE, 

o que é un obxectivo principal dentro da actual estratexia global da 

Comisión da UE. Ao mesmo tempo, podería debilitar o poder global 

da UE en favor doutros actores globais con influencia directa efecti-

va na rexión. A pesar da gran relevancia xeopolítica que os Balcáns 

Occidentais teñen para a UE, existe o risco de que este proceso de 

alongamento non se complete. Isto débese a que Francia e Alemaña 

amosan puntos de vista opostos. Mentres que Alemaña aposta polo 

alongamento balcánico, Francia, en termos puramente domésticos, 

considérao de pouca relevancia estratéxica. Ademais, non podemos 

* European Commission. Ursula Von der Leyen. Mission Letter. Commissioner-designate 
for Neighbourhood and Enlargement. Brussels, 10 September 2019.
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esquecer que o Reino Unido, tradicionalmente o estado membro que 

máis apoiou a ampliación, xa non forma parte da UE, o que complica 

as opcións para os países candidatos. 

O alongamento cara os Balcáns Occidentais presenta unha elevada 

complexidade. Atopar un punto de equilibrio ou común entre os Esta-

dos membros máis favorables e máis reticentes e, simultaneamente, 

asegurar unha alta influencia da UE na rexión onde compite con outros 

actores. O futuro alongamento balcánico presenta unha dimensión 

xeopolítica que exixe considerar a estabilidade e a seguridade tanto 

dos Estados membros da UE como dos países candidatos. 

29. 
La reforma de las Naciones Unidas  

y el gobierno del planeta
Por Argimiro Rojo Salgado*

Presentación

Es para mí un honor, y también un motivo de satisfacción, poder 

participar en esta obra colectiva de homenaje a un amigo con el 

que he compartido reflexiones y propuestas respecto a una serie 

de temas relacionados con la forma en que deben organizarse y 

relacionarse nuestras sociedades (en sus distintos niveles y escalas) 

para salvaguardar la dignidad y el bienestar de los pueblos y –lo que 

es más importantes- de las personas. Así ha acontecido en relación, 

por ejemplo, con el galleguismo, el europeísmo, la paradiplomacia, 

la acción exterior de las regiones, las relaciones internacionales o la 

* Argimiro Rojo Salgado é profesor de Ciencias Políticas. A súa actividade investigadora 
centrouse preferentemente en cuestións relacionadas co galeguismo, o rexionalis-
mo, o federalismo, a Unión Europea, o fenómeno eurorrexional e, finalmente, a crise 
do estado-nación, a gobernanza global e a cosmopolítica; a súa produción científica 
(libros, capítulos de libros, artigos de revistas ...) está relacionada con esta carreira 
investigadora. Esta actividade, combinada cunha longa e densa tarefa docente en cur-
sos de grao e posgrao, desenvolveuse principalmente na UVigo, onde tamén ocupou o 
posto de Valedor do Pobo e presidente do Tribunal de Garantías. Foi socio fundador e 
primeiro presidente da Rede Iberoamericana de Defensores Universitarios (RIdDU).
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gobernanza global; y así espero que suceda también en este caso en el 

que abordo uno de esos asuntos que ha estado siempre presente a lo 

largo de la extensa y fructífera trayectoria de Xulio Ríos: la necesidad 

de que la Organización de Naciones Unidas lleve a cabo las reformas 

pertinentes para poder dotar al Planeta de un sistema de gobierno 

acorde con la agenda global. Una temática inconmensurable sobre 

la que espero poder seguir dialogando con nuestro homenajeado, 

ahora que la condición de jubilados -de la que ambos disfrutamos- 

nos permite liberarnos de otras tareas y responsabilidades.

La organización política del Planeta ya ha comenzado

Si bien es cierto que la práctica de las relaciones internacionales es 

casi tan antigua como las propias comunidades humanas (condenadas 

a transitar permanentemente de unas relaciones de conflicto a otras 

de cooperación y asociación), las actuaciones de cierta relevancia y 

grado de eficacia llevadas a cabo para conseguir algún tipo de coor-

dinación y regulación a escala planetaria son mucho más recientes 

en perspectiva histórica. 

A lo largo del siglo XIX van apareciendo los primeros casos y 

prácticas de lo que pudiéramos denominar un sistema incipiente 

y embrionario de gobernanza global; la creación, por ejemplo, de la 

Cruz Roja Internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores, 

la Unión Telegráfica Internacional, la Oficina Internacional de Pesas 

y Medidas, la Unión Postal Universal, la Unión de Ferrocarriles, la 

Unión Interparlamentaria, la Internacional Socialista, etc., son una 

buena muestra de todo ello. Se institucionalizan, así, determinados 

tipos y ámbitos de cooperación y coordinación para gestionar aque-

llas actividades o solucionar aquellos problemas que desbordan los 

límites y capacidades de los Estados (Calduch, 1991). 

Con la llegada del siglo XX, el proceso de institucionalización de la 

cooperación a nivel planetario se intensifica y alcanza un desarrollo 

espectacular, abarcando múltiples ámbitos y sectores de actividad. 

Ello se manifiesta en la creación de una amplia variedad de orga-

nismos, instituciones, redes y agencias de carácter interguberna-

Libro homenaxe a Xulio Ríos Paredes

159



mental, supraestatal, regional y global; una auténtica constelación 

de organismos que operan en el escenario internacional, junto con 

el desarrollo cada vez más creciente de una red normativa y de un 

ordenamiento jurídico cosmopolita. 

En el seno de esta sociedad internacional ya se formulan e im-

plementan unas políticas públicas de alcance mundial en muchos 

ámbitos y sectores de la actividad humana. Es el caso, por ejemplo, 

del comercio, la cooperación para el desarrollo, la solución pacífica 

de controversias, el mantenimiento de la paz y seguridad, la salud, 

la agricultura y la alimentación, las finanzas, las telecomunicaciones, 

los transportes, el turismo, las relaciones laborales, la propiedad 

intelectual, la educación, la ciencia y la cultura, el establecimiento 

de un orden internacional democrático, la protección del medio 

ambiente, etc. 

La ONU y sus agencias y organismos especializados, así como la 

OMC, el FMI, el BM, la OCD, Greenpeace, la Corte Penal Internacional 

o Interpol constituyen ejemplos demostrativos de esta incipiente red 

administrativa mundial, la cual, aun siendo imperfecta y presentar 

muchas carencias, resulta absolutamente necesaria e imprescindi-

ble no sólo para evitar el caos y la anarquía a bordo del Planeta, sino 

también para seguir progresando (y experimentando) en ese difícil 

proceso de llevar y practicar la política en el escenario global. Dentro 

de este modelo de gobernanza planetaria destaca también el siste-

ma del G-8 y el G-20, considerados como una especie de directorios 

“autoproclamados” que gobiernan el mundo a través de los Estados 

miembros (ciertamente, los más poderosos).

Como nos recuerda Bummel (2017: 47), siendo verdad que el ac-

tual sistema de gobernabilidad internacional adolece de legitimidad 

democrática, transparencia, autoridad y eficacia, y no es suficiente 

para garantizar la toma de decisiones vinculantes a escala global en 

relación a los grandes desafíos del siglo XXI, también es cierto “que 

ya podemos identificar trazas y vestigios de una incipiente organiza-

ción política del Planeta”. Y pone como ejemplos de ello, el carácter 
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vinculante a nivel mundial de las decisiones del Consejo de Seguridad 

de las NNUU; los mecanismos de resolución de conflictos en la Orga-

nización Mundial del Comercio (OMC); la existencia de un tribunal de 

justicia internacional permanente (la Corte Penal Internacional) para 

juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, 

de guerra, de agresión y de lesa Humanidad; o el surgimiento del 

principio de “la responsabilidad de proteger”, el cual proporciona a 

la comunidad internacional un marco de actuación para intervenir en 

casos de genocidio o de otras violaciones de los derechos humanos. 

La supranacionalidad y la mundialización de los procesos políticos 

constituyen, pues, una tendencia y un proceso incontestable en la fase 

actual de la Humanidad, y es el reflejo y resultado a la vez de la evolución 

de las relaciones sociales, de los avances científicos y tecnológicos, 

de la globalización y de las crecientes interdependencias económicas 

y de todo tipo creadas en los últimos tiempos. ¡La construcción del 

gobierno del Planeta ya ha comenzado! Es más, algunos autores no 

dudan en afirmar, en este sentido, que el gobierno mundial ya está 

aquí y que el mundo ya está siendo gobernado de manera efectiva por 

instituciones globales que se ocupan de la seguridad, las finanzas, el 

desarrollo, el comercio, las comunicaciones, el medio ambiente, los 

crímenes contra la Humanidad, etc. (Colomer, 2015). 

Reformar las NNUU para transitar de la gobernanza al go-

bierno mundial

Este modelo de gobernanza mundial actualmente vigente, pese a su 

enorme contribución a la gobernabilidad del Planeta, no es suficiente 

para hacer frente a los grandes retos de la Humanidad, por lo que es 

necesario transitar de la gobernanza al gobierno mundial, esto es, 

llevar la política al escenario global y practicarla también allí de forma 

análoga a como lo hemos venido haciendo en el ámbito estatal (Rojo 

Salgado, 2016). La política entendida como actividad que encarna el 

interés general y que está orientada a la regulación del conflicto y a 

la consecución de objetivos colectivos, siendo su resultado la adop-

ción de decisiones vinculantes que obligan a todos los miembros de 
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la comunidad. Las NNUU deben ser ese referente y punto de partida 

a la hora de seguir avanzando en la construcción de dicho gobierno 

planetario; pero para ello, y después de más de siete décadas de su 

creación, la ONU debe ser reformada, reinventada y adaptada a las 

exigencias del estado actual de nuestro mundo.

La Organización de las Naciones Unidas (NNUU), creada en 1945 

a partir de la experiencia anterior de la Sociedad de Naciones (1920-

1936), constituye en estos momentos la principal manifestación y 

concreción política, institucional, administrativa y logística de un 

gobierno embrionario y en construcción del conjunto del Planeta. 

Su Carta o documento fundacional debe ser considerada como la 

primera constitución material de ámbito mundial en aplicarse, ya que 

en ella se establecen unos propósitos y fines basados en la dignidad 

humana, se fija una estructura organizativa y se distribuyen poderes 

y competencias que abarcan y se proyectan a todo el Planeta. 

Ortega Carcelén (1995: 268) nos recuerda que la Carta de las NNUU, 

“penetrada por la fuerza expansiva del constitucionalismo y del 

imperio del derecho”, simboliza ese gigantesco esfuerzo por ins-

titucionalizar -por primera vez en la historia humana- un sistema 

político y un modelo de gobierno para el conjunto de la Tierra. En 

este mismo orden de cosas, Pastor Ridruejo (2017: 812) considera que 

la Organización es al fin de cuentas una obra del hombre y, como tal, 

imperfecta y mejorable, pero si hubiera que elegir entre la imperfec-

ción y el vacío, o entre la imperfección, el caos y el desorden absoluto, 

la opción parece obvia.

Este juicio laudatorio favorable a las NNUU no impide, al mismo 

tiempo, poner de manifiesto algunas de sus carencias y debilidades, 

y pronunciarse consecuentemente a favor de una serie de reformas 

en el seno de la misma; y serán esas reformas las que permitirán, 

precisamente, transitar de la gobernanza al gobierno mundial. So-

bre esta cuestión se pronuncia Paul Kennedy (2007: 26), afirmando 

que por el hecho de tratarse de la única organización de proyección 

mundial de que disponemos, “debemos conseguir que funcione del 
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mejor modo posible con el fin de contribuir a que la Humanidad 

surque con éxito nuestro turbulento siglo actual”. 

La ONU, en cuanto organización internacional de alcance uni-

versal, constituye el fiel reflejo de las dificultades y contradicciones 

existentes en el momento de su creación, y tanto su naturaleza como 

sus estructuras, competencias y funcionamiento obedecen a los 

condicionamientos propios de la posguerra. Su instrumentalización 

por parte de los Estados (especialmente de los más poderosos) y el 

rechazo sistemático por parte de estos a una transferencia real de 

soberanía y poder de decisión en favor de la misma lastraron seria-

mente su tarea. Sus resoluciones, acuerdos y decisiones adoptadas 

carecen del poder suficiente para imponer obediencia y obligar a los 

Estados, a los gobiernos y a los ciudadanos del Planeta, por lo que 

pierden toda su virtualidad y eficacia. 

Pero el mundo ha cambiado de manera sustancial en las últimas 

décadas; los graves desafíos a los que se enfrenta el conjunto de la 

Humanidad, así como las grandes transformaciones experimen-

tadas por la sociedad internacional, exigen una rápida y profunda 

adaptación de la Organización. Después de más de siete décadas de 

su creación, la ONU debe ser reformada, reinventada y adaptada a 

las exigencias del estado actual de nuestro mundo. Hemos de pre-

guntarnos, en este sentido, qué clase de NNUU necesita el planeta 

Tierra hoy, a diferencia de 1945; y hemos de preguntarnos también 

si ha llegado el momento de transitar de una organización universal 

de carácter “inter-nacional” a otra de naturaleza “supra-nacional”. 

Como afirma Daley (2017), es posible que haya llegado el momento 

de dar el salto y transitar a esa Tercera Generación de organización 

mundial, superando así a las dos generaciones anteriores: la Sociedad 

de Naciones y la Organización de las Naciones Unidas. 

Ello le permitirá convertirse en esa instancia jurídico-política 

capaz de operar eficazmente a nivel planetario, asumiendo así la 

titularidad de ese poder político que se pretende trasladar y aplicar 

en el nivel global: 
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“Una idea debe abrirse camino: para resolver los grandes desafíos 

que afectan a la Humanidad, la ONU debe comenzar a perfilar los 

contornos básicos de un gobierno mundial; debe dejar de ser una 

referencia casi exclusivamente moral para transformarse en un 

eficiente instrumento de resolución de los numerosos problemas 

globales que transcienden, con mucho, las propias dinámicas de los 

Estados, y que solo pueden ser abordados eficazmente mediante la 

habilitación de mecanismos dotados de soberanía real” (Ríos, 1995: 10). 

Esa dotación de un poder soberano en favor de las NNUU, es decir, 

esa capacidad para adoptar decisiones vinculantes y exigir obedien-

cia a nivel planetario, debe ir acompañada de un proceso gradual de 

democratización de la misma, condición indispensable para alcan-

zar esa deseada legitimidad. La ONU debe plantearse, también, la 

posibilidad de iniciar un proceso de descentralización funcional y 

territorial, a fin de aproximarla a las realidades naturales y específicas 

de cada pueblo y región de la Tierra; ello le permitirá hacerla más 

visible, comprensible y cercana a la sociedad, y facilitará al mismo 

tiempo corregir esa percepción generalizada de una organización 

mastodóntica, lejana y superburocratizada. 

Ha de reconocerse que muchas de estas propuestas ya constituyen 

en gran medida parte de la doctrina de la Organización, a través de 

los documentos de la Secretaría General, de comisiones de expertos, 

de informes o de resoluciones de la propia Asamblea General. Pero 

esta cuestión no ocupa un lugar prioritario en la agenda mundial 

actual; entre otras razones por la indiferencia y oposición de algunos 

países, principalmente de los más poderosos. Resulta muy ilustrati-

vo comprobar, por ejemplo, cómo uno de los proyectos más sólidos 

y ambiciosos de reforma, presentado por el entonces Secretario 

General Kofi Annan con ocasión de la celebración de los 60 años de 

la Organización, fue frontalmente rechazado por el representante 

norteamericano John Bolton, defensor de un unilateralismo radical. 

La administración republicana que ha precedido en el poder al actual 

gobierno demócrata tampoco ha contribuido a mejorar el estado de 
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la cuestión, más bien todo lo contrario. Los sucesivos desaires y por-

tazos dados por Trump a los organismos especializados de las NNUU 

(OMS, UNESCO, PNUMA/UNEP…) y a otras instancias internacionales 

(uno de los últimos en ser señalados fue la Corte Penal Internacional), 

son una clara demostración de que tanto el multilateralismo como 

cualquier otra opción mundialista no entraban en los cálculos del 

anterior gobierno republicano norteamericano. 

Es más que notorio –y ello debe ser destacado- el contraste exis-

tente entre ese comportamiento hostil y displicente adoptado por 

el anterior inquilino de la Casa Blanca hacia la ONU y la profunda 

reafirmación de fe en la utilidad y vigencia de la misma hecha por 

uno de sus predecesores en el cargo con ocasión de pronunciar el 

discurso anual ante la Asamblea General: 

“Las Naciones Unidas no pueden sobrevivir como organización es-

tática. Sus obligaciones están aumentando al ritmo de su crecimiento. 

Su Carta debe ser cambiada al igual que sus hábitos. Los autores de 

esta Carta no pensaron ni intentaron que se congelase a perpetuidad. 

La ciencia de las armas y de la guerra nos ha hecho a todos ser, mucho 

más que hace dieciocho años en San Francisco, un solo mundo y una 

sola raza humana con un destino común. En tal mundo, la soberanía 

absoluta ya no nos garantiza una absoluta seguridad. Las Naciones 

Unidas (…) deben desarrollarse hasta llegar a constituir un auténtico 

sistema de seguridad mundial” (John F. Kennedy, 1966: 100) . 

En 2015, y coincidiendo con el 70 aniversario de la Organización, la 

Commission on Global Security, Justice and Governance hace público 

un informe con 80 recomendaciones destinadas a corregir el estado 

de crisis que atraviesa la gobernanza global. De entre sus conclusio-

nes y recomendaciones más significativas se pueden extraer varias 

propuestas como, por ejemplo, la necesidad de modificar el Consejo 

de Seguridad (restricción o eliminación del veto, ampliación de sus 

miembros, etc.); o la creación de una red parlamentaria de las NNUU 

que permita no solo mejorar la transparencia y conocimiento de la 

Organización en todo el mundo, sino también la posibilidad de que 
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tanto los parlamentos nacionales como la propia sociedad civil pu-

diese participar en sus tareas, abriendo así un cauce a la democracia 

cosmopolita. 

Otra de las recomendaciones del citado informe incluía la cele-

bración en 2020 de una World Summit on Global Securiy, Justice and 

Governance para celebrar el 75 aniversario de la Organización, siendo 

uno de los principales objetivos de la misma proponer reformas a la 

Carta fundacional. Ojalá hubiéramos aprovechado esa nueva opor-

tunidad para volver a intentarlo y seguir avanzando en el proceso 

de reforma y reinvención de la Organización, pero no ha sido así. La 

crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha incidido con fuerza en la 

agenda mundial y también en la de las NNUU, alterando el curso de los 

acontecimientos. No obstante, y pese a los efectos tan perturbadores 

de la pandemia, no se debería posponer por mucho más tiempo dicha 

reforma puesto que, si ya existían motivos más que suficientes para 

la misma, ahora tenemos uno más y muy poderoso: la devastadora 

crisis sanitaria que ha removido los cimientos de todo el Planeta.
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30. 
O Estado Saharauí, unha realidade nacional, 

rexional e internacional
Por Antonio Martínez Puñal*

Ao querido amigo Xulio Ríos Paredes, bo e xeneroso 

na redenzón da boa Nazón de Breogán

I. Introdución

O contraste que se produce arredor do Sahara Occidental entre o 

dereito e a política constitúe unha constante. Así, xunto a posicións 

concluíntes do Dereito Internacional e da Organización das Nacións 

Unidas (Corte Internacional de Xustiza, Comité de Descolonización, 

etc.) existen operacións políticas incontábeis, a nivel de Estados, no 

marco das súas relacións internacionais e da súa actuación no seo do 

Consello de Seguridade da ONU, para baleirar a eficacia de normas 

xurídicas como o dereito á autodeterminación do pobo saharauí e 

* Antón Martínez Puñal é Profesor Ad Honorem da Universidade de Santiago de Com-
postela, Profesor Distinguido da Facultade de Dereito da Universidade de San Marcos 
de Lima e Secretario do Centro de Estudos sobre o Sahara Occidental. Universidade 
de Santiago de Compostela. Conta cun Blogue persoal “Compostela Internacional.” 
http://antoniomartinezpunal.wordpress.com/

Libro homenaxe a Xulio Ríos Paredes

167



desbaratar a estatalidade xurídica e política do Sahara Occidental. No 

tocante ao dereito á autodeterminación saharauí lembraremos só a 

loita e exercicio do pobo saharauí pola súa autodeterminación, reco-

ñecida pola ONU en numerosas ocasións e pola Corte Internacional 

de Xustiza no seu Ditame do 14 de abril do 1975, no cal recoñecía “o 

dereito das poboacións do Sahara Occidental á autodeterminación”. 

Polo que respecta á estatalidade da República Árabe Saharauí De-

mocrática (RASD), será neste asunto no que centraremos as nosas 

reflexións que, por razóns de espazo, serán breves pero creo que 

pertinentes.

Non entrarei, polo tanto, noutras cuestións como o Acordo de 

Madrid, entre España, Marrocos e Mauritania, do 14 de novembro 

do 1975, “acordo nulo, conforme ao Dereito Internacional en vigor” 

(González Campos). Polo Acordo de Madrid (celebrado coa cobertura 

política interesada dos Estados Unidos e Francia) o goberno español, 

en contradición coas súas posicións anteriores prosaharauís na 

ONU e na Corte Internacional de Xustiza, acepta dar por terminada 

a presenza no Sahara Occidental antes do 28 de febreiro do 1976. Elo 

orixinou o reparto posterior do territorio saharauí entre Marrocos e 

Mauritania o 14 de abril do 1976, si ben Mauritania, no Acordo mauri-

tano-saharahuí de Alxer 1979, consignou que “A República Islámica de 

Mauritania declara solemnemente que non ten nin terá reivindicacións 

territoriais ou doutra clase no Sahara Occidental”. Tampouco no Plan 

de Paz da ONU, 1991, que contemplaba un referendo.

Despois do Acordo de Alxer, Marrocos ocupou tamén a maior parte 

do territorio abandonado por Mauritania. A conduta ocupacionista 

do Sahara, incorrendo en crime internacional, constitúe un atentado 

grave, entre outros, contra os principios de libre determinación do 

pobo saharauí, do principio que prohibe a ameaza ou o uso da forza 

contra a integridade territorial ou a independencia de calquera Es-

tado e contra a Convención para a Prevención e a Sanción do Delito 

de Xenocidio (1948), principios estruturais -normas de ius cogens ou 

imperativas do Dereito Internacional-, todo o cal ven sendo violado 
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de forma contumaz, por Marrocos. Por razóns de espazo e por non 

ser o obxecto deste traballo, non entraremos tampouco na respon-

sabilidade internacional “en termos de Dereito Internacional”, entre 

outros, dos Estados Unidos, Francia, España, a Unión Europea e da 

propia ONU (Consello de Seguridade, cómplice activo) nos feitos 

anteriores, movidos por intereses estratéxicos, políticos ou econó-

micos. Nada direi dun Secretario Xeral da ONU que “Non está nin se 

o espera”. Nin, así mesmo, entre outros, da problemática dos Acordos 

comerciais e sobre produtos agrícolas e pesqueiros entre a Unión 

Europea e Marrocos, na súa conexión cos recursos saharauís, a crise 

de Guerguerat, o irrespeto, e citación --prestándose finalmente él a 

declarar (renuncian tácita )--- da Audiencia Nacional á inmunidade 

presidencial do Xefe de Estado da RASD, Brahim Gali, con motivo da 

súa estadía recente en España, etc.

Se acaso cómpre unha breve reseña ao referendo. Este non debe 

de supor unha mordaza para a RASD. Ela aceptouno non para se 

converter nun Estado soberano que xa existe senón para recuperar 

pacificamente o seu territorio ocupado por Marrocos así como a 

poboación respectiva, restaurando dese xeito as súas fronteiras tal 

como están internacionalmente estabelecidas. O referendo, como xa 

dixen noutra ocasión, sería un outrosí xurídico, un segundo mellor 

dereito da RASD ante as negativas de Marrocos á súa autodetermi-

nación e independencia, referendo que é celebrado e reiterado día a 

día coa determinación do pobo saharauí para seguir loitando contra 

a ocupación militar e civil de Marrocos, constitutiva dun xenocidio 

daquel A aceptación voluntaria do Referendo, excepcionalísimo no 

marco dos procesos históricos de descolonización, ao cal non estaba 

obrigado, foi unha proba de boa vontade por parte da RASD. Con todo, 

ao día de hoxe, esta, aínda que esta pode esixir a súa celebración, ante 

as circunstancias e negativas concorrentes, nunha moi improbábel 

hipótese de realización, non está obrigada, se así fose o seu desexo, 

a participar nel, á luz da doutrina que prohibe a actuación en contra 

dos actos propios, segundo a cal Marrocos, despois de impedir reite-
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radamente o referendo, non ten dereito a solicitalo posteriormente 

se ben continúa obrigado a facelo.

II. A proclamación da independencia da República Árabe Sa-

harauí Democrática.

Se a maioría dos países colonizados tiveron unha descolonización 

normal, o Sahara non tivo este privilexio. A descolonización do Sa-

hara fíxose e faise, porque aínda non está acabada, tendo en conta a 

ocupación militar practicada por Marrocos, provocando moita dor 

e sufrimentos.

 España pechou os ollos ante a bestialidade de Marrocos cos bom-

bardeos de napalm e fósforo branco contra a poboación do Sahara 

Occidental, para máis inri, a provincia española 53, con dous pro-

curadores saharauís nas Cortes franquistas españolas. Asistiamos 

ao xenocidio conseguinte ao primeiro gran negocio da monarquía 

“comisionista” española do Xohán Carlos, actuando como Xefe do 

Estado interino, con Franco moribundo. 

O 27 de febreiro do 1976, o mesmo día que o último soldado español 

deixa a antiga colonia, dado o baleiro xurídico deixado por España e 

ante a guerra con Marrocos e Mauritania, produciuse, coa presenza 

de numerosos xornalistas procedentes de diversos países do mundo, 

o nacemento e proclamación, polo Consello Nacional Provisional 

Saharauí e a Fronte Polisario, da independencia da República Árabe 

Saharauí Democrática, en Bir-Lehlu, nos territorios baixo control 

saharauí, a 130 kms. de distancia da fronteira do Sahara con Alxe-

ria. Alí está estabelecida a capital provisoria mentres que non sexa 

liberado O Aaiun, ocupado civil e militarmente desde novembro do 

1975 por Marrocos.

III. Os elementos constitutivos do Estado Saharauí.

De acordo co Dereito Internacional, abonda que unha entidade 

se proclame como un Estado para este exista realmente? O Estado, 

como é sabido, representa unha das formas de organización das 

sociedades políticas. O Convenio de Montevideo sobre os Dereitos e 

Deberes dos Estados de 26-12-1933, ofrece no seu art. 1 unha defini-

Unha vida de compromiso para unha Galicia universal

170



ción daquel: “O Estado como persoa de Dereito internacional, debe 

reunir os seguintes requisitos: 1. Poboación permanente. 2. Territorio 

determinado. 3. Goberno. 4. Capacidade de entrar en relacións cos 

demais Estados”. Esta capacidade externa é denominada tamén como 

soberanía e como independencia. Aínda que os Estados asinantes 

deste Convenio non son moi numerosos, xunto con outros dos seus 

criterios, esta definición está aceptada como “unha cristalización 

do estado do Dereito consuetudinario internacional” (C. Warbrick).

A capacidade de relación internacional plena permite diferenciar os 

Estados soberanos, dotados de personalidade xurídica internacional, 

dos Estados federados ou Rexións Autónomas, que teñen goberno 

propio pero non soberanía e, consecuentemente, non posúen per-

sonalidade xurídica internacional.

Os elementos constitutivos dun Estado -poboación, territorio, 

goberno e capacidade para estabelecer relacións con outros Estados 

ou, dito doutro xeito, soberanía ou independencia- deben ser vistos 

cunha certa relatividade, de acordo coas circunstancias xurídico-his-

tórico-políticas concorrentes. 

A) Poboación.

A poboación está configurada polo colectivo de individuos sobre 

os que o Estado exercita un conxunto de poderes. É unha condición 

necesaria para o Estado, pois sen a poboación sería inútil soster a 

súa existencia. Non se esixe que a poboación ou parte dela pertenza 

á cultura, relixión ou raza determinada, non importando tampouco 

a magnitude dela. 

O pobo saharauí ten uns claros trazos diferenciados de carácter 

obxectivo, empezando polas diferentes lingua faladas na zona sur 

de Marrocos, bereber, e no Sahara, hassanía de raíz árabe, contando 

tamén cunha indiscutíbel conciencia subxectiva de ser tal pobo. A 

poboación saharauí é ben coñecida, estando asentada en zonas distin-

tas polo feito da ocupación ilegal marroquí do seu territorio: a) unha 

parte vive no territorio saharauí ocupado, entre o Océano Atlántico e 

muro militar minado, con fins defensivos, construído por Marrocos 
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de Norte a Sur ao longo de 2.720 kms., muro que, construído coa axuda 

financeira da Arabia Saudita e coa colaboración de expertos israelís 

(lembremos a relación co Muro de Israel con Cisxordania, declarado 

ilegal pola Corte Internacional de Xustiza na Opinión Consultiva, 9 

de xullo do 2004, sobre as Consecuencias xurídicas da construción 

dun muro no territorio palestino ocupado); b) outra parte está nos 

territorios liberados ao leste do muro; c) e outra, nos campamentos 

de refuxiados, uns 90.000, no suroeste de Alxeria en territorios 

cedidos temporalmente. Existe tamén poboación saharauí noutros 

países como Mauritania ou España. 

Estímase que a poboación saharauí é dunhas 600.000 persoas. 

Por non poder marroquinizar os saharauís das zonas ocupadas, as 

autoridades marroquís traballan para os fundir na gran masa de co-

lonos marroquís transplantados por milleiros ao territorio da RASD. 

Calquera manifestación de rexeitamento á cultura marroquí ou de 

adhesión ás tradicións saharauís é reprimida severamente.

B) Territorio. 

Un Estado co seu territorio, total ou parcialmente ocupado, é un 

Estado ocupado, pero continúa a ser un Estado mentres que haxa unha 

presenza dos outros tres elementos. Lembremos como a República 

de Guinea Bissau atopábase con parte do seu territorio ocupado por 

Portugal, a potencia colonial, cando proclamou a súa independencia 

no 1973. Imaxina alguén a desaparición de Francia como Estado polo 

feito da súa ocupación militar pola Alemaña dun sesenta por cento 

do seu territorio (incluído París), a debilidade dun goberno no exilio 

como o de De Gaulle en Londres, e co goberno títere autoritario e 

colaboracionista de Petain en Vichy? O Dereito Internacional acolle 

experiencias doutros “gobernos no exilio”, de países ocupados polo 

III Reich, que, na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), instaláronse 

en Londres durante a ocupación dos seus países polo III Reich ale-

mán (Francia, Noruega, Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Polonia, 

Iugoslavia, Checoslovaquia e Grecia). O Xapón non perdeu a súa per-

sonalidade xurídica internacional despois da rendición, ocupación 
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e intervención do seu goberno pola Administración militar estadou-

nidense. Así mesmo, temos os chamados Estados falidos, que non 

garanten os servizos básicos, cuxo prototipo podería ser Somalia, 

Estados que continúan a ser membros da ONU.

O territorio, non importando que a súa extensión sexa mínima, 

configúrase, xa que logo, como unha superficie xeográfica, abran-

guendo o espazo terrestre, certos espazos marítimos adxacentes e 

o espazo aéreo supraxacente, dentro de cuxos límites maniféstase 

a autoridade estatal coas súas competencias territoriais e persoais, 

ou, dito doutro xeito, onde esta exerce de maneira válida, efectiva e 

exclusiva os seus poderes soberanos para o cumprimento das súas 

funcións. A xurisprudencia internacional confirma que abonda con 

que o territorio “teña unha consideración suficientemente certa”, 

aínda que as súas fronteiras non estean delimitadas exactamente. O 

territorio da RASD está ben delimitado. As súas fronteiras foron de-

finidas por Francia e España, sucesivamente o 27 de xuño de 1900 e o 

3 de Outubro do 1904 en París, e o 27 de novembro do 1912 en Madrid. 

O territorio do Sahara Occidenal, con 266.000 kms. cadrados, está 

dividido en dúas partes: 

a) O que se acha ao oeste do muro, territorio ocupado que, abran-

guendo case toda a costa, representa o 75 por cento do territorio 

saharauí, en contravención flagrante do Dereito Internacional. Hai 

que dicir que o principio de efectividade que poida alegar o Estado 

ocupante pola forza non ten ningún alcance xurídico, salvo que co 

tempo esa ocupación sexa consentida dun xeito expreso ou tácito 

mediante un silencio carente de actos de resistencia ou, polo menos, 

de protestas formais reiteradas.

 b) O que se atopa ao leste do muro, (territorio liberado) baixo o 

control da RASD. Esta realidade, diferenciando entre o territorio ao 

“oeste”e ao “leste” do muro, áchase certificada documentalmente 

en numerosos textos da ONU.

A cidade da Güerat, ao sueste do muro está administrada tem-

poralmente por Mauritania coa aquiescencia da RASD. A zona dos 
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campamentos saharauís en Alxeria podería ser considerada como 

un enclave territorial cedido temporalmente por esta á República 

Saharauí Democrática. 

C) Goberno. 

Cando falamos de Goberno, referímonos lato sensu ao conxunto de 

institucións por medio das cales maniféstase a organización política 

do Estado, expresada mediante a actuación dos órgaos encargados 

das actividades normativas, executivas e xudiciais do Estado tanto no 

interior do seu territorio como no exterior (subxectividade xurídica 

internacional) que resulten, en cada caso, compatíbeis co Dereito 

interno e o Dereito Internacional. A organización do poder político 

esténdese, polo tanto, aos poderes executivo, lexislativo e xudicial.

A organización política aínda que, en principio, non sexa moi per-

fecta, debe poder exteriorizarse do xeito máis efectivo posíbel, no 

sentido de desenvolver as funcións estatais tanto na esfera interna 

como na externa, garantindo nesta última o cumprimento das obri-

gas internacionais do Estado con outros suxeitos internacionais e 

coa comunidade internacional no seu conxunto. Ora ben, a doutrina 

iusinternacionalista entende que a existencia do Goberno deberá ser 

examinada con prudencia. Por iso, considera que a cualificación dun 

Goberno como inefectivo será só para situacións extremas. Existe a 

presunción de que o Goberno de todo Estado formalmente existente 

cumpre coas súas funcións, sen entrar, en principio, na comprobación 

do seu nivel de eficacia, sendo o control das súas fronteiras terrestres 

e marítimas un punto importante (subliñemos o incumprimento do 

Dereito Internacional por Marrocos en relación coas migracións dos 

subsaharianos a Europa e recentemente na súa fronteira con Ceuta).

O goberno da RASD controla de maneira efectiva e directa o te-

rritorio liberado ao leste do muro e indirectamente, por medio da 

sección clandestina da Fronte Polisario, bastantes aspectos da vida 

no territorio ocupado. Igualmente o goberno proxecta a súa acción 

sobre os campamentos radicados no territorio alxeriano cedido 

temporalmente. 
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Ademais, a RASD toma as súas decisións por si mesma, grazas aos 

seus distintos órganos, que representan os tres poderes clásicos 

do Estado: a) lexislativo: Parlamento: Consello Nacional e Consello 

Consultivo; b) executivo: un Presidente da República, un Goberno 

cun Primeiro Ministro e 18 Ministerios, e un exército; e c) xudicial: 

Consello Superior de Xustiza (Tribunais de Primeira Instancia, de 

Apelación e Tribunal Supremo). 

D) Soberanía ou independencia.

O cuarto elemento identificador do Estado é a soberanía ou inde-

pendencia que se manifesta nunha dobre vertente: 

a) Cara ao interior do Estado, en tanto que como soberano posúe 

a plenitude de poderes para regulamentar, sen inxerencia doutro 

Goberno, todo o referente aos seus territorio e poboación. 

b) Cara ao exterior do Estado, coa liberdade de decisión para o 

exercicio autónomo das súas actividades nas relacións internacio-

nais, concretándose no exercicio do poder de estabelecer relacións 

directas de calquera clase con outros Gobernos ou Organizacións 

internacionais e no dereito a celebrar tratados internacionais. A 

soberanía constitúe un principio estrutural da orde xurídico-in-

ternacional, recoñecido no art. 2.1 da Carta da ONU, ao afirmar que 

“A Organización está baseada no principio de igualdade soberana 

de todos os seus membros”. Debemos de subliñar, con todo, que os 

postulados conceptuais da soberanía chocan decote coas realidades 

políticas internacionais que erosionan seriamente o seu sentido 

igualitario.

A soberanía da RASD aprézase na articulación dunha estrutura xu-

rídico-administrativa lexislativa, executiva e xudicial que se proxecta, 

coas limitacións derivadas da ocupación marroquí, sobre o territorio 

e a poboación saharauís e en relación co exterior. 

A capacidade xurídica internacional aparece modulada, por unha 

banda, polo ius contrahendi para celebrar tratados internacionais, 

entre estes os tratados de estabelecemento de relacións interna-

cionais, tal como fixo a RASD con distintos Estados e Organizacións 
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internacionais, e, pola outra, polo consecuente ius legationis activo 

e pasivo, consistente, respectivamente, en poder enviar e recibir 

representantes diplomáticos (embaixadas, consulados e misións 

especiais); así mesmo na participación como Estado membro ou 

observador nas Organizacións internacionais.

Polo que atinxe ao ius legationis, subliñaremos que a RASD conta 

cunha rede de embaixadas no estranxeiro, principalmente na África e 

América e unha en Asia (Timor Leste). Esta compleméntase cun feixe 

de oficinas representativas situadas, no seu maior parte, en países 

europeos que non recoñecen á RASD como Estado.

Respecto das Organizacións internacionais, en Adis Abeba atópase 

a Representación Permanente da RASD ante a organización rexional 

da Unión Africana. En materia de legación, tamén a RASD é membro 

da Asociación Estratéxica Asiático-Africana. Na Unión Andina, a RASD 

é membro observador no Parlamento Andino. A Fronte Polisaria está 

recoñecida como Movemento de Liberación Nacional representante 

do pobo saharauí na ONU. 

IV. Os recoñecementos da República Árabe Saharauí Demo-

crática como Estado.

O recoñecemento, en xeral, vén ser a constatación por un Estado, 

grupo de Estados ou pola Comunidade internacional da existencia e 

lexitimidade dun feito, dunha pretensión xurídica ou dunha compe-

tencia. O recoñecemento máis importante adoita ser o recoñecemento 

da realidade dun Estado.

Existen dúas teorías en torno ao recoñecemento de Estados: a) o 

recoñecemento como acto constitutivo ou político e; b) o recoñece-

mento como acto xurídico.

Para a teoría do recoñecemento como acto constitutivo, aquel 

tería un valor creador ou constitutivo. O Estado existiría só despois 

do recoñecemento e iso unicamente para os Estados “recoñecentes”. 

Segundo a teoría do recoñecemento como acto xurídico, o recoñece-

mento tería valor declarativo, de xeito que mediante el, un ou varios 

Estados constatan a existencia dos elementos configuradores doutro 
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Estado e, polo tanto, a súa existencia. Este recoñecemento non está 

suxeito a condición ou termo.

O recoñecemento como acto xurídico declarativo é practicamen-

te a tese admitida hoxe en día. Ela vén avalada polo Convenio de 

Montevideo citado, para o que, como vimos, cando unha entidade 

reúne os catro elementos mencionados no seu art. 1, estaremos 

ante un Estado. Iso, independentemente de que os demais Estados 

o recoñezan ou non, tal como dispón o art. 3 do Convenio, para o 

que: “A existencia política dun Estado é independente do seu re-

coñecemento polos outros Estados. Aínda antes de recoñecido o 

Estado ten o dereito de defender a súa integridade e independencia, 

prover á súa conservación e prosperidade e, por conseguinte, de 

organizarse como mellor entender, lexislar sobre os seus intereses, 

administrar os seus servizos e determinar a xurisdición e compe-

tencia dos seus tribunais. O exercicio destes dereitos non ten outros 

límites que o exercicio dos dereitos doutros Estados conforme ao 

dereito Internacional”.

Así pois, cando o Estado reúne de feito os elementos esenciais que o 

configuran como tal, podemos afirmar que existe como suxeito pleno 

do Dereito Internacional. A partir de aí, os outros Estados, mediante 

o recoñecemento, corroboran a realidade do novo Estado e declaran 

que o tratarán como un Estado. Nesa liña, con M. Sorensen, o recoñe-

cemento de Estados é “Un acto unilateral polo cal un ou máis Estados 

declaran, ou admiten tacitamente, que eles consideran como Estado 

-cos dereitos e deberes derivados desa condición- a unha unidade 

política que existe de feito e que se considera a si mesma como Estado”.

Faremos referencia acó, ademais do caso citado xa da Guinea Bis-

sau, á práctica internacional de recoñecer Estados que non dominan 

todo o territorio correspondente ás súas fronteiras recoñecidas, 

tal como sucedeu no conflito dos Balcáns, no que os Estados euro-

peos recoñeceron a Estados que non dominaban todo o territorio 

contido nas súas fronteiras internacionais (por exemplo, Croacia e 

Bosnia-Herzegovina, durante 1991 e 1992).
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Actualmente considérase case unanimemente que o recoñecemento 

é un acto libre que ten un carácter declarativo e non constitutivo da 

cualidade de Estado; os Estados recoñecentes só están a constatar un 

feito preexistente. O recoñecemento non transforma a un non-Estado 

nun Estado e unha negativa de recoñecemento non leva a que un 

Estado perda a súa cualidade de tal. 

O recoñecemento expresa a predisposición dun Estado para es-

tabelecer relacións diplomáticas co Estado recoñecido e de o tratar 

como un suxeito internacional, aínda que non se dea o estabelece-

mento inmediato de relacións diplomáticas, pois para iso é preciso un 

acordo entre os Estados respectivos. Sen dúbida, o recoñecemento, 

con todo, contribúe moito a un mellor desenvolvemento do conxunto 

de relacións de todo tipo do Estado recoñecido.

 O non recoñecemento dun Estado non pode xustificar a súa ig-

norancia. O Estado, recoñecido ou non, ten un status xurídico -inde-

pendencia- que os demais deben respectar. Así mesmo, o territorio 

dun Estado non recoñecido non é unha terra nullius, non podendo 

ser ocupado por outro Estado nin sobrevoado o seu espazo aéreo 

sen o seu oportuno permiso, do mesmo xeito que os seus barcos non 

poden ser considerados como apátridas, etc. O Estado non recoñeci-

do, pola súa banda, está obrigado a respectar as normas do Dereito 

Internacional Xeral consuetudinario.

Fronte a esta ausencia dun deber de recoñecer, foise perfilando 

un deber de non recoñecer (doutrina do non-recoñecemento en 

tanto que sanción). A práctica antes das Nacións Unidas, e no seu 

propio seo, leva a pensar, dende hai tempo, que, na actualidade, existe 

unha norma internacional consuetudinaria que obriga ao non-re-

coñecemento naqueles casos nos que a situación a recoñecer sexa 

estabelecida en contradición con normas imperativas do Dereito 

Internacional como: a) a que prohibe o uso ilícito da forza; b) a que 

expresa o principio de non intervención nos asuntos internos dou-

tro Estado, e moi especialmente o principio de non comprometer a 

integridade territorial e a independencia política dun Estado; e c) a 
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que proclama o dereito á libre determinación dos pobos. A ocupación 

territorial da maior parte do Sahara Occidental por Marrocos non é 

susceptíbel de recoñecemento por ningún Estado por violar, entre 

outros, todos os principios estruturais de Dereito Internacional 

recollidos nos supostos anteriores.

Hoxe en día, a RASD está recoñecida por 84 Estados, sendo a maior 

parte deles africanos e latinoamericanos. Chama a atención que, por 

presións de Marrocos, 31 dos Estados cancelasen posteriormente o 

recoñecemento e outros 8, sen cancelaren o recoñecemento, sus-

pendesen as relacións diplomáticas co Sahara Occidental; son 43 os 

Estados que teñen relacións diplomáticas. As revogacións do recoñe-

cemento non teñen consecuencias xurídicas de acordo co costume 

internacional e en concreto co art. 6 da Convención de Montevideo, 

segundo o cal: “O recoñecemento dun Estado simplemente significa 

que o Estado que o recoñece acepta a personalidade do outro con 

todos os dereitos e deberes determinados no Dereito internacional. 

O recoñecemento é incondicional é irrevogábel”. 

Lembraremos que, con motivo do ingreso da RASD, no 1984, na 

Organización para a Unidade Africana, hoxe Unión Africana, Marrocos 

abandonou esta Organización internacional esixindo, para volver a 

ela, a expulsión da RASD. Con todo, no 2017, Marrocos regresou á UA, 

a sucesora daquela, sen presentar ningunha reserva en relación coa 

condición da RASD como Estado membro da UA. Sería interesante 

poder examinar si na UA rexe consuetudinariamente o art. 3.b) da 

Carta fundacional da OUA do 1963, que estabelecía entre os seus 

obxectivos: “b) Defender a soberanía, a integridade territorial e a 

independencia dos seus Estados membros”. De estar vixente, Marro-

cos, paradoxalmente, obrigaríase internacionalmente a “Defender a 

soberanía, a integridade territorial e a independencia” da RASD, dada 

a súa condición de Estado membro da UA. Implicitamente, en tal caso, 

Marrocos recoñecería a condición de Estado da RASD.

Quixésemos subliñar que a admisión-recoñecemento pola ONU e 

polos seus organismos especializados, consagraría a vitoria final da 
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RASD. O ingreso na ONU, efectuaríase por decisión da maioría dos 

Estados membros da Asemblea Xeral, por recomendación maiorita-

ria previa do Consello de Seguridade, sen o veto de ningún membro 

permanente deste (Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido 

e China). Os saharauís non tiveron présa respecto diso porque as 

posicións políticas ilegais de Francia e Estados Unidos non axudan. 

De sumo interese sería tamén o ingreso paulatino nos organismos 

especializados, encomezando quizais pola UNESCO, FAO e OMS, que, 

esixindo unhas maiorías estabelecidas para iso, non contemplan o 

dereito de veto. 

31. 
The Biden Administration and China:  

Reset or crisis continued 
Por Robert Mathews*

The election of Pres. Joeseph R Biden occurred at a time when the 

global power and influence of the US has diminshed considerably 

from its position after WWII. The dramatic shift—and even a certain 

crisis of confidence in the US-- owes much to the gradual but systemic 

erosion over the past several decades of its international  economic 

and military  role, along  with emergence  more recently of serious 

international rivals in both regards. In addtion,  the proximate factor of 

* Robert Mathews é experto en Política Exterior dos Estados Unidos e Doutor en 
Historia Latinoamericana pola Universidade de Nova York. Ex profesor de Historia e 
Política no Centro de Estudos Latinoamericanos e do Caribe da Universidade de Nova 
York, tamén foi investigador sobre Política Exterior dos Estados Unidos con varios 
centros de política exterior nos Estados Unidos, España e Noruega entre 1985 e 2021. 
Escribiu e é autor e coautor de varios libros, ensaios e artigos sobre as relacións dos 
Estados Unidos con América Latina e co mundo en desenvolvemento en xeral, así 
como a participación dos Estados Unidos en conflitos de baixa intensidade durante 
a Guerra Fría. Nos últimos anos, a súa investigación centrouse na guerra mundial 
contra o terrorismo dos Estados Unidos, as guerras en Iraq e Afganistán/Paquistán, 
o conflito dos Estados Unidos con Venezuela e o auxe do populismo de dereitas nos 
Estados Unidos e Europa. Actualmente vive entre Madrid e Brooklyn, Nova York. É 
comentarista frecuente en medios de comunicación internacional.
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former President Donald J. Trump’s go-it-alone, America first, neo-iso-

lationism has done its part to acelerate a diplomatic deterioration. 

The Trump administration undermined U.S. alliances, dispara-

ged free trade, crippled the diplomatic corps  and most important,  

disdained any pretense of  a US role in preserving the international 

order of the past 70 years. So far, Biden, while maintaining a certain 

conventional toughness and questioning the military  engagement 

polices of previous administrations,  is also ending the counter-

productive bombast, bullying and gratuitous threats of Trump and 

Secretary of State (Foreign Minister/Ministro de Exteriores) Michael  

Pompeo  during the previous  government.

To his credit Biden has assembled a solid team of economic, fo-

reign policy, and national security advisers who are experienced 

professionals and well versed on China-- a welcome change from 

the mediocre appointments and fragmented bureaucracy of the 

Department of State under Trump.  

In the rubble of the Trump years the Biden administration faces a 

number of critical foreign policy challenges.  Among the most criti-

cal tests is the US relationship with China. Trump delivered a gift to  

Beijing with his approach to foreign policy: the  havoc his presidency 

wrought  within the United States and abroad with its allies, which  

China exploited. Beijing profited by default, not so much because of  

the  benefits it offered but because of  Washington’s startling  aban-

donment of its international responsibilities.

In addition to the diplomatic disarray Biden faces, he  inherits a 

highly confrontational relationship with Beijing. The past four years 

of China policy have highlighted Washington’s   inconsistent and 

sometimes erratic behavior, oscilating beteween sycophancy and 

reckless hostility, and recurring often to clumsy pressure tactics, 

name-calling  and gratuitous insults. The results have not just been 

meager; they have been injurious to US interests as China has used 

Washington’s belligerence to rally the public to its hyper-nationalism 

and to appear before the world as the victim.
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Owing to Trump’s neglect of regional alliances like the  Association 

of Southeast Asian Nations, Biden must also deal with the shattered 

confidence in the US among  Asian nations. This was particularly 

counterproductive in containing China in its sphere of influence. 

In the meantime the economic ties between China and the SE Asian 

nations grow ever stronger – as indeed is happening globally-- even 

in Latin America. Washington  has its work cut out for itself in con-

vincing these countries of the advantages and benefits of shifting 

trade and economic development toward the US.

To reset relations in Asia Biden needs to be careful to avoid threa-

tening China with the appearance of encirclement, which China is 

wary of, much like Russia’s attitude toward the expansion of NATO 

in the former states of the USSR.  In the near term observers do not 

look for dramatic pivots in regional policies on either side. 

Humans rights will be a prominent issue in a way that it was largely  

invisible in the Trump years. Already Beijing’s abuse of its Uighur po-

pulation has been  characterized by the administration as genocidal.

OBSTACLES TO REPAIRING THE RELATIONSHIP

It is not as likely as once thought that the US and the West can 

manage a gradual and peaceful transition to a cooperative rather 

than an antagonistic China. Biden now seems prepared to follow 

Trump’s rejection of previous administrations’ versions of  “strategic 

engagement” with China, with its the pretense of bilateral coope-

ration, and recognize it  as a “strategic rival”  in open competition 

of the US.  Thus, at this point there appears to be limited  space for 

improving relations with China.  (This is also the case with its other 

major antagonist, Russia).  Biden may well also be hamstrung by a 

Republican Party, dominated by the far-right and looking to exploit 

the country’s deep polarization to undermine his presidency. This 

may make it  difficult for him to achieve the necessary consensus for 

a successful bipartisan strategy on China.

Yet there is some optimism that tensions can be held in check. 

Early on Beijing has commented positively on the Biden government  
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for seeming to offer a welcome initial pivot away from military and 

geopolitical issues to climate change, global trade, the Covid pandemic 

and cooperation to address  public health matters. 

CONFLICT ZONES

The two flashpoints that could upset all calculations are the South 

China Sea and Taiwan. Some feel, even more than Taiwan, China’s  mi-

litary build-up in the trading corridor of the  South China Sea, where 

a third of international trade passes, where Beijing has territorial dis-

putes with Vietnam, and where there have been past confrontations 

with the US, runs the highest risk of becoming a dangerous stand-off 

with the Biden administration. Like the US in its historic defense of 

the Caribbean Basin, China sees this area as the cornerstone of its 

international ambitions. The Biden administration, for its part, will 

likely protect the sea’s trade routes and continue to maintain its 

traditional prominence in this region. 

The U.S. will likely continue trying to limit China in the area throu-

gh multilateral military exercises, occasional sanctions on Chinese 

enterprises and diplomatic rebukes. However, the belief that Taiwan 

constitutes a legitimate island territory of China and more so than 

other areas upon which it has encroached is a deeply held conviction. 

TAIWAN

More than any other geopolitical issue between the US and China,  

the specter of armed conflict in the Taiwan Strait casts the longest 

shadow. Many U.S. defense officials believe that China may make 

military moves to take control of Taiwan sooner rather than later, 

perhaps within the next six years. Such an event, not imminent and 

in any case unpredictable in its details,  would likely spread swiftly 

to affect Asian and global  political, military and economic relations. 

Therefore, it is  incumbent on Washington to take prudent deterrent 

measures over this time period to  affect Beijing’s   decision calculus

While Trump eroded the “One China” policy, Biden officials is  

returning to some version of it; for example, the administration 

will  not be formalizing diplomatic  encounters, including high-level 
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visits to the island, between Washington and Taipei any time soon. 

Yet, unofficial relations may be used to good effect as a deterrent to 

China’s ambitions regarding Taiwan.

Taiwan’s  economic ties and defense ties with the US will continue  

to be a major  bulwark against the challenge from China and any 

aggressive diplomatic and military behavior. Biden is also likely to 

continue to strengthen the capabilities of the U.S. military and en-

deavor  to sustain American global technological leadership. 

In order to deter Beijing effectively  from attacking Taiwan Washin-

gton needs to engage in the  formidable  task of creating a coalition of 

allies in a coordinated economic, political, and military response to 

Chinese aggression. The reality is that most countries are loathe to 

confront China militarily or jeopardize their economic ties in order 

to ally with the US over Taiwan.  Thus, Biden must convince the Chi-

nese that there is a military risk as well as a risk to their  sedulously 

cultivated international status in any armed conflict  with Taiwan. 

In return, Washington must also unequivocally reinstate the “one 

China” policy abandoned by the Trump administration--  ending the 

diplomatic foot playing and norm-breaking visits with Taipei officials 

in which  Trump engaged. In the end avoiding conflict and crafting 

a coherent response to China rests on  Washington’s jettisoning 

any version of a “Cold War  ideology” with its attendant razor-edge  

brinksmanship and military confrontations which  reprise the at-

titudes and behavior of  the era of US-USSR rivalry. It is hoped that 

this will reinforce Beijing’s  general desire to de-escalate immediate 

tensions, recommit to  bilateral arrangements and avoid military 

and economic crises.
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32. 
Shinzo Abe y su legado en Japón

Por Masashi Oki*

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, renunció al poder en 

septiembre de 2020. Durante su mandato se llevaron a cabo varias 

reformas tanto en la política como en economía, pero el fruto más 

importante de Shinzo Abe fue traer estabilidad política a Japón y 

aumentar la presencia de Japón en la política internacional.

Abe trabajó 3.188 días en total como primer ministro de Japón entre 

2006-2007 (366 días en el primer gobierno) y entre 2012 y 2020 (2.822 

días en el segundo gobierno). Esto es un récord de días de servicio 

como primer ministro en la historia de la política japonesa. Tras el 

gobierno de Junichiro Koizumi, continuó la inestabilidad política 

durante los sucesivos primeros ministros de “un año”; Shinzo Abe 

(2006-2007), Yasuo Fukuda (2007-2008), Taro Aso (2008-2009), Yukio 

Hatoyama (2009-2010), Naoto Kan (2010-2011) y Yoshihiko Noda (2011-

2012). Esta inestabilidad política perdió la confianza en la escena 

internacional. Sin embargo, el segundo gobierno de Shinzo Abe puso 

fin a esta situación en 2012 y ha continuado su mandato hasta el 2020. 

Vamos a revisar los resultados y fracasos del gobierno de Shinzo Abe.

Política para recuperar Japón

“Recuperar Japón”. Es una frase que se utilizaba frecuentemente en 

el discurso de Shinzo Abe. Él insistió en que Japón debía liberarse del 

* Masashi Oki. Licenciado en Ciencia Política pola Chuo University (Xapón), Máster 
en Xestión da Cooperación Internacional e das ONG’s (USC), membro da Asociación 
Cervantes de Kyoto, membro da Asociación Japonesa de Estudios Latinoamerica-
nos e colaborador do IGADI. Actualmente reside en Xapón. Publicou varios artigos 
en galego e español, entre os que destacan traballos como “A remilitarización de 
Xapón”, Tempo Exterior, nº 16, Xaneiro-Xuño 2008, “A Comunidade do Leste Asiático 
e a complexidade rexional”, Tempo Exterior, nº 20, Xaneiro-Xuño 2010, “Cara onde 
vai o Xapón de Shinzo Abe?”, Tempo Exterior, nº 27, Xullo-Decembro 2013. Publicou 
tamén varios libros e artigos en xaponés sobre España e América Latina, entre os 
que destacan libros como “Los 50 capítulos para conocer Galicia”, Akashi Shoten, 
2011, “Los 60 capítulos para conocer Madrid y Castilla”, Akashi Shoten, 2014, “Varios 
aspectos de España contemporánea”, Akashi Shoten, 2016, “Los 67 capítulos para 
conocer Guatemala”, Akashi Shoten, 2018.
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régimen de posguerra, que es el sistema construido tras la Segunda 

Guerra Mundial, y lo reformó.

En Japón había un ambiente de evasión a la hora de discutir el tema 

al poder relacionarse con la remilitarización. Sin embargo, Shinzo Abe 

lo quitó y empezó a discutir la defensa nacional. Abe elevó la Agencia 

de Defensa, que era una agencia de la Oficina del Gabinete, al Minis-

terio de Defensa en 2007. Y además, estableció el Consejo Nacional de 

Seguridad en 2013 para examinar la estrategia de defensa de Japón. 

En 2015 Japón aprobó la Ley de seguridad nacional que permitiría 

que las Fuerzas Armadas de Autodefensa de Japón participasen de 

manera más flexible en operaciones en el exterior.

Shinzo Abe también reformó la Ley Básica de Educación, que nunca 

se había modificado en 59 años. Se incluyeron “el respeto a la tradi-

ción y la cultura” y “la actitud patriótica”, etc., que no había existido 

en la antigua Ley Básica de Educación establecida justo después del 

fin de Segunda Guerra Mundial.

Y además, dio un paso para la reforma constitucional. En 2007 fue 

aprobado la Ley del Referéndum Nacional que estipula los procedimien-

tos para llevar a cabo la reforma constitucional. Shinzo Abe reformó 

sucesivamente los “tabús” que no se tocaban tras la Segunda Guerra 

Mundial en Japón. ¿Abe convirtió Japón en un país normal? Es cierto 

que Japón se liberó de la posguerra poco a poco durante el régimen de 

Abe, pero a pesar de sus esfuerzos y su popularidad, no logró reformar 

la Constitución, que era uno de los desafíos que quería realizar Abe.

Abenomics y sus resultados

La prioridad para el segundo gobierno de Shinzo Abe era recuperar 

la economía japonesa. Abe lanzó “Tres flechas” de la política econó-

mica: una política monetaria audaz; una política fiscal flexible; y una 

estrategia de crecimiento capaz de promover la inversión privada. 

Esta política económica se llamó “Abenomics”. Gracias a Abenomics, 

es cierto que la situación económica se recuperó en unos aspectos. 

El valor del yen ha bajado y este cambio ha estimulado las activi-

dades de los exportadores. El índice Nikkei 225 subió rápidamente, 
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que había marcado 8.664,73 en noviembre de 2012 antes del segundo 

gobierno de Abe, y marcó 24.270,62 en octubre de 2018. La tasa de des-

empleo bajó durante el Gobierno de Abe, después de haber marcado 

4,2% en 2012, y marcó finalmente 2,2% en 2019. Sin embargo, conforme 

aumentaban los empleos, se esperaba que subiese el sueldo y la tasa 

de la subida de los precios, pero no subieron tanto.

Es verdad que se recuperó la economía durante su gobierno, pero 

dicen que la mayoría de los japoneses no tienen la sensación de que 

su vida haya mejorado tanto.

Críticas

Shinzo Abe fue sometido a duras críticas a finales de su gobierno, 

sobre todo, por una posible corrupción. Infundieron sospechas de 

que Abe proporcionaba facilidades a los operadores educacionales 

en cuanto a la venta de terreno estatal. Y además, se descubrieron 

que los funcionarios del Ministerio de Finanzas amañaron los docu-

mentos oficiales sobre la venta para ocultar la verdad.

Se reveló también el problema de la “Fiesta de observación de ce-

rezos” organizado por el primer ministro. El objetivo original de esta 

fiesta era agradecer a las personas de cada sector que prestaron un 

servicio distinguido. No obstante, Abe invitó a un mayor número de 

personas. El número de invitados superó las 15.000 personas en 2019 

y criticaron que Abe utilizaba este evento oficial como si se tratase 

de su fiesta personal.  Estos escándalos golpearon la imagen de Abe 

y la tasa de popularidad bajó un 40% en 2019.

A la Era Post-Abe

A pesar de estos escándalos, puede destacarse que Abe podía 

mantener una buena tasa de popularidad en comparación con los 

sucesivos primeros ministros. Puede decirse que Shinzo Abe co-

rrespondió a la confianza de los pueblos japoneses en varios puntos.

Finalmente, Abe manifestó su intención de dimitir como primer 

ministro en agosto de 2020. Explicó la razón de su dimisión, una en-

fermedad crónica. Abe reformó la política japonesa y trajo estabilidad, 

pero dijo en su discurso de dimisión que quedan asuntos pendientes, 
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como los secuestros de japoneses por Corea del Norte; el Tratado de 

Paz con Rusia; y finalmente, la reforma constitucional.

¿Hacia dónde va Japón tras el régimen de Shinzo Abe? El primer 

ministro actual, Yoshihide Suga, que era Secretario en Jefe del Gabi-

nete entre 2012 y 2020, sucede a la política de Shinzo Abe. La priori-

dad actual de Suga es tomar medidas para hacer frente al COVID-19 

y los Juegos Olímpicos de Tokio, pero ya se está preparando para las 

elecciones generales que se celebrarán este año. El resultado de estas 

elecciones se orienta a la Era de Post-Abe.

Memoria en el IGADI

Por casualidad, mi primer trabajo en el IGADI fue “Shinzo Abe: 

las razones de una dimisión” cuando empecé prácticas en el IGADI 

en septiembre de 2007. El primer gobierno de Shinzo Abe remató de 

repente después de sólo un año de su formación. Tras su dimisión, 

yo escribí varios artículos sobre la transición del Partido Liberal 

Democrático y el cambio político en Japón.

En 2012 se formó el segundo gobierno de Shinzo Abe. Después 

de escribir mi trabajo “Cara onde vai o Xapón de Shinzo Abe?” en 

Tempo Exterior del IGADI, yo empecé a trabajar en el gobierno de 

Japón y tuve la oportunidad de participar en la visita de Shinzo Abe 

en América Latina.

En 2020 Shinzo Abe dimitió finalmente. Si no tuviera las experien-

cias en el IGADI, no podría trabajar para Shinzo Abe en el gobierno del 

Japón ni trabajar actualmente como analista internacional. Agradezco 

mucho nuevamente a Xulio Ríos y IGADI, y felicito al IGADI por su 

30 aniversario.
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33. 
A globalización dende a miña fiestra

Por Antonio-Carlos Pereira Menaut*

Con todo gosto tomo a pluma para sumarme á homenaxe a Xulio 

Ríos. El foi un adiantado no estudo destes problemas e moitos de nós 

estamos en débeda con el. Escribir unhas liñas encol dun deses proble-

mas non é pagarlle esa débeda pero espero que sexa contribuír, pouco 

ou moito (témome que o primeiro) ao avance no coñecemento.

1. Enfoque. 

Pode que a globalización non se vexa igual dende a pantalla do 

ordenador que dende a fiestra, a rúa e o supermercado. Dende a 

fiestra dun galego arrodeado dun desemprego e unha precariedade 

laboral permanentes e antes inimaxinados, nun país envellecido e 

desindustrializado, nun estado non moi distinto dun protectorado, 

a globalización vese diferente de como a verá, supoño, un chinés 

ou un chileno. A aclaración é pertinente porque propóñome tratar 

este tema prescindindo, no posible, non só de toda “verdade oficial” 

* Antonio-Carlos Pereira Menaut nado en Santiago en 1948. Catedrático de Dereito 
Constitucional, Catedrático Jean Monnet de Dereito Constitucional da UE (1999) e 
Profesor Ad Honorem da USC.
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senón tamén de toda teoría (un plantexamento case anti-filosófico), 

partindo só do que un ve e palpa.

Non se trata aquí de substituír un dogmatismo —o cantar os lou-

vores da globalización— polo contrario. Quen goste da globalización 

fará ben en ignorar o que diga un remoto profesor galego confinado 

por causa dun virus chinés e reducido á visión da súa fiestra. Se no 

canto de dicir que a globalización e boa/mala, sen máis, atendemos a 

lugares, matices e escala, pode ser que unha certa globalización teña 

sido boa pero no extremo sexa mala; que fora boa para unhas cousas 

e mala para outras, positiva para uns países e negativa para outros, 

mesmo positiva para certas persoas e empresas de un país pero non 

para os obreiros, labregos e mariñeiros do mesmo país.

Entre nós, a priori dáse por suposto que a integración mundial é 

o estado natural do home, sendo as fronteiras e diferenciacións un 

mal. Como escribía Jovellanos na Memoria sobre educación pública 

(1801), a “confederación de las naciones y sociedades que cubren la 

tierra es la única sociedad general posible en la especie humana”. 

Aparte de que caben solucións intermedias e prudenciais (moitas 

veces as máis prácticas) ese argumento non deixa de ser un acto 

de fe carente de toda concreción e imposible de probar. Aquí argu-

mentamos de outro xeito: common sense, sentidiño, caso por caso, 

evitando pensar por bloques: a globalización non é mala ou boa en 

bloque, nin o capitalismo bó ou malo en bloque, sen distinguir o 

fordista, de produción e emprego, do actual de deslocalización, espe-

culación financeira e intelixencia artificial. Voltemos ao pensamento 

máis básico, desconfiemos de todo poder (así naceu a democracia) e 

canto maior sexa, máis desconfianza. Importa moito a escala: a maior 

escala, máis ben será quén de facer o poder, pero igualmente máis 

mal e moitísimo máis irreparable. O dano que podía facer un señor 

feudal limitábase ao seu feudo e ás armas da época; a poucas légoas, 

non podía nada. Non propoño voltar ao feudalismo nin sería posible; 

só ilustrar a importancia da escala, moitas veces esquecida polos 

que universalizan as fórmulas —liberalismo, socialismo, integración 
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europea, integración mundial— como se o cambio cuantitativo non 

fora, ao final, tamén cualitativo. Un goberno mundial ben intencionado 

pero que cometera un erro ou inxustiza sería moito máis pernicioso 

que unha milleira de Herodes soltos. 

Propoño aternos sobriamente á realidade: ¿imos ben? Adiante. 

¿Imos mal? Rectifiquemos. Rexeitemos os principios abstractos aos 

que son moi afeccionados certos economistas: coa globalización o 

consumidor lugués pode mercar pola metade de prezo un bolso chi-

nés no canto dun bolso lugués, e co que lle queda tomará algo no bar 

da esquina, aliviando así a hostalería local. Na realidade, co sobrante 

quizais pida algo (posiblemente, chinés) por Amazon e contribúa 

un pouco máis ao emprego na China e ao desemprego en Lugo. Esas 

abstraccións, como o homo economicus, van contra á experiencia e 

o sentido común.

Aquí consideramos que só hai progreso cando mellora a vida da 

xente ordinaria. Non todo avance tecnolóxico é progreso. Os drons 

autónomos que deciden cando e a quen disparar implican moito 

avance tecnolóxico pero ningún progreso. Que, por causa do avance 

tecnolóxico, a xente non teña traballo é gravísimo e anti-natural porque 

“el hombre es un ser nativamente activo” (L. Polo). Que a tecnoloxía 

permita aumentar o control sobre as persoas non é progreso ningún; 

e se o fixera unha ditadura de anticuados militares bigotudos, todos 

o criticarían.

Despois do covid semella que a globalización xa pasou o seu mellor 

momento. O cáustico John Gray publicou un duro artículo no New 

Statesman dicindo que “the era of peak globalisation is over” (“Why 

this crisis is a turning point in history”, 1-IV-2020). O discurso oficial 

continúa predominantemente global e aparenta boa saúde pero xa 

Trump e agora Biden encomezan a recoller velas. Os antiglobalistas, 

de momento aínda son doadamente descualificados como populistas, 

racistas e localistas estreitos, pero medrar, medran. 

Agora tomemos á persoa media e preguntémoslle: ¿estás seguro de 

que non van vir máis virus s China? ¿De que non haberá novas pan-
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demias globais? ¿Segues a crer no progreso irreversible? Crees que 

os que gobernan o mundo mirarán polo teu ben, ou polo de Galicia, 

ou polo de España, ou cando menos polo da UE? Con máis globali-

zación, ¿ti progresarías? ¿Os teus fillos vivirían mellor que ti vivías 

antes de ela? ¿Habería velutinas, sen globalización? ¿Dependeríamos 

do paracetamol asiático, sen globalización? O planeta —disque— está 

a piques dun apocalipse. ¿Non tivo aí a globalización nada que ver? 

Algúns din que, por responsabilidade, neste intre os seres humanos 

non nos deberíamos reproducir. Non sería más barato e natural que 

non se reproduza a globalización?

Dixemos que a priori a globalización non é automaticamente boa 

nin mala. É unha maneira de organizarnos. Non é un fin en si. É bene-

ficiosa para a xente ordinaria (subliñado)? Por un lado é positiva (non 

insistiremos en isto porque os seus innegables logros repítensenos a 

cotío ata axordarnos) e polo outro, negativa. Evitemos o pensamento 

simple e ideolóxico (neste caso, globalismo/antiglobalismo, branco/

negro); evitemos o pensar por bloques: como se Adam Smith, que 

nin podía imaxinar o capitalismo de hoxe, aprobara que a UE non 

produza un gramo do ibuprofeno consumido nela)... Aquí atopamos 

o primeiro problema: a globalización “virou tola”, deixou de ser unha 

cuestión de razonabilidade, medida e prudencia para desbocarse, 

descarrilar e, tendencialmente, abarcar todo o territorio do planeta 

e todas as actividades, mesmo, por veces, o pensamento. 

2. Rasgos da globalización actual. 

Non calquera integración de países é unha globalización. Como o 

nome indica, ten que ter unha mínima dimensión global ou o equi-

valente do momento. Roma imperaba sobre todo o orbis relevante 

para eles. O Imperio medieval abranguía todo o mundo que a eles 

lles importaba. O Imperio Británico, precedente da globalización 

en aspectos parciais (comercio libre, lingua, deportes), moi extenso 

e tan exitoso que aínda sobrevive a súa herdeira, a Commonwealth, 

nunca ocupou as zonas dos imperios español, francés ou portugués, 

como tampouco as de Rusia nin China.
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A globalización dos nosos días é completamente nova. Isto vese 

mellor cun exemplo contrario: o estado social actual foi un desen-

volvemento dos xermolos do século XIX; a globalización, non. Houbo 

unha globalización co Imperio Romano (a primeira) e outra (menos 

abranxente en todos os sentidos) co Sacro Imperio Romano Xermá-

nico, pretendidamente continuación da primeira. Os romanos tiñan 

claro que o emperador era señor da ecumene e imperator totius orbis 

pero, ao revés que hoxe, a dimensión local non corría perigo ningún. 

Roma era pluralista e pouco uniformadora. O galaico-romano Paulo 

Orosio, coetáneo de Agustín de Hipona, escribiu: «En todas partes es 

mi patria, en todas partes mi Derecho y mi religión... [soy] un roma-

no entre romanos, un cristiano entre cristianos, un hombre entre 

los hombres» (Historiae adversus Paganos). O Dereito e a cultura 

romana expandíronse por todo o imperio pero na parte oriental a 

lingua sempre foi o grego, aínda que se chamaran a si mesmos hoi 

romaioi, os romanos. O Imperio era como unha rede de grandes ci-

dades, varias delas no medio oriente (Antioquía de Siria, Alexandría) 

moi autogobernadas. A globalización de hoxe non favorece o auto-

goberno de ninguén. Roma non tiña un designio homoxeneizador 

nin institucións para ese fin, aínda que co tempo ese efecto tamén 

se fora producindo lenta e, como se dixéramos, organicamente pola 

desproporción entre a cultura romana e as conquistadas, non sendo 

a helénica. Roma tiña unha clara idea de mandar no orbis romanus 

pero nin podía imaxinar —nin desexaría— a globalización actual, 

como non desexou acabar coa cultura grega a pesares dos centos de 

anos que durou o Imperio. Algo especial tería Roma para que Bizancio 

presumira de ser “Segunda Roma”. De algún xeito, Roma non morría. 

Na globalización medieval había moitos poderes pequenos, máis 

os reis e o Emperador que tiña pouco poder efectivo; co tempo, aín-

da menos. Na idade media o Sacro Imperio foi máis ou menos unha 

globalización pero deixou de selo ao ampliarse moito o globo pola 

descuberta de América. Durou, a trancas e barrancas, ata o século XIX. 

Asociouse sempre —outro caso máis— á inmorredoira idea de Roma. 
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“LEOPOLDVS I ROMANORVM IMPERATOR”, léese no frontispicio da 

Karmelitenkirche de Regensburg, de 1673 (o título do Emperador foi 

ese ata o final). Innecesario dicir que literalmente iso xa non era así, 

pero Roma e o seu particular ‘globo’ resistíanse a morrer. 

A nosa globalización non pode ser retrotraída a ningún deses ca-

sos. Tampouco ten nada (ou pouco) que ver cós cosmopolitistas do 

século XVIII, que non podían imaxinar a economía actual, a tecnoloxía 

actual, as institucións supranacionais actuais ou as redes sociais. 

Entre os ilustrados abondaban os cosmopolitas pero basicamente 

eran teóricos. Xa Pierre Bayle (1647-1706) tiña ideas cosmopolitas. 

Feijóo escribía: “Para el varón fuerte todo el mundo es patria” (Teatro 

Crítico) e Jovellanos pensaba como xa vimos. No século das luces eran 

comúns esas vaporosas xeneralidades de wishful thinking —moito 

misticismo sui generis houbo na Ilustración— que nunca ameazarían 

a soberanía do poder real, que os ilustrados afortalaban. Aquelo non 

foi un precedente da globalización, non sendo nun certo sentido 

teórico, estilo Kant. Tampouco o Imperio Bonapartista foi un caso de 

globalización; se acaso, foi precedente, en algúns limitados aspectos 

comerciais, da integración europea.

As poucas globalizacións anteriores non se dirixían moito ao ser 

humano; a de agora penetra tanto que pretende —por exemplo— 

implantar idénticos dereitos sexuais en todo o mundo. Co cóvid, 

todo o planeta esbirra co brazo en idéntica posición. A globalización 

goberna no home pero debe notarse que non é antropocéntrica. De 

ser unha rebelión (propiamente, non o é) non pertencería á “rebelión 

das masas” senón á “rebelión das élites”.

¿Que fai a esta globalización ser distinta? Tentaremos de resumir 

esas causas en seis principais e outras secundarias. Os seis riscos 

que fan tan especial esta globalización serían:

Primeira, a economía actual (mercado único mundial, economía 

financeira e de especulación, deslocalización a vontade, concentra-

ción da produción en certas zonas asiáticas, dependencia de todos 

os países dun só país).
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A segunda, a tecnoloxía de hoxe: transportes, redes sociais, tele-

comunicacións.

Terceira, unhas institucións (así como medios de comunicación, 

grandes empresas e algunhas persoas) antes inimaxinables e con 

poder para facer plans sobre como queren o mundo; a ONU tal como 

se conduce ultimamente, a OMC, a UNESCO, a OMS, o Foro de Davos 

co seu Gran Reinicio, Bill Gates, Soros...

A cuarta, tras as institucións, o Global Law.

A quinta, unha ideoloxía (lato sensu; por comodidade chamarémos-

lle ‘globalismo’), que asemade ten as súas ramificacións ou discursos 

concorrentes. Presenta a globalización non só como boa senón in-

evitable. Prohíbese discrepar de mantras como “problemas globais 

precisan solucións globais” aínda que fora desmentido polo covid.

A sexta é a desproporción, a inmoderación, a inhumanidade dos 

tempos e dos espazos —o espazo tende á irrelevancia—, as dimen-

sións e ritmos descomedidos que nulifican ao ser humano; a perda 

dos límites, da prudencia, do sentido común, visiblemente en tres 

terreos xa esmentados: a perda da proporción, a irrelevancia dos 

espazos e a exponencial aceleración do cambio. De aí esa verdade 

oficial de que un ten que se reinventar constantemente, como se 

fora un mérito cando nin sequera é posible (o cambio exponencial 

non é humano). 

Outros riscos son: o mercado único mundial, a chinificación (agás 

nos eidos militar e cultural), o consumismo que non pode parar para 

que non se pare todo, o desemprego estrutural e masivo, a diminución 

da democracia e o aumento do control, a concentración da produción 

coas conseguintes cadeas de distribución contaminando o planeta.

3. Que fixemos mal? 

A miña xeración de intelectuais non fixo nada particularmente mal 

porque nós non tomamos decisión ningunha; todas foran decisións 

elitistas non consultadas democraticamente. Con todo, os profesores 

e intelectuais deberiamos ter advertido máis das direccións prohi-

bidas, as desaconsellables e, en xeral, as que batían contra o sentido 
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común. Pode que os poderes reais non nos fixeran caso ningún pero 

era o servizo que podíamos prestar.

Os universitarios do Franquismo dabamos por descontado que 

non hai que crer ao poder. Tamén se asumía, mesmo polo franquista 

medio, que o capitalismo non carecía de inconvenientes. Sabiamos 

dende Locke, Montesquieu e Lord Acton que o poder é malo e medra 

só. Pero nos 90s, por algún misterio, caeunos do ceo como a choiva 

unha suspension of disbelief. O que cremos de sempre para o inte-

rior das comunidades políticas (necesidade de freos e contrapesos, 

submisión ao Dereito, dividir o poder) suspendémolo cando veu o 

proceso globalizador. Inconscientemente xa fixéramos así coa UE e 

mesmo, ata certo punto, coa ONU: de elas non podía vir nada malo, 

forzas do ben, ben informadas e altruístas. Despois, na crise do 2008, 

a UE amosaría que podía sen problemas esmagar Grecia ou mudar 

primeiros ministros. Algo semellante, pero moito menos desculpable, 

pasounos coa globalización. Foi unha auto-entrega como se de ela 

non puidera vir nada malo e non debéramos tomar precaucións e 

demarcar áreas exentas da intervención dos novos poderes. 

No político, supoñíamos que ao deixar o mundo de ser unipolar 

cada país ocuparía automaticamente o seu digno lugar ao sol. Iso non 

pasara nunca dentro de España, Italia ou México, todos internamen-

te desequilibrados —eis a España baleirada—, pero na escala global 

asumimos irracionalmente o contrario. 

No económico, aparte das vantaxes típicas de todo comercio, os 

neoliberais dicíannos que cada país lle vendería ao outro aquelo do 

que carece e á inversa, como unha especie de man invisible espontá-

nea, versión global. O ingreso de China na OMC era esperado para a 

controlar; na práctica, abriulle canles antes inimaxinados. Sabiamos 

que o mercado único español do século XIX fora bó para vascos e 

cataláns porque doulles un “mercado cativo” pero malo para outros 

como os galegos; que o mercado único europeo tivo moitas cousas 

boas pero converteunos, esaxerando, en “mercado cativo” da gran 

industria xermana. Pero ao subir a un chanzo mundial, onde eran 
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moito máis probables os malos efectos e moito maiores os danos, o 

world single market (producir, mercar, investir e vender libremente 

onde sexa) non nos dou arrepío ningún. Era de sentido común que 

en calquera mercado libre o peixe grande cómese ao pequeno e que 

canto maior a dimensión, maior a desproporción e máis indefenso 

o peixe pequeno.

Aceptamos iso acriticamente. Aínda hoxe hai moita xente cultivada 

rendida diante de China, fascinada polo seu poder económico e das 

telecomunicacións. O pensar por bloques, sen matices, desprezando 

a escala, fíxonos moito dano: se en principio o capitalismo era bó non 

se lle podían poñer atrancos; se a globalización en principio era boa 

non se lle podía poñer freo ningún. Como se non puidera ser boa en 

parte e mala en parte, boa aquí e mala alí, boa para as grandes mul-

tinacionais e mala para o resto.

A UE fíxoo particularmente mal. Deixouse adiantar pola globa-

lización; aínda máis, inseriuse en ela, diminuíndo así a súa propia 

relevancia. Na idea da integración europea non había nada que 

impedira, se fora o caso, seguir políticas proteccionistas, nin nada 

que obrigue a considerar á ONU, a UNESCO ou a OMS por riba das 

institucións europeas, como superiores xerárquicas ou cumios de 

pirámide. Foi tamén unha especie de “servidume voluntaria”, cando 

realmente a UE debería manter Europa como algo especificamente 

europeo. Facendo balance, a globalización golpeou á UE quitándolle 

protagonismo no mundo, facéndoa innecesaria ao poder producir 

e mercar de todo en todos os sitios; permitindo a China entrar no 

seo da Unión (mesmo físicamente no caso dos trens chineses) e, 

indirectamente, fomentar a división entre europeos.

4. Para rematar. 

O temón do mundo está nas mans duns poucos grandes estados 

(dos cales os menos malos resultaron ser... os USA), de grandes firmas 

e de empresas Big Tech.

Compre revivir fronteiras (ata certo punto), revivir a idea de lí-

mite, moderación (a globalización foi inmoderada en todo), revivir o 
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intermedio, o pequeno, o local. A covid amosou que unha rexión pode 

facer certas cousas mellor que o estado e mellor que a UE. Amosou 

tamén que un estado medio pode seguir a política que lle pareza e 

desmarcarse do que digan os grandes poderes.

Hai que parar a toleira non só de que na UE non se produza nada 

de ibuprofeno senón tamén de que as ferreterías de Ourense teñan 

pechado todas e de que os buses de transporte escolar entre pe-

quenas parroquias rurais galegas sexan de propiedade estranxeira. 

A inmensa insensatez dos xigantescos barcos chineses, algúns de 

catro veces a tonelaxe dun portaavións americano e contaminantes 

como un millón de coches, en incesante procesión a traer obxec-

tos de consumo chineses, moitas veces innecesarios. Xigantescos 

trens —prodixios tecnolóxicos, iso si— percorrendo a nova Belt and 

Road ata as portas das nosas casas en 18 días dende a costa oriental 

chinesa. Iso é a globalización real —a que importa—, non as globali-

zacións desexadas polos Ilustrados no XVIII nin por nos a principios 

dos noventa. Disraeli dixo no 1838: Europa non consentirá que Gran 

Bretaña sexa the workshop of the world. Que diría hoxe?

É claro que a globalización é moi boa para algúns países así como 

para certas actividades e institucións mesmo en países en conxunto 

prexudicados. As Big Tech e as grandes empresas occidentais con 

plantas en Asia semellan contentas. O Banco de Santander estará 

contento. Moitos gobernos contentos, moitos pobos menos contentos. 

Sementamos populismos e despois os denunciamos. Xudías marro-

quís, flores de Kenia, lentellas do Canadá traídas, aínda por riba, en 

avión. Grandes territorios baleirados na España. En calquera fogar, 

os obxectos caros son alemáns; os baratos, chineses. Así pérdense 

oficios, formas de vida, maneiras de traballar, know how. Aqueles que 

teñen emprego viven agoniados, moitas veces non poden durmir 

na casa e ven pouco aos seus fillos. Pero segundo o neoliberalismo 

globalizador, son libres.

Aquí non defendo substituír un dogmatismo, o globalista, por outro 

antiglobalista; se a un país lle vai ben, non ten que me pedir permiso 
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a min para globalizarse aínda máis. Pero os restantes países deben 

conservar un marxe substancial de manobra para defender os inte-

reses dos seus cidadáns. O titular da soberanía será sempre o pobo de 

cada comunidade política. A covid espertounos bruscamente do soño 

da imparcialidade e altruísmo da OMC, a OMS e demais institucións 

internacionais, como xa experimentaramos na UE na crise do 2008. 

A idea da cooperación global, todos en pé de igualdade, recibiu outro 

golpe cando en Davos 2021 Klaus Schwab e outros —unha minoría 

elitista non elixida por ninguén— permitíronse impudicamente 

facernos saber que teñen un Great Reset para todos no que vannos 

cambiar ata a forma de vida persoal.

A globalización presentóusenos como inevitable, fin da historia, 

signo dos tempos, progreso irreversible; vulgarmente, “éche o que 

hai”, TINA (there is no alternative). A grande masa da poboación asu-

miuno. Hoxe que os USA e a UE encomezan a dar indicios de recuar, 

vemos que foi unha decisión humana ben discutible tomada por unhas 

minorías que, cando lles parece mal, dan marcha atrás.

Son consciente de que a miña contribución, fora de modesta, non 

é moi ortodoxa. Pero Xulio Ríos foi pluralista e inclusivo (cousa rara, 

dígase o que se diga) e tivo o mérito de convocar aos traballos do 

IGADI a autores de pensamento moi diverso. 
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34. 
Para comer la nuez hay que romper la cáscara: 

IGADI 30 años, y eso es sólo el comienzo…
Por Sergey Galkin *

Sería una gran exageración y astucia para mí afirmar que conozco 

profundamente, en detalles y sutilezas, las actividades del IGADI. Es 

por eso que no voy a andar con rodeos.

Para una persona que está activa y a veces, «de una manera ope-

rativa» en el «terreno internacional» durante 46 años, es suficiente 

captar y comprender las publicaciones, ver la página web del Ins-

tituto, para enterarse de los componentes fundamentales de sus 

actividades, de su contenido, de la trayectoria de la visión del mundo 

de sus colaboradores. 

Puedo afirmar con toda responsabilidad y firmeza personales que 

la fijación de los objetivos específicos del IGADI, sus mecanismos 

para lograr las metas establecidas merecen un respeto especial y 

una profunda simpatía a nivel internacional. La explicación es muy 

simple y sincera, para algunas personas puede ser trivial. 

La época que vivimos es una época de extrema saturación y 

tensión. Es un tiempo de una prueba estricta de los pueblos y civi-

lizaciones que abarca su estabilidad espiritual, pasa una revisión 

vital de las fuerzas internas humanas, de los valores tradicionales, 

de su cultura y modo de pensar. En muchas esferas de la actividad 

* Sergey Galkin ten formación superior pola Universidade de Moscova en idiomas 
estranxeiros e xornalismo internacional. A súa carreira profesional pode resumirse 
do seguinte xeito: 1974-1976; intérprete de técnicos soviéticos (Cuba), 1976-1987; De-
partamento internacional do Consello Central dos Sindicatos Soviéticos, 1987- 1993 
(Berlín, RDA - RFA); Colaborador na secretaría da Unión Internacional de Traballadores 
dos sindicatos de servizos públicos, e posteriormente Secretaría xeral do TUI para 
servizos públicos. Desde 1994 vive en Berlín, onde é o iniciador e implementador de 
numerosos proxectos, boletíns e eventos públicos masivos en Berlín, relacionados 
con Rusia, a súa historia, cultura, lingua, así como os problemas de integración dos 
alemáns étnicos da ex Unión Soviética. Desde 2018 Redactor xefe do portal web 
informativo www.berlin24.ru para a poboación de fala rusa de Alemaña (máis de 5 
millóns). Autor de numerosas publicacións sobre diversos temas.

Unha vida de compromiso para unha Galicia universal

200



humana, se observan claramente las tendencias negativas. Se trata 

de la degradación de los valores espirituales, morales y religiosos, 

del estancamiento de las ideas filosóficas sobre el desarrollo de la 

sociedad, de la obvia sustitución de la tradición humanista global 

por falsos postulados materiales y financieros. Se puede decir que 

el amateurismo recorre el planeta.

Y al mismo tiempo, son deliberadamente menospreciados o silen-

ciados el papel y la importancia de aquellos estados y civilizaciones 

que superan con éxito las dificultades y problemas que surgen. Por 

ejemplo, la República Popular de China. A la popularización del fenó-

meno del desarrollo de la cual, el fundador y el Presidente de Honor 

del IGADI, ha dedicado muchas obras científico - políticas, esfuerzos 

personales, varios años de su vida. 

En esta situación aumenta el papel de las actividades de diversas 

organizaciones, centros de investigación y análisis, que unen a las 

personas según actitudes ideológicas, socioeconómicas, nacionales-re-

ligiosas y otros intereses. Ellos reflejan en gran medida la estructura 

compleja, a veces, contradictoria de la sociedad civil emergente, la 

diversidad de las necesidades de los individuos, la discrepancia entre 

sus orientaciones de valores, ideales y creencias.

El establecimiento de una democracia eficaz y estable es imposible 

sin cambios fundamentales en la cultura política de la población, sin 

la formación de una mentalidad de masas adecuada.

Teniendo en cuenta sus intereses en las decisiones gubernamen-

tales, la competencia y responsabilidad de las élites políticas depende 

únicamente de la conciencia de la elección y actividad de la mayoría 

de los ciudadanos. La educación cívica, incluida la educación políti-

ca, democrática, juega un papel clave para lograr estos cambios. La 

capacidad de los ciudadanos para tomar la decisión correcta y tomar 

decisiones políticas racionales no se forma de manera espontánea.

En este aspecto, la educación es de suma importancia. En diversas 

esferas de la vida humana: humanística, social, política, cultural, 

educación general, etc.
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Nuestro tiempo se caracteriza por la ausencia de la necesaria 

influencia de los centros científicos y analíticos, libres de la coyun-

tura política, del orden político explícito de las diversas estructuras 

dominantes políticas y económico - financieras.

El resultado de la educación política debe ser una capacidad de-

sarrollada para tomar decisiones políticas independientes y respon-

sables basadas en el conocimiento adquirido, la capacidad adquirida 

para analizar críticamente la información (información, hechos, 

resultados de la investigación científica) y explorar los fenómenos 

de la realidad política.

La práctica atestigua irrefutablemente: el IGADI atravesó de una 

manera digna y exitosamente un difícil camino desde los primeros 

esfuerzos por encontrar su propio nicho en el espacio analítico e 

informativo internacional hasta convertirse en un centro sólido de-

mandado por la comunidad científica de varios países. Desde hace 30 

años, IGADI se ha convertido en una verdadera fuente de investiga-

ción, análisis internacional sin falsedades, ni dobles raseros. Es una 

fuente saludable, basada en la democracia, en un compromiso con 

la diversidad de opiniones y posiciones. Y mucho más - utilizando la 

tradición humanística de la historia genuina de Galicia.

Sin reservas, puedo decir que este es el resultado del esfuerzo 

creativo y minucioso, bien pensado a cado paso, de todo el personal 

del Instituto. El resultado de su habilidad y profesionalismo. Ellos son, 

sin duda alguna, uña y carne de IGADI. Lo que en nuestros tiempos 

está lejos de ser posible para todos.

Estoy plenamente seguro de que Galicia puede y debe estar orgu-

llosa y sentir una cierta dignidad por IGADI. Desde mi punto de vista, 

muy personal, aprovechando IGADI las autoridades de la provincia 

pueden ampliar su presencia en el espacio internacional. Sobre 

todo, utilizando los contactos directos con las regiones, provincias 

de varios países.
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«Allí donde vayas te encontrarás con un gallego» 

Un poco de lo personal. Nos conocimos con Xulio en un lejano año 

1988. Antes de la formación formal del IGADI: en el Congreso de la 

Unión Internacional de los Sindicatos de Trabajadores de los Servicios 

Públicos (UIS servicios públicos, Sofía, Bulgaria).

Él estaba en la composición de la delegación de los sindicatos de 

España. Como recuerdo yo, en calidad de periodista. Yo era uno de 

los tres secretarios de la UIS. Luego hubo contactos por teléfono, 

fax e Internet. Intercambios de puntos de vista sobre lo que estaba 

sucediendo en el mundo, sobre todo en la URSS - Rusia.

Todo finalizó con las entrevistas a nivel de las familias. Primero en 

Baiona, después en Berlín. ¿Por qué sucedió de esta manera?

El mundo entero sabe que los gallegos son un pueblo especial. 

Personalmente yo me convencí de eso mucho antes, cuando, por la 

naturaleza de mi trabajo, había conocido a muchas personalidades 

destacadas de origen gallego en Cuba, sobre todo en los países del Cono 

Sur. La opinión mía muy particular es: los gallegos y los verdaderos 

rusos de origen, tienen muchos rasgos semejantes. Los cuales, hipo-

téticamente combinan muy bien y de una manera armoniosa con un 

refrán popular ruso: «Los rusos preparan a los caballos lentamente, 

pero galopan rápido».

Y una cosa más muy importante. Siendo ya «un veterano del terreno 

internacional» me atrevo a declarar: sin la paciencia, compostura, 

perseverancia, comprensión, resistencia de su esposa, de sus hijas, 

Xulio no habría podido hacer tanto, IGADI no habría tenido tantos 

resultados. ¡Gracias a ellas! 

A su tiempo, entre los soviéticos, hubo un dicho (para expresar su 

comportamiento a otra persona): «Сon él yo iría al reconocimiento 

de combate».

Xulio, contigo yo iría. Sin duda alguna. Y con mucho gusto, pasaría 

contigo, Xulio, una vez más la ruta del elefante. No importa en qué 

país, no importa en qué ciudad. 

¡Adelante con los faroles, IGADI con 30 años y más aún!
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Álbum fotográfico





(…) Sempre me sentín atraído polo internacional e 

con certa fascinación pola cultura oriental. Lembra 

que o Instituto Galego de Análise e Documentación 

Internacional (IGADI) xorde en 1991 en boa medida 

como consecuencia da Perestroika e a Glasnost 

e da necesidade de acompañar os procesos de 

transformación das economías planificadas 

en economías de mercado. Aí estaba o espazo 

exsoviético pero tamén a experiencia asiática, 

nomeadamente a chinesa, en marcha dende antes 

mesmo de se iniciar a política gorbachoviana (…) 

(…) O IGADI naceu para interpretar o mundo desde 

aquí e aproveitar o novo tempo que se abría ante 

nós, para alentar unha maior universalización de 

Galicia. Hai nel moito traballo, ilusión e empeño (…)

Entrevista de Nico Vidal a Xulio Ríos 

 na Revista Luzes, 7 de xuño de 2021
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1. Fernando Pérez Barreiro Nolla, Teresa Barro, e Xulio Ríos en Baiona, anos 90.

2. Teresa Barro, Fernando Pérez Barreiro Nolla, Xosé Luis Franco Grande e Xulio Ríos, 
Val Miñor, anos 90.

3. Carlos Méixome e Xulio Ríos no acto de nomeamento de Paco del Riego como fillo 
adoptivo de Nigrán en 2002.
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4. Foro Iberoamericano en Baiona, no ano 2004. Na foto, Luis Carlos de la Peña, Rubén 
Lois e Xulio Ríos.

5. Consello Reitor do IGADI no 2004, Baiona.

6. Presentación do Libro Branco de Acción Exterior de Galicia, 2004. De esquerda a 
dereita, Jesús Gamallo, Alejandro Molíns, Fernando Pérez-Barreiro Nolla, Jose Luís Pardo, 
Manuel Fraga, Xulio Ríos e e José Manuel Blanco González.
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7.  Asemblea do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade na Fegamp no 2005. Alfredo 
Novoa (Presidente do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade) e Xulio Ríos na mesa.

8. Inauguración da Rúa Plácido Castro no Concello de Corcubión, 2005.  Noberto Pais, 
Francisco Lema Fuentes, Susi Castro e Xulio Ríos.

9. Congreso sobre Plácido Castro e o seu tempo 2005, Xulio Ríos e Luís Álvarez Pousa.
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10. Xulio Ríos nun dos seus habituais paseos por Baiona, aos que de cando en vez deixa 
incorporarse a outras persoas distintas da súa dona, neste caso con David Reinero, tirada 
tras unha das camiñatas e sen o seu coñecemento.

11. No Concello de Baiona, co Alcalde Jesús Vázquez Almuíña, Masashi Oki e Xulio Ríos, 
no 2007,.

12. Instantánea previa ao Consello Reitor do IGADI no 2008, en Baiona. Na foto de esquerda a 
dereita, Xulián Maure, Antonio Martínez Puñal, Alejandro Molíns, Manuel Mera e Xulio Ríos.
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13. Constitución da Comisión de Acción Exterior do Consello da Cultura de Galicia, 2009. De 
esquerda a dereita: Xulio Ríos, Ramón Villares, Xavier Queipo, Fernando Pérez-Barreiro 
Nolla e Enrique Sáez.

14. Padroado da Fundación Plácido Castro en Vilagarcía de Arousa, no 2009. De esquerda 
a dereita: Xulio Ríos, Susi Castro, Xosé Castro Ratón, Juan Carlos Cánovas e Xosé María 
Gómez Clemente.

15. Foro Iberoamericano, en Baiona, no 2011. Xulio Ríos e Jared D. Larson.

Unha vida de compromiso para unha Galicia universal

212



16. Consello Reitor do IGADI no 2011, no Castelo de Soutomaior.

17. Consello Reitor no 2012, Illa de San Simón.

18. Lección inaugural no Grao de Dirección e Xestión Pública da Universidade de Vigo, 
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra, no 2014. Xulio Ríos e 
Álvaro López Mira.
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19. Visita de Nélida Piñón ao Consello da Cultura de Galicia, con Ramón Villares e Xulio 
Ríos, no 2016.

20. Consello Reitor do IGADI no 2016, en Pontevedra 

21. Acto de nomeamento de Plácido Castro como fillo adoptivo de Cambados, no 2018.
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22. Xornadas “A Irlanda de Plácido Castro”, no 2019, en Vilagarcía de Arousa. 

23. Xulio Ríos e Sergey Galkin no 1995 en Berlín.  

24.  Xulio Ríos e Sergey Galkin, no Congreso da UIS dos sindicatos de servizos públicos, 
no 1988, Sofia, Bulgaria.
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Pepe Carreiro (Vigo, 1954). Como humorista gráfico publicou e publica viñetas en ducias 
de medios de comumicación galegos. Foi fundador da revista de humor Can sen Dono 
e da revista satírica XO! “a voz que para a bestas”. Na televisión é o autor e guionista da 
serie Os Bolechas, que se emite na TVG no Xabarín Club. Colabora no xornal infantil e 
xuvenil O Papagaio así coma con outros medios. Ten publicados dous libros de humor 
gráfico: “Fraga na Galiza” (Laiovento); “Mellor que onte, pero mellor que mañán” 
(Fervenza). Como publicitario e deseñador gráfico traballou de debuxante e director de 
arte en varias axencias de publicidade de Vigo. Fundou con outros socios unha axencia 
propia tamén en Vigo. Como deseñador gráfico, ademais de desenvolver este traballo nas 
axencias, ten un estudio propio dende os anos 90. É colaborador do IGADI e da revista 
Tempo Exterior dede hái décadas.
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