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Literatura	 nacional,	 literatura	 mundial.	 Literatura	
universal,	literatura	globalizada.	

Manuel	Forcadela	
Universidade	de	Vigo	

1.	Presentación.	A	literatura	globalizada.		
Existe	unha	certa	unanimidade	na	crítica	contemporánea	en	considerar	os	

traballos	de	Pascale	Casanova	e	Franco	Moretti	 como	o	 inicio	dun	novo	discurso	
crítico	no	que	entra	en	debate	unha	nova	fase	da	comprensión	da	literatura,	unha	
literatura	 que	 agora	 admitiría	 ou	 comezaría	 a	 admitir	 a	 etiqueta	 de	 literatura	
globalizada.		

Como	 sinala	 o	 profesor	 da	Universidade	 de	 Pittsbugh,	 Ignacio	M.	 Sánchez	
Prado	[2006:10]	en	primeiro	lugar	cabe	considerar	as	posicións	de	ambos	os	dous	
críticos	 como	 o	 resultado	 dun	 proceso	 autocrítico	 e	 de	 auto-avaliación	 do	
desenvolvemento	do	que	se	denomina	literatura	comparada.	Quere	isto	dicir	que,	a	
partir	 da	 obra	 destes	 dous	 teóricos,	 entramos	 nun	 novo	 estadio	 da	 teorización	
sobre	a	 literatura,	no	camiño	da	súa	concepción	global,	por	enriba	das	variacións	
locais	e	as	peculiaridades	lingüísticas	que	lle	poidan	ser	propias.	A	acusación	inicial	
de	eurocentrismo	vertida	por	moitos	dos	críticos	do	comparatismo,	tal	sería	o	caso	
de	 Edward	 Said,	 segue	 vixente,	 na	 medida	 en	 que	 moitos	 dos	 países	
semiperiféricos	produtores	de	textos	de	envexable	calidade	son,	ao	mesmo	tempo,	
considerados	incapaces	de	xerar	a	teoría	crítica	que	acompañe	eses	textos.	Estalles	
permitida	 a	 enunciación	 discursiva	 das	 súas	 ficcións	 memorables	 e	 exemplares	
mais	 non	 a	 enunciación	 teórica1.	 Teríamos	 daquela	 textos	 producidos	 nunha	
determinada	 zona	 do	mundo,	Hispano-América,	 por	 exemplo,	 que	 son	 postos	 en	
valor	por	outra	zona	do	mundo,	Europa,	ser	irmos	máis	lonxe.	Textos	que	non	son	
asumidos	 como	 grandes	 obras	 de	 arte	 polo	 propio	 país	 que	 os	 produce	 e	 que,	
porén,	acadan	a	súa	validación	noutros	lugares	afastados	do	centro	de	produción,	
incapaces	de	xerar	eses	textos	mais	si	de	disfrutalos	como	un	último	producto	da	
súa	relación	imperial,	ou	post-imperial,	se	se	preferir	o	termo.	E	este	sería	un	novo	
debate,	 un	 novo	 interrogante	 ao	 que	 lle	 ir	 encontrando	 respostas:	 son	 os	 textos	
valorables	valiosos	en	si	mesmos	ou	é	preciso	encontrármoslles	unha	teoría	que	os	
faga	valer?	Non	está	esa	teoría	implícita	na	recepción	dos	textos,	no	simple	pracer	
lector?	É	preciso	que	esa	 teoría	 se	concrete	en	 textos	 laudatorios	ou	de	encomio	
para	 que	 o	 texto	 se	 encha	 de	 valor?	 Non	 pode	 ocorrer	 que	 textos	 cunha	
extraordinaria	 bibliografía	 pasiva	 sexan	 ao	mesmo	 tempo	 textos	mortos?	 E	 non	
pode	 acontecer	 que	 o	 valor	 dos	 textos	 pasivos	 sobre	 un	 texto	 dado	 sexan	máis	
valiosos	que	o	propio	texto?	

Chegamos,	 por	 tanto,	 ao	 primeiro	 punto	 crucial	 do	 noso	 percorrido:	 a	
exposición	do	que	semella	o	núcleo	de	polarizacións	propias	do	noso	tempo,	o	que	

																																																								
1	La	 literatura	 mundial	 tal	 como	 la	 plantean	 Moretti	 y	 Casanova,	 entonces,	 es	 parte	 de	 una	

autoevaluación	 de	 la	 literatura	 comparada,	 uno	 de	 cuyos	 elementos	 es	 el	 replanteamiento	 de	 la	
lectura	 de	 literaturas	 periféricas,	 la	 latinoamericana	 entre	 ellas,	 en	 términos	 de	 agendas	 que	
corresponden	 estrictamente	 a	 intereses	 intelectuales	 euronorteamericanos.7	 En	 otras	 palabras,	
pareciera	que,	 en	muchos	 casos,	 Latinoamérica	 sigue	 siendo	 el	 lugar	de	producción	de	 “casos	de	
estudio”,	pero	no	un	locus	legítimo	de	enunciación	teórica.	 
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denominaremos,	 alén	do	 contraste	 entre	o	nacional	 e	 o	mundial,	 que,	 como	 logo	
veremos,	 resulta	 un	 contraste	 supérfluo	 e	 cargado	 de	 malinterpretacións,	 o	
contraste	entre	o	nacional	e	o	global,	verdadeiro	campo	de	batalla	do	conflito	de	
discursos	contemporáneo	e	non	só	no	ámbito	da	literatura	senón	tamén	no	ámbito	
doutros	subcampos	culturais.	O	litixio	na	nosa	opinión	non	se	dá	entre	o	nacional	e	
o	 mundial	 (entendido	 o	 mundial	 como	 internacional),	 que	 son	 formas	 de	
convivencia	 pacífica	 e	 mutuo	 respecto,	 senón	 entre	 o	 nacional	 e	 o	 global,	 na	
medida	en	que	o	global	 semella	manifestarse	 como	 radicalmente	antagónico	 con	
respecto	ao	nacional.		

Comecemos	 por	 lembrar	 aquí,	 o	 celebrado	 aserto	 de	 Carlos	 Marx,	
mencionado	 por	 Franceso	 Loriggio2,	 segundo	 o	 que	 unha	 perspectiva	 nacional	
unilateral	e	estreita	de	miras		faise	máis	e	máis	imposible	segundo	pasan	os	anos,	e	
velaí	a	razón	de	que,	desde	as	numerosas	literaturas	nacionais	e	locais,	apareza	a	
literatura	mundial.		

Mais	contra	esta	formulación	cabe	alegar	que,	como	sinalou	detalladamente	
a	 escola	 de	Pierre	Bourdieu,	 e	 como	xa	 temos	 referido	 aquí,	 o	 capital	 simbólico-
literario	 amoréase	 de	 xeito	 nacional.	 Na	 medida	 en	 que	 non	 existe	 un	 campo	
literario	mundial	que	invalide	as	perspectivas	nacionais,	cómpre	entender	que	son	
os	 campos	 nacionais,	 administradores	 do	 capital	 simbólico	 de	 cada	 unha	 das	
literaturas,	 os	 que	 acollen	 os	 textos	 consagrados	 internacionalmente	 e	 que,	 ao	
facelo,	 non	 poden	 deixar	 de	 empregar	 a	 súa	 perspectiva	 nacional.	 E	 convén	 non	
esquecer	 que	 o	 concepto	 de	 literatura	 mundial,	 tal	 e	 como	 foi	 concibido	 por	
Goethe,	antes	que	por	Marx,	non	era	máis	que	unha	revitalización	do	nacional,	na	
medida	en	que	implicaba	que	as	obras	que	pasaban	a	formar	parte	desa	literatura	
mundial	eran	as	obras	máis	celebradas	de	cada	unha	das	literaturas	nacionais.	De	
maneira	que	a	literatura	mundial	non	era	máis	que	a	literatura	inter-nacional,	isto	
é,	 unha	profanación	 aparente	 e	 ao	mesmo	 tempo	unha	 consagración	do	 carácter	
nacional	do	literario.		

Mais,	pola	contra,	cabe	entender	que	a	sociedade	hiper-comunicada	na	que	
vivimos,	 esta	 sociedade	 da	 información	 capaz	 de	 emitir	 e	 recibir	 desde	 calquera	
punto	 do	 planeta,	 e	 de	 crear	 circunstancias	 de	 interlocución	 insólitas	 en	 tempo	
real,	que	antes	implicarían	un	número	cuantioso	de	semanas	ou	de	meses,	que	esta	
nova	sociedade,	dicimos,	está	a	consolidar	novas	formas	de	concepción	do	literario	
e	xa	non	só	con	respecto	aos	instrumentos	en	que	o	literario	se	transmite,	senón	á	
propia	 constitución	 do	 que	 considerábamos	 hai	 pouco	 unha	 arte	 secularmente	
definida	e	dificilmente	modificable.		

A	 traxectoria	 dun	 autor	 como	 García	 Márquez,	 semellante	 á	 de	 moitos	
outros	 (Colombia-Barcelona-París-Londres-Nova	 York),	 suxerida	 por	 Pascale	
Casanova,	podería	iluminar	este	proceso	en	grande	medida	innovador	e	propio	da	
sociedade	 contemporánea.	 Hai	 que	 ter	 en	 conta,	 porén,	 como	 sinala	 Antón	
Figueroa,	que	todo	texto	literario	se	produce	nunha	cultura	e	nun	campo	literario,	
isto	é,	nun	espazo	e	nun	tempo	histórico	propio,	que	condicionan	a	súa	produción	e	
resultan	de	por	si	intraducibles.	De	tal	maneira	que,	cando	ese	texto	é	importado	a	
outro	 campo	 literario,	 a	 outra	 cultura,	 as	 condicións	 que	 determinan	 a	 súa	

																																																								
2	Marx’s	 celebrated	 statement	 about	 world	 literature	 (“National	 one-sideness	 and	 narrow-

mindedness	 become	 more	 and	 more	 impossible,	 and	 from	 the	 numerous	 national	 and	 local	
literatures,	there	arises	a	world	literature”).	Loriggio,	Francesco	[2004:	67]	
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constitución	como	texto	cargado	de	capital	simbólico	son	outras	ben	diferentes	a	
aquelas	que	interviñeron	na	súa	produción.		

Partiendo	 de	 que	 el	 texto	 es	 un	 elemento	 en	 una	 relación	 de	
comunicación,	no	funciona	lo	mismo,	no	comunica	igual	un	texto	a)	
cuando	 es	 una	heterodoxia,	 b)	 cuando	 se	 convierte	 en	 una	doxa es	
decir	 cuando	 se	 convierte	modelo	 y	 actúa	 como	 tal,	 c)	 cuando	 se	
convierte	en	un	clásico y	por	así	decirlo	y	ya	no	está	vigente	en	 la	
movida	 literaria	 o	 lo	 está	 pero	 autrement.	 No	 se	 lee	 lo	 mismo,	 no	
produce	 los	mismos	efectos	estilísticos,	etc.	Pongamos	un	ejemplo,	
no	 comunica	 lo	 mismo	 La Cantatrice Chauve,	 cuando	 irrumpe	 en	
solitario	en	el	mundo	artístico	como	emblema	y	“prise	de	position”	
del	 nouveau théâtre,	 que	 cuando	 el	 nouveau théâtre adquiere	 gran	
poder	simbólico	y	se	convierte	un	modelo,	o	cuando	finalmente	se	
convierte	en	 clásico,	 en	 cierto	modo	en	affaire classé o,	 como	diría	
Barthes,	“en	objet	essentiellement	scolaire".	(2008-	37–50)	

Quérese	 dicir	 con	 isto	 que,	 aínda	 sendo	 evidente	 a	 irrupción	 no	 espazo	
crítico	contemporáneo	deste	novo	modelo	globalizante,	non	fica	nin	moito	menos	
invalidada	 a	 concepción	 nacional	 do	 literario,	 nin	 a	 efectos	 da	 produción	 nin	 da	
reelaboración	crítica.	Máxime	se	encontramos	que	a	autonomía	do	campo	literario	
ten	sempre	como	referente,	para	ben	e	para	mal,	o	campo	político	que,	ese	si,	opera	
como	un	factor	diferenciador,	aínda	que	modelo	democrático-liberal	estea	a	día	de	
hoxe	extendido	por	todo	occidente,	dentro,	claro	está,	dun	sen	fin	de	conxucturas	
diferentes	e	de	conflitos	marcadamente	locais.		

Este	 modelo	 democrático-liberal,	 que	 obedece	 á	 lóxica	 globalizadora	 do	
imperialismo	americano	e	o	seu	modelo	económico,	estaría	na	base,	por	tanto,	do	
modelo	globalizante	da	literatura.		

Pola	 súa	 parte,	 a	 maioría	 dos	 teóricos	 literarios	 mencionados	 por	 Didier	
Coste	(2004:	40),	desde	Wolfang	Kayser	a	Antonio	García	Berrio,	ou	Aguiar	e	Silva,	
Itamar	 Even	 Zohar	 e	 Jean	 Bessière,	 aínda	 na	 estreiteza	 das	 súas	 limitacións	
xeopoéticas,	consideraría	calquera	quebra	da	unidade	da	literatura	como	un	golpe	
fatal	 contra	 a	 Litteraturwissenschaft	 que	 queren	 construír	 ou	 consolidar.	 E	 isto	
resulta	 aínda	máis	 claro	 para	 os	 principais	 historiadores	 e	 teóricos	 literarios	 da	
India,	desde	R.	K.	Dasgupta	a	Sisir	Kumar	Das	ou	aínda	Milind	Malshe.	Todos	eles	
subscribirían	 o	 aserto	 de	 René	 Wellek3	segundo	 o	 que	 “Sexan	 cales	 foren	 as	
dificultades	 que	 unha	 concepción	 da	 historia	 literaria	 universal	 deba	 afrontar,	 é	
importante	 pensar	 a	 literatura	 como	unha	 totalidade	 e	 definir	 o	 crecemento	 e	 o	
desenvolvemento	da	literatura	sen	ter	en	conta	a	distinción	lingüística”.	

Partamos,	por	 tanto,	deste	contraste	entre	o	mundial	e	o	nacional,	entre	o	
universal	e	o	particular,	entre	o	global	e	o	local.	

	

3.	Literatura	nacional,	mundial,	universal	e	global.	
Cómpre,	 de	 entrada,	 definirmos	 con	 precisión	 tres	 conceptos:	 a	 literatura	

nacional,	 a	 literatura	 mundial	 e	 a	 literatura	 universal.	 E	 máis	 un	 que	 nos	 vén	
engadido	polo	contexto	inmediato:	a	literatura	globalizada.		

																																																								
3	“Whatever	 the	difficulties	 into	which	a	conception	of	universal	 literary	history	may	run,	 it	 is	

important	to	think	of	literature	as	a	totality	and	to	trace	the	growth	and	development	of	literature	
without	regard	to	linguistic	distinction.”	Coste,	Didier	[2004:	40]	
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A	literatura	mundial,	mercado	do	tráfico	literario	internacional,	tal	e	como	
ten	sinalado	Ignacio	M.	Sánchez	Prado	[2006:11]4,	sería	o	punto	de	encontro	entre	
aquilo	que,	xerado	por	unha	determinada	cultura,	entra	en	contacto,	por	medio	da	
tradución,	con	todas	as	demais,	podéndomos	considerala	desde	tres	perspectivas	
diferentes.	A	saber:	

• Todas	 as	 formas	 de	 mediación	 entre	 as	 literaturas	 de	 diferentes	
países.	

• Todos	 os	 medios	 para	 lograr	 coñemento,	 comprensión,	 tolerancia,	
aceptación	e	amor	pola	propia	literatura	a	outros	pobos.	

• Todo	o	 relacionado	 coa	 recepción	 foránea	da	 propia	 literatura.	Ou,	
dito	con	outras	palabras,	o	mercado	do	tráfico	literario	internacional,	
unha	ágora	transnacional.		

	
Mais	a	idea	de	Goethe	non	era	nin	moito	menos	unha	idea	orixinal	e	persoal	

senón	 un	 mero	 eco	 dunha	 idea	 que	 xa	 levaba	 algún	 tempo	 a	 pairar	 sobre	 o	
ambiente	intelectual	europeo.	De	feito,	antes	de	que	Goethe	comezase	a	falar	sobre	
o	 tema,	 Jules	 Michelet5	xa	 ten	 a	 idea	 de	 botar	 man	 de	 todas	 as	 literaturas,	
consideradas	 como	 un	 macro-texto	 conxunto,	 para	 interrogalas	 a	 propósito	 da	
historia.	Vemos,	pois,	como	esta	consideración	das	tradicións	literarias,	por	enriba	
das	fronteiras	nacionais,	vai	acompañada	dunha	vontade	de	indagación	sobre	que	
cousa	poida	ser	a	historia,	os	seus	sentidos,	se	os	tiver,	os	seus	rumbos,	etc.	E	un	
pouquiño	 despois	 Edgar	 Quinter6 	considera	 tamén	 a	 posibilidade	 de	 pór	 en	
relación	a	universalidade	do	literario	coa	universalidade	do	relixioso.		
Temos	que	ser	conscientes	de	que	a	posición	de	Goethe	e	os	demais	autores	que	o	
anteceden	e	suceden	na	aparición	do	concepto	de	Literatura	Mundial	é	o	resultado	
dun	 conflito.	 Desde	 unha	 perspectiva	 dialéctica,	 que	 tamén	 nos	 permite	 ver	 a	
evolución	da	tradición	literaria	galega	como	un	correlato	do	acontecido	no	centro	
do	debate	cultural	de	occidente,	as	dúas	forzas	antagónicas	non	serían	outras	que	

																																																								
4	Schulz	y	Rhein,	 siguiendo	el	 fundacional	 trabajo	de	Fritz	Strich	sobre	el	 tema,	 condensan	 las	

ideas	de	Goethe	de	la	siguiente	manera:	 
To	Goethe	the	term	was	applicable	to	1)	all	forms	of	mediation	between	the	literatures	

of	 different	 nations,	 to	 2)	 all	 means	 to	 achieve	 knowledge,	 understanding,	 tolerance,	
acceptance	and	love	of	the	literature	to	other	peoples;	and	finally	to	3)	the	concern	with	the	
foreign	 reception	 to	 one’s	 own	 literature.	 Weltliteratur,	 then,	 to	 Goethe,	 was	 the	
marketplace	of	international	literary	traffic.	(3)	 

Dicho	de	otro	modo,	para	Goethe,	la	literatura	mundial	se	compone	de	un	conjunto	de	prácticas	
y	 valores	 que,	 en	 trascendencia	 de	 las	 fronteras	 nacionales,	 permiten	 concebir	 al	 ejercicio	 de	 la	
literatura	como	una	suerte	de	ágora	trasnacional.	 

	
5	Según	recuenta	Paul	Bénichou,	en	1825,	dos	años	antes	de	que	Goethe	comenzara	a	escribir	

sobre	 el	 tema,	 Jules	 Michelet	 “[p]royecta	 interrogar	 a	 la	 literatura	 universal	 considerada	 como	
testimonio	del	pensamiento	de	los	pueblos	para	obtener,	por	encima	de	los	hechos	históricos,	una	
filosofía	 de	 la	 historia”,	 idea	 que	 comenzaba	 a	 desarrollar	 unos	 años	 antes	 en	 un	 proyecto	
intelectual	 que	 llamaba	 “histoire	 de	 la	 civilisation	 retrouvée	dans	 les	 langues”	 (468).	 Tomado	de	
Ignacio M. Sánchez Prado	[2006:18] 

	
6	Trece	años	más	tarde,	y	en	la	estela	tanto	de	Michelet	como	de	Goethe,	el	pensador	neocatólico	

Edgar	Quinet	plantea	también	el	universalismo	de	la	producción	literaria	en	relación	con	un	ideal	
universal	 religioso	 (Strich	 205-6;	 Benichou	 456-459).	 Tomado	 de	 Ignacio M. Sánchez Prado	
[2006:18]. 
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aquelas	 que	 litigarían	 co	 contraste	 entre	 o	 esencial,	 e	 por	 tanto	 perenne,	 e	 o	
histórico,	 e	 por	 tanto	 caduco.	 Se	 aceptamos	 este	 litixio,	 teríamos	 que	 situar	 da	
banda	do	 esencial	 e	perenne,	 o	 romántico	 e	 o	popular,	 concebido	 tamén	 como	o	
tradicional,	e	situar	da	bando	do	histórico,	o	moderno	e	o	culto.	De	tal	xeito	que	a	
seguinte	táboa	podería	servirnos	de	resumo	conceptual:	

O esencial O histórico 

Perenne e intemporal Caduco 

Romántico e popular Moderno e culto 

Literatura  nacional Literatura mundial 

 

Tal	e	como	ten	comentado	Vilashini	Cooppan	[2004:	13]		

se	a	literatura	comparada	encontra	o	seu	momento	inaugural	no	
libro	 resoltamente	 nacionalista	 de	 Madame	 de	 Stael	 De	 la	
Littérature	 (1800),	 coa	 súa	 diferenciación	 das	 literaturas	 e	 os	
personaxes	 dos	 adustos	 e	 filosóficos	 alemáns,	 os	 ingleses	
retranqueiros,	 os	 italianos	 apaixonados	 e	 os	 franceses	 bendicidos	
con	máis	encanto,	sabor	e	leveza	ca	ningunha	outra	nación	europea,	
isto	 igualmente	devolve	a	ollada	cara	a	Goethe	e	a	súa	elaboración	
aproximadamente	 contemporánea	 do	 concepto	 expansivo	 e	
supranacional	de	Weltliteratur7.	

 

Quérese	 dicir	 que	 a	 literatura	 mundial	 é,	 a	 un	 tempo,	 unha	 reafirmación	 do	
nacionalismo	 literario	e	a	procura	doutro	modelo	que	o	supere.	Reafirmación	do 
nacionalismo	 literario	 porque	 non	 se	 concibe	 sen	 a	 presenza	 de	 literaturas	
nacionais	que	demandan	ser	lidas	e	interpretadas	alé	dos	seus	dominios	orixinais,	
de	maneira	 que	 o	 xentilicio	 correspondente	 (francés,	 alemán,	 inglés,	 galego,	 etc)	
acompaña	o	título	ou	o	autor	ou	o	xénero	do	libro	en	concreto,	por	máis	que	a	súa	
lectura	 se	 faga	 mediante	 a	 correspondente	 tradución.	 Procura	 doutro	 modelo	
porque	 se	 percibe	 a	 posibilidade	 de	 que	 esa	 circulación	 de	 mercadoría	 cultural	
sexa	a	semente	para	unhas	novas	condicións	de	intercambio.	

Djelal	 Kadir	 [2004:	 5]	 observou	 que	 o	 recurso	 a	 un	 concepto	 de	 mundo	
como	 o	 articulado	 por	 Goethe	 ‘repetidamente	 garda	 relación	 e	 convértese	 en	
contemporáneo	 ideoloxicamente	 dos	 umbrais	 culturais	 e	 políticos	 dos	 vértices	

																																																								
7 	If	 comparative	 literature	 finds	 an	 inaugural	 moment	 in	 Madame	 de	 Stael’s	 resolutely	

nationalizing	De	la	Littérature	(1800),	with	 its	 differentiation	of	 the	 literatures	 and	 characters	 of	
the	dour,	philosophical	Germans,	the	joking	English,	the	passionate	Italians,	and	the	French,	blessed	
with	 “more	 charm,	 taste,	 and	 levity”	 than	 any	 other	 European	 nation,11	 it	 equally	 looks	 back	 to	
Johann	 W.	 von	 Goethe’s	 roughly	 contemporaneous	 elaboration	 of	 the	 expansive,	 supranational	
concept	of	Weltliteratur.	Cooppan,	Vilashini	[2004:	13]	
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traumáticos	 da	 historia’8.	 Isto,	 continúa	 Kadir,	 explica	 por	 qué	 o	 momento	 de	
articulación	 do	 concepto	 “Weltliteratur”	 é	 estrictamente	 contemporáneo	 á	 orixe	
das	literaturas	nacionais	e,	de	maior	importancia	aínda,		

a	 la	 idea	 de	 literatura	 comparada	 como	 articulación	 de	 éstas	
como	unidades	básicas	de	estudio.	A	fin	de	cuentas,	 las	reflexiones	
de	Herder	 que	 darán	 origen	 a	 toda	 la	 idea	 de	 cultura	 nacional	 no	
sólo	son	contemporáneas	a	los	planteamientos	de	Goethe,	sino	que	
emergen	 exactamente	 del	mismo	 teatro	 sociopolítico.	 Goethe,	 por	
tanto,	articula	su	concepto	en	resistencia	a	una	tendencia	filológica	
que	Gadamer	llama	“la	inversión	romántica”,	es	decir,	la	ruptura	del	
discurso	 ilustrado	 y	 la	 vuelta	 a	 un	 discurso	 de	 los	 orígenes	 que	
reevaluaba	 la	 literatura	medieval	 y	 la	 literatura	popular	 con	el	 fin	
construir	mitos	históricos	de	origen.	[Sánchez	Prado,	2002:	10] 

Moi	 interesantes	resultan,	 tamén,	as	consideracións	que,	pouco	despois	de	
Goethe,	 levan	 a	 cabo	 Marx	 e	 Engels	 no	 seu	 Manifesto	 Comunista	 de	 1848,	
concretamente	 ao	 falaren	 sobre	 o	 rol	 da	 burguesía.	 Os	 dous	 salientan	 a	
conformación	 cosmopolita	 da	 producción	 e	 do	 consumo	 e	 sinalan	 como	 a	 antiga	
autosuficiencia	e	illamento	locais	e	nacionais	vense	agora	ocupados	por	un	tráfico	
en	 todas	 as	 direccións.	 E	 o	 mesmo	 que	 ocorre	 na	 producción	 material	 ocorre	
igualmente	na	producción	intelectual,	Por	tanto,	a	 literatura	mundial	é	en	Marx	e	
Engels9	o	resultado	cultural	do	proceso	dialéctico	do	capital,	onde	a	expansión	do	
mercado	se	proxecta	ideolóxicamente	na	mundialización	da	cultura.		

O	certo	é	que,	con	independencia	do	seu	vínculo	coa	literatura	comparada,	o	
concepto	de	literatura	mundial	tivo	un	desenvolvemento	particular	ao	comezos	do	
século	XX,	desenvolvemento	no	que	podemos	enraizar	moito	da	solvencia	de	que	
arestora	goza	o	termo.	Un	exemplo	disto	sería	o	libro	de	Moulton10	de	1911,	World	
Literature	 and	 Its	 Place	 in	 General	 Culture,	 no	 que	 se	 vai	 artellando	 a	 idea	 de	
separar	a	literatura	mundial	da	literatura	comparada.	Esta	tensión	percibida	polo	
crítico	inglés	resulta	de	enorme	interese	na	medida	en	que	se	torna	máis	explícito	
e	evidente	que	a	literatura	mundial,	en	tanto	que		literatura	universal	vista	desde	

																																																								
8	“repeatedly	correlates	and	becomes	coeval	ideologically	with	cultural	and	political	thresholds	

at	traumatic	cusps	of	history”	
9	En	 virtud	 de	 su	 explotación	 del	 mercado	 mundial,	 la	 burguesía	 ha	 dado	 una	 conformación	

cosmopolita	a	 la	producción	y	al	 consumo.	 [...]	El	 sitio	de	 la	antigua	autosuficiencia	y	aislamiento	
locales	y	nacionales	se	ve	ocupado	por	un	tráfico	en	todas	direcciones,	por	una	mutua	dependencia	
general	entre	las	naciones.	Y	lo	mismo	que	ocurre	en	la	producción	material	ocurre	asimismo	en	la	
producción	 intelectual.	 Los	 productos	 intelectuales	 de	 las	 diversas	 naciones	 se	 convierten	 en	
patrimonio	 común.	 La	 parcialidad	 y	 limitación	 nacionales	 se	 tornan	 cada	 vez	 más	 imposibles,	 a	
partir	 de	 las	 numerosas	 literaturas	 nacionales	 y	 locales	 se	 forma	 una	 literatura	 universal	
[Weltliteratur].	 

	
10	Un	 caso	 particularmente	 destacado	 es	 el	 volumen	World	Literature	and	 Its	Place	 in	General	

Culture,	 publicado	 en	 1911	 por	 Richard	 G.	Moulton.	 Como	 ha	 estudiado	 Sarah	 Lawall,	 este	 texto	
responde	 a	 una	 coyuntura	 pedagógica	 particular,	 la	 rearticulación	 institucional	 de	 la	 literatura	
británica	a	principios	del	siglo.	Moulton	continúa	con	una	línea	de	des-identificación	de	la	literatura	
mundial	 con	 la	 literatura	comparada	al	afirmar	que	ésta	última	es,	desde	su	nombre,	de	alcances	
limitados.	La	distinción	central	de	Moulton	se	encuentra,	no	obstante,	en	otro	lugar:	el	crítico	inglés	
separa	 la	 “literatura	universal”,	 entendida	 como	 “the	 sum	 total	of	 all	 literatures”	de	 la	 “literatura	
mundial”,	 que	 es	 la	 literatura	 universal	 “seen	 in	 a	 perspective	 from	 a	 given	 point	 of	 view,	
presumably	the	national	standpoint	of	the	observer”.		

Tomado	de	Ignacio M. Sánchez Prado	[2006:20]. 
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un	 determinado	 punto	 de	 vista,	 presumiblemente	 a	 perspectiva	 do	 observador,	
non	é	o	mesmo	que	a	literatura	mundial,	en	tanto	que	suma	de	todas	as	literaturas	
nacionais.		

Temos,	 por	 tanto,	 os	 tres	 conceptos	 en	 pleno	 funcionamento:	 literatura	
nacional,	 literatura	 mundial	 (ou	 sexa,	 o	 conxunto	 das	 literaturas	 nacionais)	 e	
literatura	 universal	 (ou	 sexa,	 a	 visión	 da	 literatura	 mundial,	 desde	 unha	
perspectiva	nacional).	Teríamos,	pois,	unha	 literatura	nacional	considerada	como	
punto	 de	 partida	 para	 calquera	 consideración	 da	 literatura,	 tanto	mundial	 como	
universal.	 O	 que	 poderíamos	 denominar	 a	 produción	 nacional	 da	 literatura	
universal.	A	consigna	lanzada	por	Pascale	Casanova	serve,	daquela,	de	explicación:	
o	 capital	 simbólico	 literario	 amoréase	 de	 xeito	 nacional.	 Que	 poderíamos	
reformular	como:	o	capital	simbólico	literario,	mesmo	aquel	que	excede	os	límites	
da	nación,	amoréase	de	xeito	nacional	ou,	dito	doutra	maneira,	é	o	campo	literario	
nacional	 o	 lugar	de	 reparto	do	 capital	 simbólico,	 sexa	 cal	 for	 a	 proveniencia	dos	
produtos	 litigantes.	 Non	 teríamos	 máis	 que	 irmos	 comparando	 coleccións	 de	
clásicos	 da	 literatura	 universal,	 publicadas	 en	 diferentes	 países	 do	mundo,	 para	
obtermos	unha	casuística	merecedora	de	análise	detallada.	É	certo	que	os	clásicos	
greco-latinos	aparecen	en	case	 todas,	mais	a	variación	é	moi	ampla.	Desde	obras	
locais	e	non	traducidas	a	outros	idiomas	como,	por	exemplo,	as	crónicas	de	Indias	
nas	 editoriais	 sudamericanas,	 que	 non	 aparecen	 nas	 coleccións	 europeas;	 a	
inclusión	 ou	 non	 de	 textos	 filosóficos,	 Platón,	 Aristóteles,	 Séneca,	 etc,	 	 sempre	 a	
criterio	do	editor;	a	inclusión	ou	non	de	novela	francesa,	inglesa,	rusa,	americana,	
española,	 do	 S.	 XIX;	 e	 un	 longo	 etcétera,	 xa	 que	 esta	 análise	 detallada	 podería	
desviarnos	excesivamente	do	noso	camiño.	Isto	quere	dicir	que	o	universal	é	unha	
etiqueta	que	serve	como	cumio	do	capital	simbólico	literario	nacional	que	sitúa	os	
seus	autores	consagrados	á	beira	dos	autores	indiscutibles,	ben	poucos,	que	gozan	
dese	supremo	privilexio.	E,	por	suposto,	é	de	sinalar	a	ausencia	moi	xeralizada	de	
textos	provenientes	da	 tradición	oriental,	 como	se	máis	da	metade	da	poboación	
do	mundo	non	tivese	amoreado	unha	produción	en	textos	 literarios	semellante	á	
da	outra	metade.		

En	conclusión,	o	universal	en	literatura	non	deixa	de	ser	un	eufemismo,	un	
significante	 baleiro	 que	 flutúa	 no	 seu	 sentido	 a	 criterio	 do	 emisor,	 case	 sempre	
como	portador	de	 ideoloxía	ou,	aínda	peor,	de	 transmisión	de	valores	políticos	e	
nacionais	interesados.	

	

4.	A	entidade	nacional	do	universal.	
Nos	 países	 sometidos	 a	 unha	 diglosia	 cultural	 e	 lingüística	 a	 literatura	

universal	é	un	método	eufemístico	para	introducir	e	 impór	os	criterios	selectivos	
da	 cultura	 dominante	 que	 adxunta	 moitos	 dos	 seus	 textos	 avalados	 co	 capital	
simbólico	 do	 universal.	 E	 aínda,	 alén	 diso,	 despreza	 os	 textos	 producidos	 pola	
cultura	dominada	(e	nacional)	que	aparecen	deslexitimados	e	inferiorizados.		

Ignacio	M.	Sánchez	Prado	[2006:	13]	ve	nisto,	para	nós	con	toda	razón,	unha	
aporía	que	serve	de	soporte	e	de	validación	da	perspectiva	nacional,	ao	tempo	que	
a	transcende.		

Es	la	aporía	existente	en	esta	concepción	de	la	literatura	mundial	
como	producto	tanto	de	 la	cultura	específica	de	 las	naciones	como	
del	 intercambio	 cultural,	 presente	 también	 en	 Goethe,11	 la	 que	
permite	la	fundación	de	la	disciplina	de	la	literatura	comparada,	un	
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trabajo	 que,	 simultáneamente,	 valida	 la	 perspectiva	 nacional	 y	 la	
trasciende.	 

E	 velaí	 o	 que	 para	 nós	 é	 o	 cerne	 do	 asunto:	 a	 literatura	mundial	 é,	 lonxe	
dunha	 afirmación	 globalizante	 e	 anuladora	 do	 nacional,	 unha	 validación	 do	
carácter	 nacional	 do	 literario.	 É	 enganoso,	 por	 tanto,	 presentar	 a	 literatura	
mundial	 como	 suplantadora,	 en	 tanto	 que	 superación,	 do	 concepto	 de	 literatura	
nacional.	O	manexo	do	concepto,	 en	ocasións	 tamén	denominado	universal,	 xoga	
deste	 xeito	 á	 confusión;	 trátase	 de	 superar	 o	 nacional	 periférico	 mediante	 a	
vindicación	do	nacional	central	por	medio	da	súa	penetración	lingüística	a	base	de	
textos	 traducidos	 ao	 idioma	 central.	 Para	 o	 caso	 da	 cultura	 galega	 o	mecanismo	
sería	 moi	 simple:	 renunciemos	 ao	 nacional	 (tanto	 español	 como	 galego)	 para	
sermos	 universais,	 léndomos	 autores	 traducidos,	 mais	 iso	 si,	 traducidos	 ao	
español.	 A	 trampa	 está	 en	 non	 contemplar	 a	 posibilidade	 do	 universal	 como	
tradución	ao	galego.	Deste	xeito,	o	universal	convértese,	malevolamente,	en	carta	
de	 identidade	 do	 colonial,	 de	maneira	 que	 a	metrópole	 próxima	non	 é	máis	 que	
unha	estación	de	intercambio	de	cara	ao	universal.	Coñecida	é	a	teima	da	Xeración	
Nós	de	levar	a	cabo	esa	interlocución	co	universal	directamente	desde	Galicia,	sen	
ter	que	pasar	por	Madrid.	Neste	sentido,	desde	o	Arredor	de	si,	de	Ramón	Otero	
Pedrayo,	 ao	 Cara	 a	 Times	 Square,	 de	 Camilo	 Gonsar,	 a	 tradición	 literaria	 galega	
conta	cunha	longa	nómina	de	textos	que	relatan	o	proceso	da	inclusión	do	galego	
no	universal	sen	a	intermediación	do	español,	como	cultura	e	como	nacionalidade	
mediadoras	e,	ao	mesmo	tempo,	exercentes	dunha	tutela.		

Non	 deixemos	 de	 mencionar	 o	 escrito	 por	 Djelal	 Kadir	 [2004:	 2]11	no	
sentido	 de	 que	 a	 literatura	 é	 en	 si	 mesma	 o	 resultado	 da	 práctica	 cultural	 e	
mundializar	a	literatura	é	darlle	unha	particular	densidade	histórica.	Isto	é,	a	clave	
radica	 en	 saber	 quen	mundializa	 e	 desde	 onde.	 O	 ritmo	 e	 o	 tempo	 histórico	 da	
sociedade	que	escolle	e	canoniza	un	 texto	alleo	é	consustancial	a	ese	proceso.	 “A	
globalización	é	o	proceso	que	amarra	a	esfera	pola	circunferencia	que	describe.	No	
caso	da	literatura	a	pregunta	pertinente	é	quen	leva	a	cabo	a	súa	mundialización	e	
por	que?”	Digamos	que	calquera	texto	mundializado	desde	un	centro	segue	a	lóxica	
dese	 centro	 e,	 por	 máis	 que	 o	 texto	 persiga	 desdebuxar	 ese	 centro	 e	 presentar	
outro	centro,	as	razóns	da	súa	mundialización	hainas	que	procurar	no	centro	real	e	
non	 no	 centro	 imaxinario.	 Cien	 años	 de	 soledad	 mundialízase	 desde	 Barcelona	 e	
non	 desde	 Macondo.	 A	 lóxica	 do	 seu	 éxito	 está	 na	 sociedade	 occidental	 que	 o	
celebra	 como	 un	 clásico	 e	 non	 na	 cultura	 do	 mato	 colombiano.	 “E	 no	 caso	 da	
globalización	o	tema	inevitable	é	o	lugar	en	que	se	sitúa	o	pé	fixo	do	compás	que	
describe	 a	 circunscripción	 globalizadora.	 O	 lugar	 en	 que	 permanece	 o	 pé	 do	
compás	é	inexorablemente	o	centro”.	O	texto	mundializado	non	o	é	como	resultado	
da	sorte	ou	do	azar	senón	por	razóns	poderosas	que	só	poden	ser	explicadas	desde	

																																																								
11	“Literature,	as	already	noted,	is	itself	the	outcome	of	cultural	practice,	and	to	world	literature	

is	 to	 give	 it	 a	 particular	 historical	 density.	 Globalization	 is	 a	 process	 that	 binds	 a	 sphere	 by	 the	
circumference	it	describes.	In	the	case	of	literature,	the	compelling	question	becomes,	who	carries	
out	 its	 worlding	 and	 why?	 And	 in	 the	 instance	 of	 globalization	 the	 inevitable	 issue	 is	 the	 locus	
where	the	fixed	foot	of	the	compass	that	describes	the	globalizing	circumscription	is	placed.	Where	
the	 foot	 of	 the	 compass	 rests	 is	 inexorably	 the	 center.	 And,	 since	 all	 actions	 are	 motivated,	 the	
worlding	of	literature	is	not	random,	though	the	outcomes	of	the	action,	as	with	the	potential	of	all	
actions,	could	well	be	unintended	and	accidental.	A	discussion	of	world	literature	and	globalization,	
then,	 may	 well	 yield	 greater	 explicatory	 possibilities	 if	 viewed	 through	 these	 practical	
considerations”.	Djelal	Kadir	[2004:	2]	
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o	centro	que	leva	a	cabo	esa	mundialización.	“E,	na	medida	en	que	todas	as	accións	
están	 motivadas,	 a	 mundialización	 da	 literatura	 non	 é	 aleatoria,	 aínda	 que	 os	
resultados	 da	 acción,	 como	 o	 potencial	 de	 toda	 acción,	 poida	 ser	 inesperado	 e	
accidental”.	Temos,	pois,	que	considerar	que	en	toda	obra	mundializada	debe	ser	
estudado	o	centro	desde	o	que	se	leva	a	cabo	ese	proceso,	na	medida	en	que	estará	
implicado	 na	 canonización	 dese	 texto	 e	 a	 alegoría	 nacional	 (un	 concepto	 de	
Jameson	do	que	 falaremos	máis	abaixo)	 funcionará	como	un	reflexo	dese	centro.	
“Unha	discusión	sobre	a	mundialización	e	globalización	da	literatura		debe	daquela	
ceder	 grandes	 posibilidades	 de	 explicación	 se	 é	 vista	 a	 través	 destas	
consideracións	prácticas”.		

	
Galicia	 e	 a	 súa	 literatura	 estaría	 no	 marco	 do	 que	 Moretti	 denomina	

semiperiferia,	 concepto	 que	 para	 el	 concentra	 o	 que	 denomina	 ‘potencial	
revolucionario’.	 E	 por	 aí	 o	 que	 o	 teórico	 italiano	 denomina	 a	 Lei	 de	 Jameson,	
entendendo	 por	 tal	 cousa	 o	 feito	 de	 que	 a	maior	 parte	 das	 innovacións	 formais	
literarias	 proveñen	 da	 periferia,	 o	 que	 sería	 unha	 primeira	 etapa	 no	 proceso	 de	
desoccidentalización	 do	 patrimonio	 humano	 e	 a	 formación	 desa	 cultura	 máis	
ampla	da	que	todos	seríamos	variedade	cultural.		

	

5.	A	comprensión	multicultural	do	literario.		
No	seu	artigo	de	1997,	titulado,	‘Hacia	una	comprensión	multicultural	de	los	

derechos	 humanos’,	 Boaventura	 de	 Sousa	 Santos,	 parte	 do	 recoñecemento	 da	
natureza	 incompleta	 de	 cada	 cultura	 e	 da	necesidade	de	 entrar	 en	diálogo	 entre	
culturas.	Digamos,	onde	pon	culturas,	 literaturas	e	o	significado	axustarase	aínda	
moito	máis	ao	noso	discurso.	Non	hai	maior	demostración	do	carácter	incompleto	
de	toda	tradición	literaria	que	o	feito	de	que	a	produción	literaria	sexa	continuada,	
non	só	a	unha	escala	 local	senón,	e	sobre	todo,	a	unha	escala	global.	O	 innúmero	
continxente	 de	 obras	 de	 nova	 redación	 que	 se	 publican	 semana	 tras	 semana	 fai,	
como	xa	ten	sinalado	Franco	Moretti,	que	a	súa	lectura	por	parte	do	estudoso	sexa	
de	feito	imposible.	A	invisibilidade	forma	parte	da	comprensión	contemporánea	do	
fenómeno	cultural	e	literario.	A	loita	por	ser	visible,	por	gañar	lectorado,	por	estar	
presente	nos	medios,	desvirtúan	a	profesión	do	escritor,	obrigado	a	entrar	nunha	
espiral	de	mercado	que	nada	 ten	que	ver	co	cerne	do	seu	oficio.	Esta	voracidade	
escritora	é,	por	tanto,	a	medida	da	insatisfación	e	do	carácter	incompleto	de	toda	
tradición	 literaria	 que	 nin	 as	 traducións	 nin	 a	 aprendizaxe	 de	 idiomas	 poden	
solucionar.	A	autarquía	cultural	non	é	só	un	soño	senón,	máis	ben,	un	pesadelo.		
	

Para	Boaventura,	mentres	os	dereitos	humanos	de	primeira	xeración	foron	
deseñados	como	unha	loita	da	sociedade	civil	contra	o	Estado,	considerado	como	o	
único	 violador	 dos	 dereitos	 humanos,	 na	 segunda	 e	 terceira	 xeración	 o	 Estado	
convértese	 no	 garante	 dos	 dereitos	 humanos.	 Mais	 a	 tensión	 reside	 no	 feito,	
sempre	na	opición	de	Boaventura,	de	que	en	aspectos	moi	cruciais	a	política	dos	
dereitos	humanos	é	cultural.	Tanto	é	así	que	mesmo	podemos	pensar	que,	ao	final	
do	 século,	 os	 dereitos	 humanos	 simbolizaron	 o	 retorno	 do	 cultural	 e	mesmo	 do	
relixioso.	 Mais	 falar	 de	 relixión	 e	 cultura	 de	 diferenza,	 de	 límites,	 de	
particularidade.	Como	poden	ser	á	vez	os	dereitos	humanos	unha	política	global	e	
cultural?	Vealí	o	gran	dilema.	Se	os	dereitos	humanos	son	cultura,	a	tensión	que	se	
xera	entre	globalización	e	localización	e	dereitos	humanos…	



	 10	

Para	 Boaventura,	 a	 globalización	 é	 un	 proceso	 polo	 que	 unha	 entidade	 ou	
condición	 local	 ten	éxito	ao	extender	a	súa	 influencia	sobre	o	globo	e,	ao	 logralo,	
desenvolve	a	capacidade	para	designar	unha	entidade	ou	condición	social	rival	ou	
local.	 A	 globalización	 é	 sempre,	 por	 tanto,	 a	 globalización	 exitosa	 dun	 localismo	
dado.	A	globalización	supón	a	localización.		
Cabe	distinguir,	daquela,	catro	modos	de	produción	da	globalización,	que	producen	
catro	formas	da	mesma:	

1. O	localismo	globalizado.	
2. O	globalismo	localizado.	
3. O	cosmopolitismo.	
4. A	herdanza	común	da	humanidade.		

	
Enténdense	 como	 formantes	 do	 localismo	 globalizado	 os	 seguintes	

procesos:	a	operación	mundial	das	corporacións	transnacionais,	a	transformación	
do	 inglés	en	 lingua	 franca,	a	globalización	da	comida	rápida	e	da	música	popular	
estadounidense,	 a	 adopción	 mundial	 do	 dereito	 de	 propiedade	 intelectual	
estadounidense	e	a	nova	lex	mercatoria.	

Enténdense	como	formantes	do	globalismo	localizado:	os	enclaves	do	libre	
comercio,	a	deforestación	e	masivo	esgotamento	dos	recursos	naturais	para	pagar	
a	débeda	externa,	 o	uso	 turístico	de	 tesouros	históricos,	de	 lugares	 relixiosos	ou	
cerimonias,	 das	 artes	 e	 oficios	 e	 a	 vida	 salvaxe,	 os	 despexos	 ecolóxicos,	 a	
conversión	 da	 agricultura	 orientada	 á	 exportación	 como	 parte	 do	 axuste	
estrutural,	 a	 etnicización	do	 lugar	 de	 traballo.	 Téñase	 en	 conta,	 sempre	 segundo	
Boaventura,	que	a	división	 internacional	do	globalismo	asume	o	seguinte	patrón:	
por	unha	banda,	os	países	centrais	especialízanse	en	localismos	globalizados	e,	por	
outra,	os	países	periféricos	vén	imposta	a	opción	dos	globalismos	localizados.		

Enténdense	 como	 formantes	 do	 cosmopolitismo	 os	 diálogos	Norte-Sur,	 as	
novas	 formas	de	 internacionalismo	 laboral,	as	redes	 transnacionais	de	grupos	de	
mulleres,	de	indíxenas	e	organizacións	de	dereiros	humanos,	e	un	longo	etc.		

Enténdense	como	 formantes	da	Herdanza	Común	da	Humanidade	asuntos	
como	a	sostenibilidade	da	vida	humana	na	Terra,	a	protección	da	capa	de	ozono,	
do	Amazonas,	da	Antártica,	da	biodiversidade,	etc.		

O	sistema	mundial	é	unha	rede	de	localismos	globalizados	e	de	globalismos	
localizados.	 Mentres	 o	 primeiro	 e	 o	 segundo	 son	 globalizacións	 desde	 arriba,	 o	
terceiro	e	o	cuarto	son	globalizacións	desde	abaixo.		

	
Unha	das	preguntas	fundamentais	de	todo	o	noso	relatorio	sería,	daquela,	a	

seguinte:	o	feito	de	que	a	ficción	teña	un	carácter	centrífugo	e	a	dicción	un	carácter	
centrípeto	condiciona	a	tendencia	perceptible	no	momento	actual	a	unha	primacía	
da	 ficción,	 influída	 igualmente	pola	preponderancia	das	artes	audiovisuais	e	pola	
industria	 a	 elas	 asociada?	 Ou,	 dito	 doutra	 maneira,	 é	 unha	 coincidencia	 que	 o	
momento	 actual	 de	 desenvolvemento	 do	 capitalismo	 estea	 igualmente	
acompañado	polo	carácter	centrífugo	da	ficción?		

A	literatura	de	dicción,	isto	é,	de	estilo,	está	condenada	nun	mundo	no	que	a	
lingua	franca	non	é	outra	que	o	inglés	das	mil	palabras?		

Como	compaxinar	a	industria	e	a	cultura?	Unha	industria	que	se	alimenta	da	
globalización	 ficcional	 fronte	 a	 unha	 cultura	 que	 demanda	 e	 implica	 un	 maior	
coñecemento	dos	idiomas	en	que	se	escribe	a	literatura	de	arte.		
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E	 lembremos	a	cita	de	René	Wellek12	segundo	o	que	“Sexan	cales	 foren	as	
dificultades	 que	 unha	 concepción	 da	 historia	 literaria	 universal	 deba	 afrontar,	 é	
importante	 pensar	 a	 literatura	 como	unha	 totalidade	 e	 definir	 o	 crecemento	 e	 o	
desenvolvemento	da	literatura	sen	ter	en	conta	a	distinción	lingüística”.	

Tempos,	pois,	que	partir	de	que	a	literatura	galega	sofre	o	que	poderíamos	
denominar		

1. Un	globalismo	localizado.	“Podería	chamar	agora	por	Kerouac…”	
2. Ao	tempo	que	 loita	por	ser	un	 localismo	globalizado.	As	 traducións	

do	galego	a	outros	 idiomas	e	as	 tentativas	de	 saír	 fóra	do	mercado	
galego	

3. Concíbese	a	si	mesma	desde	unha	perspectiva	cosmopolita.	Arredor	
de	si,	de	Ramón	Otero	Pedrayo	

4. Adquiriu	xa	o	status	de	membro	de	pleno	dereito	do	Patrimonio	da	
Humanidade.	Cara	a	Times	Square,	de	Camilo	Gonsar.		

	
	

6.	Conclusións.		
En	conclusión:	

1. A	 irrupción	 no	 espazo	 crítico	 contemporáneo	 deste	 novo	 modelo	
globalizante,	non	 invalida	a	concepción	nacional	do	 literario,	nin	a	efectos	
da	produción	nin	da	reelaboración	crítica.		

2. 	A	literatura	mundial	é,	lonxe	dunha	afirmación	globalizante	e	anuladora	do	
nacional,	unha	validación	do	carácter	nacional	do	literario.	É	enganoso,	por	
tanto,	 presentar	 a	 literatura	 mundial	 como	 suplantadora,	 en	 tanto	 que	
superación,	do	concepto	de	literatura	nacional.	

3. O	 manexo	 do	 concepto,	 en	 ocasións	 tamén	 denominado	 universal,	 xoga	
deste	xeito	á	confusión;	trátase	de	superar	o	nacional	periférico	mediante	a	
vindicación	do	nacional	central	por	medio	da	súa	penetración	lingüística	a	
base	de	textos	traducidos	ao	idioma	central.	Para	o	caso	da	cultura	galega	o	
mecanismo	sería	moi	simple:	renunciemos	ao	nacional	(tanto	español	como	
galego)	para	 sermos	universais,	 léndomos	 autores	 traducidos,	mais	 iso	 si,	
traducidos	ao	español.	A	trampa	está	en	non	contemplar	a	posibilidade	do	
universal	 como	 tradución	 ao	 galego.	 Deste	 xeito,	 o	 universal	 convértese,	
malevolamente,	 en	 carta	 de	 identidade	 do	 colonial,	 de	 maneira	 que	 a	
metrópole	próxima	non	é	máis	que	unha	estación	de	intercambio	de	cara	ao	
universal.	 Coñecida	 é	 a	 teima	 da	 Xeración	 Nós	 de	 levar	 a	 cabo	 esa	
interlocución	co	universal	directamente	desde	Galicia,	sen	ter	que	pasar	por	
Madrid.	

4. O	 importante	dun	 texto	non	 é	 tanto	 onde	 se	produza	 e	 cando	 se	produza	
senón	 onde	 se	 actualice	 e	 cando	 se	 actualice	 por	 medio	 da	 lectura.	 É	 a	
actualización	 lectora	 a	 que	marca	 definitivamente	 a	 construción	 do	 texto	
como	signo,	o	seu	sentido	determinado	nun	momento	histórico	dado.		

5. Toda		obra	mundializada	debe	ser	estudado	o	centro	desde	o	que	se	leva	a	
cabo	ese	proceso,	na	medida	en	que	estará	implicado	na	canonización	dese	
texto	e	a	alegoría	nacional	funcionará	como	un	reflexo	dese	centro.	

																																																								
12	“Whatever	the	difficulties	into	which	a	conception	of	universal	 literary	history	may	run,	 it	 is	

important	to	think	of	literature	as	a	totality	and	to	trace	the	growth	and	development	of	literature	
without	regard	to	linguistic	distinction.”	Coste,	Didier	[2004:	40]	
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6. A	 noción	 de	 literatura	 mundial	 só	 é	 articulable	 desde	 unha	 perspectiva	
nacional	 concreta.	 O	 que	 poderíamos	 denominar	 a	 produción	 nacional	 da	
literatura	 universal.	 A	 consigna	 lanzada	 por	 Pascale	 Casanova	 serve,	
daquela,	 de	 explicación:	 o	 capital	 simbólico	 literario	 amoréase	 de	 xeito	
nacional.	 Que	 poderíamos	 reformular	 como:	 o	 capital	 simbólico	 literario,	
mesmo	aquel	que	excede	os	 límites	da	nación,	amoréase	de	xeito	nacional	
ou,	dito	doutra	maneira,	é	o	campo	literario	nacional	o	lugar	de	reparto	do	
capital	simbólico,	sexa	cal	for	a	proveniencia	dos	produtos	litigantes.	

7. O	 universal	 é	 unha	 etiqueta	 que	 serve	 como	 cumio	 do	 capital	 simbólico	
literario	nacional	que	sitúa	os	seus	autores	consagrados	á	beira	dos	autores	
indiscutibles,	 ben	 poucos,	 que	 gozan	 dese	 supremo	 privilexio.	 É	 ben	
significativa	a	ausencia	moi	xeralizada	de	textos	provenientes	da	tradición	
oriental,	 como	 se	 máis	 da	 metade	 da	 poboación	 do	 mundo	 non	 tivese	
amoreado	 unha	 produción	 en	 textos	 literarios	 semellante	 á	 da	 outra	
metade.	 En	 conclusión,	 o	 universal	 en	 literatura	 non	 deixa	 de	 ser	 un	
eufemismo,	un	 significante	baleiro	que	 flutúa	no	 seu	 sentido	 a	 criterio	do	
emisor,	 case	 sempre	 como	 portador	 de	 ideoloxía	 ou,	 aínda	 peor,	 de	
transmisión	de	valores	políticos	e	nacionais	interesados.	

8. O	 concepto	 de	 ‘republica	 mundial	 das	 letras’	 é	 o	 resultado	 de	 dous	
movementos	 teóricos,	 por	 unha	 banda	 internacionalízase	 o	 concepto	 de	
campo	de	produción	cultural	e,	máis	concretamente,	o	de	campo	 literario,	
conceptos,	 como	 se	 sabe,	 herdados	 de	Bourdieu.	 A	 república	mundial	 das	
letras	 aparece	 como	un	mercado	mundial	 de	bens	 simbólicos	 e	do	 capital	
simbólico	a	eles	asociado,	onde	existe	un	amoreamento	de	capital	por	parte	
dos	 clásicos	 e	 das	 nacións	 e	 culturas	 centrais,	 e	 por	 outra	 banda	 un	
conxunto	de	escritores	que	retan	a	ese	mercado	mundial	e	o	seu	‘status	quo’	
e,	ao	facelo,	conseguen	nalgúns	casos	o	amoreamento	dun	capital	propio	e	
unha	 eventual	 consagración	 na	 ‘república’.	 	 Esta	 ‘república’	 goza	 dunha	
relativa	 autonomía	 con	 respecto	 ao	 campo	 político,	 se	 ben	 non	 podemos	
esquecer	 o	 carácter	 marcadamente	 político	 (sexa	 o	 que	 for	 que	 isto	
signifique)	das	literaturas	nacionais.	
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