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Se a violencia é unha linguaxe, como se vén entendendo nos últimos tempos nos campos 
da socioloxía e da antropoloxía, non escasean en Galicia as súas manifestacións. Tam�
pouco é de estrañar, unha vez imposta nas ciencias sociais unha visión da violencia que 
lonxe de considerala como unha anomalía aberrante tende a xulgala como un elemen�
to máis da estructura social. Na expresión clásica de Malinowski, a agresión como “un 
subproduto da cooperación”. As formas de violencia non teñen necesariamente por que 
ser desestruturantes ou desestabilizadoras para a sociedade no seo da cal se producen, 
senón que poden ter un efecto de reforzamento da cohesión social. Un exemplo recorren�
te na historia galega sería o das endémicas loitas interparroquiais, que, condenadas pola 
racionalidade burguesa e perseguidas polo aparello xudicial, eran en cambio encirradas 
polas comunidades rurais que vían nas accións dos mozos unha defensa dos intereses 
colectivos (dereitos sobre os comunais, delimitación do mercado matrimonial...) e da 
identidade de grupo. En todo caso,  a violencia sempre está en relación coas normas e 
valores predominantes nunha colectividade nun momento dado, ben para reforzalas ou 
para contradicilas. Velaí o valor que atesouran para o historiador cando se quere debruzar 
na comprensión das realidades sociais.

Como coordinadores deste monográfico, renunciamos a impoñer ós autores unha 
definición previa de violencia, termo de ambigua delimitación nunha perspectiva diacró�
nica xa que a súa definición virá marcada en cada conxuntura histórica e cultural polas 
normas vixentes en cada unha delas e sancionada dacordo cos mecanismos de sanción 
e represión. Fronteiras difusas que a historia das mentalidades ten expandido ata incluír 
nelas manifestacións sublimadas como determinadas formas de humor, os preconceptos 
que respaldaban a submisión das mulleres ou o deporte1.

1 Un exemplo desta perspectiva en Peter Gay, The Cultivation of Hatred, Norton, N. York, 1993.
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Os dezaseis traballos que acolle este monográfico corresponden, se ben con  
certo desequilibrio temporal, á totalidade das distintas etapas históricas nas que  
convencionalmente se ven partillando o pasado humano. Sen embargo, resulta obvio un 
desequilibrio en favor da etapa contemporánea. Este sesgo podería resultar enganoso, 
posto que a violencia, polo menos a cotiá, e en particular a criminal, foi diminuíndo 
drasticamente no continente europeo dende o inicio da era liberal ata os nosos días. En 
certa maneira atopariamonos ante o progresar do proceso de civilización de Norbert Elias, 
co dominio dos impulsos e o retroceso da xustiza privada (coa caída en desuso do duelo 
como mellor manifestación). Contra a distorsión da percepción mediática, a tendencia 
en tódalas cuantificacións disponibles (malia a dificultade inherente a calquera esforzo 
neste sentido) é á diminución da criminalidade violenta, como demostrou no seu día 
Chesnais2. 

O conxunto de achegas recollidas neste volume contempla a violencia nas súas 
múltiples manifestacións, desde a máis cotiá como nos traballos de Raquel Estepa para 
o Antigo Réxime ou de Antonio Míguez para os obreiros da Restauración, ás súas for�
mas colectivas a maior escala, ata chegar á guerra como suprema expresión da violencia. 
Baixo diferentes prismas, os debates clásicos sobre o tema, tales como o predominio 
do carácter innato ou socialmente inducido da violencia, as peculiaridades da violencia 
urbana fronte á rural ou a complexa relación entre “civilización” e violencia irán sendo 
formulados ó longo destas páxinas.

O primeiro artigo é da autoría de José Manuel Vázquez Varela, que analiza os gra�
vados rupestres de A Pedra Ancha (Dumbría) e os seus potenciais significados reais e 
simbólicos, aínda que resulte imposible aínda chegar a conclusións firmes cos datos dis�
poñibles.

Para a época antiga contamos co traballo de Francisco Javier González García, pre�
sidido por unha sá intención polémica, refugando por exemplo as correntes que rebaixan 
drasticamente a presenza da guerra nas sociedades prerromanas, nunha traslación do per�
sistente mito rousseauniano do bo salvaxe. A belicosidade das sociedades prerromanas 
sería encauzada unha vez consumada a conquista do Noroeste peninsular a través da 
integración en unidades auxiliares do exército romano. É o proceso que o autor describe 
como a “domesticación do guerreiro tribal” como paso necesario para a súa integración 
na lóxica da maquinaria de guerra imperial.

A seguinte achega trasládanos xa a finais da Idade Media, período para o cal José 
M. Andrade Cernadas propón unha caracterización e tipoloxía dos actos violentos empre�
gando como fonte as confesións testamentarias, aínda que limitada loxicamente ós grupos 
privilexiados. Trátase dunha época, a da crise do feudalismo, marcada por unha violencia 
que o autor non dubida en calificar como “sistémica”. Como resulta habitual, pero máis 
aínda canto máis atrás nos remontemos no tempo, as fontes son moito máis numerosas e 

2 J�C. Chesnais,J�C. Chesnais, Histoire de la violence en Occident de 1800 a nos jours, Laffont, París, 1981. 
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detalladas para os grandes conflitos (como neste período as guerras irmandiñas) que para 
as expresións cotiás da violencia3. 

No relativo á época moderna inclúense tres traballos que felizmente se complemen�
tan, posto que cada un deles presenta unha dimensión diferente da violencia. V. Manuel 
Migués dá a coñecer unha fonte extraordinaria, o Expediente para a obtención do hábito 
de Cabaleiro da Orde de Santiago por parte do fidalgo coruñés Antonio de Noguerido y 
Figueroa en 1645, que detalla entre outros méritos a súa carreira militar de trece anos ó 
servizo do Rei en diversos escenarios en terra e mar, con tres episodios de catividade in�
cluídos. Alén da anécdota e dos lugares comúns reflectidos no relatorio da súa traxectoria 
militar, a fonte dá pé ó autor do artigo para unha análise das estratexias de ascenso social 
implicadas.

Ben distinta é a perspectiva do traballo de Roberto López, que se centra no aspecto 
propagandístico dos acontecementos bélicos na época borbónica, tomando como base as 
celebracións en Santiago da toma de Orán en 1732. Aínda que ordeada por Felipe V con 
carácter xeral nos seus dominios, as festividades tiveron en Compostela certas peculiari�
dades como o seu vencello co mito xacobeo ou a participación dos diferentes gremios.

Raquel Iglesias Estepa trasládanos a finais do Antigo Réxime para soster a tese de 
que a violencia (física e verbal) nesa época está imbricada nas relacións sociais cotiás, 
polo que centrarse nas manifestacións de criminalidade estrictamente falando constitúe 
un grave erro de perspectiva. As fontes xudiciais permítenlle á autora reconstruír o varia�
do abano de manifestacións da violencia, sen mesmo excluír a dimensión lúdica e gratuíta 
da mesma, protagonizada fundamentalmente por mozos e que xa foi posta en evidencia 
noutros ámbitos xeográficos4.

Carlos Velasco sitúanos na etapa de transición do Antigo Réxime ó liberalismo e 
cunha achega máis colectiva á conflitividade, centrándose nas súas manifestacións de 
defensa comunitaria fronte a un Estado que, cada vez máis, irá configurándose con máis 
forza como referencia no exercicio da presión violenta, ben como destinatario da mesma 
ou ben como árbitro (en absoluto imparcial) entre intereses enfrontados. Atopariamonos 
aínda na fase que Charles Tilly denominaría violencia reactiva ou defensiva contra a in�
tromisión considerada inxustificada e sen contrapartidas do Estado liberal en numerosas 
esferas (recrutamento, terras a monte, fiscalidade)5. Nun período histórico de mudanzas e 
incertidumes lexislativas, o preito convértese para as comunidades campesiñas nunha vía 
complementaria doutras formas de resistencia. No horizonte, o obxectivo da consecución 
da propiedade plena da terra, denominador común da meirande parte da conflitividade no 
rural galego ó longo do século XIX aínda que a panorámica trazada por Velasco amosa 

3 Aquí radica unha das chaves do exitoso concepto de James C. Scott das “armas do feble”. V. entre outros 
“Formas cotidianas de rebelión campesina”, Historia Social 28, 1997, pp. 13�39.

4 Conley, C.A. (1999), “The agreeable recreation of fighting”,Conley, C.A. (1999), “The agreeable recreation of fighting”, Journal of Social History, 33:1, pp. 57�69.
5 Das numerosas obras de Tilly podemos citar aquí a modo de exemplo Tilly et. Al. (1997), El siglo 

rebelde, 1830-1930, Prensas Universitarias de Zaragoza.
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cómo se van actualizando as estratexias, as armas e as alianzas ata chegar ó movemento 
agrarista xa na derradeira década do oitocentos.

Antonio Míguez pescuda os usos da violencia nas cidades galegas da época da Res�
tauración e a aplicación tanto das formas tradicionais de orixe rural como de modalidades 
innovadoras ós conflitos de novo cuño xurdidos da industrialización e a urbanización. 
Desde o poder tentarase erradicar ese potencial para a violencia impoñendo a racionalida�
de burguesa, ó igual que se tentan limar os aspectos menos asimilables de manifestacións 
da cultura popular como as cencerradas ou os carnavais.

Recente aínda a celebración do denominado Ano da memoria e vixentes moi�
tas das iniciativas ás que deu lugar, como nomeadamente o proxecto As vítimas, os  
nomes, as voces, os lugares, a Guerra Civil cobra un protagonismo sobranceiro neste 
monográfico, con catro traballos (se incluímos o de Ana Cabana sobre o primeiro fran�
quismo) adicados ás súas consecuencias. O conflito do 36 tardou ben en ser estudado pero 
agora, felizmente, pódese decir que abrolla con forza a temática centrada tanto nas razóns 
da Guerra Civil como nas suas consecuencias, en especial as relacionadas coa represión 
posterior. 

Emilio Grandío achégase ó conflito a través do discurso que o xustifica, unha inter�
pretación maniquea da historia e en particular da Segunda República que ó longo das dé�
cadas da ditadura franquista se iría asentando con tal forza que aínda hoxe pervive cunha 
vizosidade que non está en relación coa súa solvencia argumental. As xustificacións do 
golpe son contrapostas por Grandío á realidade da conspiración (tomando como exemplo 
a capital coruñesa) e á mutación do discurso (co respaldo decisivo da Igrexa) unha vez 
confirmado que o pronunciamento dera paso a unha guerra civil.

Daniel Lanero opta polo ámbito microanalítico no seu achegamento ó tema da re�
presión, tomando como estudo de caso o concello de Arzúa. Mediante un emprego ex�
haustivo da fonte oral, reconstrúense as motivacións, expectativas e integración en redes 
sociais dos grandes esquecidos da historiografía sobre a represión: os propios represores 
e o amplo abano de complicidade en diferentes graos que acompañou ó proceso. 

Pola súa banda, Xulio Prada analiza o proceso polo cal amplos sectores da dereita 
ourensá foron derivando ó longo do período 1933�1936 cara a posicións cada vez máis 
próximas ó que algúns autores denominarían posicións fascistizadas, proceso que rema�
taría na súa complicidade co golpe de estado en xullo de 1936. A existencia dun certo 
continuum entre o conservadurismo ourensán e os falanxistas permite un emprego instru�
mental da violencia política que se fai máis intenso nas conxunturas nas que a vía legal e 
electoral semella pouco frutífera.

Ana Cabana examina o polémico tema da resistencia na Galicia rural da posguerra, 
introducindo o debate sobre o concepto e a extensión da resistencia ós reximes dictatoriais 
que tan proveitoso se ten revelado en Italia e Alemaña. Partindo das teses de James Scott 
e Charles Tilly, a autora entende as formas de resistencia cotiá das comunidades rurais  
como unha prolongación e actualización do repertorio de protesta desenvolvido ó lon�
go da súa experiencia histórica en sucesivas conxunturas (loita antiforal, resistencia en  
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defensa dos comunais, motíns antifiscais ou de quintas...), que baixo o franquismo cobra 
virtualidade de novo, dada a supresión das manifestacións máis complexas e formais da 
protesta.

As achegas de autores galegos péchanse coa de José María Folgar e Rita Martín, que 
repasa a pegada da guerra civil na cinematografía galaica, en particular en O lapis do car-
pinteiro, versión da obra de Manuel Rivas a cargo de Antón Reixa. O artigo é dobremente 
pertinente, xa que para o gran público a súa percepción do pasado hai xa moito que pro�
vén predominantemente das recreacións cinematográficas e televisivas e non do traballo 
dos historiadores profesionais, vencidos talvez definitivamente no campo de batalla, este 
incruento, da divulgación.

Non quixemos pechar o listado de colaboradores sen complementalo con visións 
doutras historiografías que permitisen ampliar a perspectiva ó ámbito europeo. Trátase en 
concreto de tres traballos. No primeiro deles Luc Capdevila ofrece un percorrido pola me�
moria das guerras protagonizadas por Francia, desde as tres que a enfrontaron a Alemaña 
ata a de Alxeria e en xeral as derivadas do proceso descolonizador. Van aparecendo unha 
serie de disxuntivas e encrucilladas que semellan moi útiles para a historiografía española 
e galega actuais: o dilema entre recordo e esquecemento, os usos políticos da resistencia, 
a difusa fronteira entre o patriotismo e o chovinismo agresivo alimentado da exaltación 
das xestas dos antergos, a polivalencia das palabras e as definicións que agochan tanto 
como mostran, etc. 

Thomas Kühne e Benjamin Ziemann presentan un panorama da evolución da histo�
ria militar na historiografía alemá desde a Segunda Guerra Mundial, un percorrido que vai 
da marxinalidade dunha póla da historia reservada para eruditos e xentes de dubidosa mo�
tivación á homologación como ámbito de estudo actualizado que dialoga e incorpora as 
achegas da Historia Social, a Historia da vida cotiá, os estudos de xénero, a socioloxía, as 
fontes orais, etc.etc. Deste estado da cuestión pódense tirar proveitosas conclusións desde 
Galicia, onde aínda está pendente por exemplo unha verdadeira historia do que constituíu 
a participación no exército franquista de miles de mozos na Guerra Civil, ou unha historia 
social da retagarda, da deserción ou tantos outros temas nos que a historiografía alemá xa 
leva moito camiño andado.

Por último, da man de Michel Roux achegámonos ó conflicto que lembrou ós euro�
peos que a guerra non era un fenómeno que quedara definitivamente proscrito nos confíns 
do Vello Continente: a guerra ou guerras civís na ex�Iugoslavia. En concreto o seu traballo 
detense nun fenómeno que aínda que non carente nin moito menos de precedentes histó�
ricos cobrou unha nova significación nos Balcáns ante a ollada estarrecida duns cidadáns 
europeos ós que os medios de comunicación trasladaban día a día os pormenores da 
barbarie: a limpeza étnica. Movéndose nun terreo en realidade encadrable xa na historia 
do tempo presente, Roux analiza as implicacións demográficas, culturais e políticas desta 
práctica homoxeneizadora e as consecuencias para o futuro dunha rexión na que o pasado 
nunca remata de selo de todo e os conflitos actuais aliméntanse da lembranza distorsio�
nada dos agravios do pasado.
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O conxunto dos traballos incorporados a esta nova entrega de Semata cumpriu cla�
ramente os obxectivos marcados polos coordinadores, que non eran outros que os de 
situar baixo o foco dun interese temático concreto, todo o abano da historia galega des�
des os tempos prehistóricos ata os tempos presentes. Non se esgotan as posibilidades de 
análise da violencia (nomeadamente, a de carácter social), pero certamente constitúen 
unha achega de primeira magnitude para un entendemento máis complexo do que, por 
veces, tendemos a ollar como unha feliz Arcadia de frades, fidalgos e labregos. A historia 
galega, desde os tempos modernos, estivo exenta de conflitos bélicos directos, isto é, des�
envolvidos no seu propio territorio ou nos seus lindeiros (agás algunhas excepcións como 
a guerra contra Portugal ou contra os franceses). Pero a complexa estrutura social da Ga�
licia moderna e contemporánea non sería intelixible sen esta presenza constante de moi 
diversas formas de violencia, real ou simbólica. Porque os tumultos contra trabucos ou 
exaccións señoriais, as loitas que corren por debaixo das partidas carlistas, o rudo encono 
con que se pronunciaron moitas sociedades agrarias ou a resistencia cotiá que, perante 
as repoboacións forestais ou requisas de froitos por organizacións da época franquista, 
deseñan unha xeografía da violencia e unha continuidade de fondo nos comportamentos 
da sociedade galega que, en moitos casos, pasa totalmente desapercibida. 

Un campo de investigación fecundo é o que permite entrever este monllo de inves�
tigacións, amparadas ademais polos textos de autores de lonxe, que complementan acaí�
damente esta aproximación ao tema da violencia. Aínda que como coordinadores deste 
volume eramos conscientes das dificultades que presentaba o asunto, agora podemos dicir 
que os resultados están por riba das expectativas iniciais. Vai de seu que o mérito prin�
cipal é dos autores de cada traballo, aos que moito agradecemos a sua participación, 
porque pon de manifesto a capacidade e pluralidade da historiografía galega. Gratitude 
que tamén facemos extensiva aos profesores X.M. Núñez Seixas e Ruben C.Lois, que nos 
puxeron na pista dalgúns dos traballos externos aquí recollidos, así como á Dra. Henrike 
Fesefeldt, que coidou co agarimo que nela é propio a versión en castelán do texto de Küh�
ne e Ziemann, orixinalmente publicado en lingua tedesca.


