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contra a nostalxia

daniel salgado

Cepillar a historia a contrapelo era a tarefa que Walter Benjamin consignaba para o histo-

riador. Digamos: despeitear a versión oficial dos acontecementos. Cando Ricardo Gurria-

rán explicaba que a maior dificultade para redactar Inmunda escoria, o seu retrato da uni-

versidade dos vencedores da Guerra Civil, procedía da negativa do Estado español a abrir 

segundo que arquivos, confirmaba que na superficie capilar desta historia aínda se notan 

os espantos depositados polo franquismo. Tampouco ningún dos satisfeitos modelos da fo-

tografía reproducida na páxina 273 deste libro –Reunión anual de antigos membros do 

SEU, 2009– parece querer expoñer a súa perspectiva dun tempo maiormente ominoso. E iso 

malia habitarmos un país onde quen asinou a pena de morte para Julián Grimau se inviste 

como demócrata avant-la-lettre. Talvez a seguinte cuestión á que o historiador do contrape-

lo Ricardo Gurriarán se deba enfrontar consista en determinar que lugar político e de pensa-
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mento ocupaban os 5.000 alumnos da Universidade de Santiago de Compostela que non se 

pecharon na Facultade de Historia.

Ningún deles figura en 1968 en Compostela. 16 testemuños. O profesor reaccionario, o 

sindicalista do SEU, o policía secreto, o informante da comisaría de Armada, as correas de 

transmisión de Falange dentro da academia, os apáticos, os apolíticos, os inactivos, fican au-

sentes destes fragmentos de memoria. Nin sequera o troianismo –da Casa da Troya, sinala 

Tuco Cerviño– como ideoloxía realmente dominante na universidade dos sesenta ocupa aos 

participantes. Ao cabo, só se explica a hexemonía social que atinxiu o réxime franquista se 

aceptamos a existencia de algo máis que comunistas, nacionalistas ou cristiáns progresistas 

naqueles días de viño, medo, guateques, detencións e catolicismo armado. Pero no poliedro 

aquí trazado comparecen unicamente os daquela rebeldes, os que intuíron as liñas de fuga 

nunha realidade monolítica. 

A edificación dunha ilusión histórica acompaña os últimos trinta anos deste país. O re-

lato do consenso afirma que o estado totalitario se autoinmolou e que o pacto da moderación 

funcionou para construír un sistema de liberdades formais. O que non di é que ao mesmo 

tempo renunciou ao continuo democrático coa II República. O que non di é que implicou 

pasar por riba dos, por caso, máis de trescentos asasinatos a mans das forzas de seguridade 

e a extrema dereita. Contabilízaas o xornalista Mariano Sánchez Soler n’A transición san-

grienta. Velaí a transición –transacción, segunda restauración borbónica– que na Galicia 

comeza, segundo a atinada consideración de Cerviño, en marzo de 1968. Un proceso limita-

do, axexado polo exército, pola CIA, pola OTAN, do que tamén derivan vergoñas achegadas: 

o doutoramento honoris causa de Francisco Franco pola USC foi retirado hai apenas dous 

anos. E só a partir de hoxe se anularán os expedientes abertos naqueles meses revoltados do 

68. Quen se moveu, claro, non saíu na fotografía. 

As trampas do recordo colocan determinados feitos narrados en situación peculiar. Can-

do os protagonistas xuntados en 1968 en Compostela. 16 testemuños lembran a inédita en-

trada da policía na universidade como punto de inflexión na toma de conciencia e fito no 

curso das protestas, eu retrocedo a 2002. Oito anos atrás, nas folgas por evitar o inicio do 

proceso que Bolonia consuma, a mercantilización da educación superior e a aplicación da 
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lóxica empresarial desbridada á academia, os antidisturbios disolveron coa súa proverbial 

delicadeza unha manifestación de estudantes perante a Casa de Europa. Dentro, canda ao 

daquela reitor, estaban Fraga Iribarne e os hoxe felizmente divorciados Duques de Lugo. As 

rugosidades da democracia á española quedaban unha vez máis en evidencia: o dereito á dis-

crepancia ten unhas lindes ben concretas e a familia real fai parte delas.  Inciso: a Lei de Am-

nistía, promulgada en período preconstitucional, tamén. Non foi aquela a única incursión 

policial en territorio universitario durante a pelexa contra a Lei Orgánica de Universidades.  

Doutras leccións e dúbidas que emerxen deste mangado de contribucións memoriais, 

unha resulta especialmente pertinente: como a resistencia perante un problema sectorial –a 

representatividade dos alumnos na gobernanza da institución– deu en emenda á totalidade 

das condicións sociopolíticas da época. Nunca sabemos de onde virá a faísca que pode pren-

der o lume, ditaminou o mellor estratego político do século XX. Nun paralelismo non forza-

do, o movemento contra o espazo europeo de educación superior tal e como está formulado 

tampouco non resulta alleo á problemática xeral da política contemporánea. Esa que, por 

certo, adoita evitar o parlamentarismo occidental: que valen máis, as nosas vidas ou os seus 

beneficios? Preocúpanse os nosos sesentaoitistas por de que xeito protestan arestora os seus 

herdeiros nos campus, xusto cando o colapso do capitalismo debera facilitar a comprensión 

do malestar da civilización? A esquerda xa non sabe ler a furia da xente común, denuncia o 

xornalista estadounidense Thomas Frank.

Non queda aclarado de canta moral de emerxencia, a única que parece sobrevivir nas 

ruínas da posmodernidade, se valeron á hora de redactar estas páxinas os que hoxe son cate-

dráticos, deputados, académicos. É dicir, en que non están dispostos a ceder. José Emilio Pa-

checo, agora recoñecido co máximo galardón do imperialismo cultural español, resumía no 

célebre poema ‘Algunos compañeros se reúnen’ a súa ollada sobre a saudade polos tempos 

idos: «Ya somos todo aquello / contra lo que luchamos a los veinte años». Contra que loita-

ron aos vinte anos os estudantes do 68 non remata de se saber, porque contan coa avantaxe 

que dá volver a vista atrás sen demasiada ira. Manter intactas as aspiracións políticas é unha 

tarefa certamente complicada. Non todo o mundo está disposto a acometela do xeito en que 

a acomete o profesor José Antonio González Casanova cando se autodefine politicamente 
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no seu texto para 1968 en Compostela. 16 testemuños: «Un catalanista federal y demócrata 

socialista (no confundir con socialdemócrata)».

Onde se materializa politicamente a herdanza do 68 preocupou ao filósofo francés Da-

niel Bensaïd ao longo de toda a súa vida. Para el, fundador da Liga Comunista Revoluciona-

ria e logo do Novo Partido Anticapitalista, a chave que explicaba o Maio non eran as imaxes 

do Barrio Latino en chamas, non era a minisaia, non eran François Hardy. A convención 

pertence á orde do espectáculo e esta nunca menciona a folga xeral que a clase obreira fran-

cesa, ao bordo da insurrección, mantivo durante un mes naquel ano de hai 42 anos. De xeito 

análogo, é preciso interrogarse polo lugar no que se activa na actualidade o 68 compostelán. 

Como actúa o pasado nun presente no que o atlantismo radical se proclamou vencedor da 

Guerra Fría. Vencemos nós? Quen son o ‘nós’ do repetido Venceremos nós en tradución de 

Xosé Luís Franco Grande. Porque a loita de clases, a dos ricos contra os pobres, continúa. E, 

por volver ao Walter Benjamin que prescribía cepillar a historia a contrapelo, na súa sexta 

tese sobre a filosofía da historia: «En cada época é preciso esforzarse por arrincar a tradición 

do conformismo que está a piques de esmagala».
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