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A SECCION DO VAL

Patrick Geddes, nacido en Ballater (Escocia)
en 1851 e morto en Montpellier en 1932, 
foi biólogo, sociólogo, xeógrafo, botánico 

e finalmente planeador. 
Fundou o “primeiro laboratorio sociolóxico

e xeográfico do mundo”, 
a súa Torre Vixía de Edimburgo.

Tradución: 
Onofre Sabaté
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Un bosquexo da Sección do Val pode debuxarse simplemente como
o declive xeral desde a montaña ate o mar que encontramos en cal-
quera parte do mundo. Isto pode adaptarse a calquera escala e pro-
porción do noso particular e característico tipo de outeiros, penden-
tes e chairas. Vista así, a sección, como mirando cara ao norte, non
só teño aquí a miña particular vista caseira, desde a nosa Torre de
Vixía de Edimburgo, desde as neves baixando cara ao mar, e á inver-
sa, desde as Lowlands (Terras Baixas) ao oeste, ás Highlands (Terras
Altas); senón tamén, en principio, unha sección de Gales e
Inglaterra; ou de Irlanda; e seccións de Noruega e Suecia; mesmo da
montañosa Europa da chaira siberiana; ou tamén de Norteamérica
ou Canadá coas Rochosas; de Sudamérica cos Andes. Xeneralizando:
así é como está feito o mundo.
Esta terra presenta para nós os tipos de clima, coa súa corresponden-
te vexetación e vida animal. Non só se poden advertir aquí as neves
das montañas senón tamén a súa natureza xeolóxica e estrutura.
Ademais, tamén hai bosques, declives pastorais, pequenos outeiros,
chairas e os ríos que as unen; aí están todas as cousas. Xa non é o sin-
xelo libro escolar, coa súa imaxe dun “país” como un espazo con cor
no mapa, só con “límites”, “capital” e tantas outras cousas. É, ante
todo, o bosquexo esencial dunha “rexión” de xeógrafo, listo para ser
estudado; e tamén é un esquema para o antropólogo e o economista
evolutivo. Cando chegue o momento, incluso baixaremos a investigar
o aspecto urbano moderno, o economista convencional, o político e
outros. Pero, ante todo, debemos proceder pola orde natural.

A Sección do Val

A Sección do val
é unha das seis charlas publicadas, 
e na que diagrama unha rexión-tipo
para describir a vida económica, 

o ambiente natural, 
as distintas profesións. 

Unha explicación de “como está
feito o mundo”.



3ANiMA+L16

Podemos advertir algo da axuda que a xeografía aporta á renova-
ción moderna dos estudos históricos, se tomamos calquera vello
atlas histórico –especialmente do Mediterráneo– e o comparamos
con mapas climáticos e de vexetación de data recente. Unha sim-
ple ollada abonda para ver ate que punto a colonización da civili-
zación grega estivo influída á vez polas rexións da oliveira e limita-
da a elas. Por iso non se estendeu cara ao norte desde o sur de
Italia, aínda que esta chegase a ser “Magna Graecia”; nin tampou-
co se internou na Galia; e o seu límite norte concorda amplamente
cos límites de modernas plantacións vinícolas en Alemaña e Austria.
O trigo tentounos dende máis lonxe sen dúbida, como en Bretaña;
pero incluso alí iniciaron o cultivo da viña: aínda que se extinguiu,
en parte debido ás antigas guerras con Francia, tamén amplamen-
te pola Reforma; pero sobre todo debido á crecente competencia
da máis barata e pesada cervexa do norte, co viño do sur máis claro
e lixeiro...
Consideremos agora, sobre o esbozo xeral da nosa Sección do Val, o
solo, ante todo cos seus bosques naturais, polo menos nas terras
superiores, coas coníferas sobre as caducas (ver debuxo). Polo tanto,
vemos que nos bosques a ocupación natural pode ser a do cazador,
ate que aparece o leñador. A continuación, chegamos a espazos de
praderías, con rabaños e pastores. Baixo estes, pero en solos fiables
e pobres, atopamos o batallador labrego, o “crofter” como se lle
chama en Escocia, coa súa parcela de pasteiro no outeiro, desde os
vellos tempos, pero dependente principalmente da dura e tenaz
labranza para obter soamente os grans máis pobres, avea ou centeo,
e nos tempos modernos patacas, pero non trigo. O trigo pode unica-
mente florecer na terra de debaixo máis profunda e rica; así atopa-
mos nela o granxeiro propietario, o labrego rico normalmente, o do
pan branco, non o do pan de centeo ou a torta de avea.
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Temos avanzado cara ás terras temperadas. Pero a nosa sección
pode enriquecerse a continuación en climas temperados máis cáli-
dos, onde ao cultivador de trigo se engade o da viña, nos seus des-
censos en socalcos.
Proseguimos cara ao sur, cara ás máis abrigadas terras costeiras do
Mediterráneo, e alcanzamos a calor temperada no seu mellor punto:
a terra da oliveira. ¡Trigo, viño e aceite! Temos ao alcance o mellor
e máis rico da agricultura; e con iso o máis alto grado de civiliza-
ción. Non obstante, como xa se viu, esta rexión mediterránea está
tristemente decaída: de modo que agora é o granxeiro do norte, coa
súa terra de trigo, o que máis xeralmente detenta a prosperidade,
se ben existe demasiada inestabilidade en todas partes.

Terras de bosque

Examinando máis polo miúdo o noso diagrama A Sección do Val ten
lugar para todas as ocupacións naturais; o teatro cheo dos seus tipos
de actividades. De esquerda á dereita, podemos comezar co minei-
ro, non aínda de carbón, desde logo, senón primeiramente das
pedras coas que, tan esencialmente, empezou a civilización.
Durante longo tempo, cavou e traballou os rudos pedernais, dando
orixe ás súas ferramentas “paleolíticas”, cuxas etapas non necesita-
mos detallar aquí, socialmente significativas a pesar do que se pro-
bou. En tempos posteriores, finalmente, modelou e puliu aqueles
utensilios, xa “neolíticos”, que como se sabe, non se deben a uns
seres bárbaros, senón aos antecesores directos, aos fundadores
esenciais da maior parte dos elementos principais da nosa civiliza-
ción actual. Comparativamente tarde, como os vastos períodos da
arqueoloxía amosan agora, chegou a idade do cobre, e con iso a do
bronce, facendo así a guerra moito máis prominente; e máis aínda
coa comparativamente recente idade do ferro, e da terrible espada
de aceiro cuxos feitos pronto enchen a historia. Sílex, tallados e
pulidos; bronce, ferro e aceiro; aquí están agora os signos das ida-
des históricas –a cronoloxía do mineiro–, dando paso á do metalúrxi-
co. ¿Non é, de novo, significativo nestes tempos, que coñecen alia-
xes novas, aluminio, e incluso o radio?
Pero o leñador pode invocar outra achega esencial para a civilización.
Moito máis aló da simple recolección de matogueiras e ramas para o
lume, a súa macheta de pedra ou bronce abriu claros nos bosques; e
máis tarde, con ferramentas de aceiro abriu as vías, as estradas do
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mundo occidental. Exemplo relevante é a vella ruta da Idade do
Bronce que, dende o Mediterráneo, atravesaba a Galia cara á Gran
Bretaña (en busca do cobre e do estaño), avanzando a través do
Languedoc sobre o Loira e despois por Gran Bretaña cara a
Cornualles. A macheta de aceiro abriu primeiro a ruta ate o val do
Ródano, e desde alí cara ao oeste e norte, por Dijon e París, a vía
predominante desde os tempos de Roma, como sabe calquera viaxei-
ro o estudante de historia.
O leñador foi tamén o gran iniciador na construción da casa; o pro-
dutor de mobles; e tamén o construtor de lanchas, desde logo; coa
súa cerca, tamén foi o fortificador. Debémoslle, ademais, os acha-
dos mecánicos, a panca, a cuña, a roda, o eixe, a polea e o plano
inclinado, e acaso o parafuso. É, polo tanto, o primeiro enxeñeiro.
En relación con isto, paga a pena lembrar que o pai e educador de
James Watt foi un deses últimos vellos traballadores da madeira que
eran “artesáns” completos, dispostos a construír o mesmo unha casa
que un barco, se así llo pedisen. Seguramente temos aquí unha per-
fecta conexión da vella orde industrial coa nova e unha ilustración
de cómo o traballo da madeira se une co posterior traballo en
metal, como na roda e tantos outros artificios.
A continuación chega o cazador, seguindo a pista e matando a caza.
Non só temos que consideralo como rudo sobrevivente da sociedade
primitiva, senón como tipo de permanente e crecente significación
na historia. Aínda que as vellas sociedades de cazadores, desde os
esquimós árticos ate os máis meridionais australianos, fosen de dis-
tintas formas verdadeira e incluso profundamente civilizadas e con
iso esencialmente pacíficas, os occidentais aprendemos a pensar do
cazador, e só demasiado xustamente, que converténdose pronta-
mente en cazador do seu compañeiro o home pasou de cazador a
guerreiro; por riba das súas outras ocupacións, foi o creador e direc-
tor da guerra. Non sen razón os cazadores se converteron en nobres
e os reis e gobernantes continuaron sendo sempre cazadores, inclu-
so ate o presente. Nin é sen motivo que o “deporte” e os xogos que,
en principio, seguen o espírito do cazador, foron, e así continúan, un
modo principal de educación técnica da mocidade; e isto enfocado
á súa aptitude para a guerra, recoñézase ou non.
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Pasteiros de outeiro

Pero, e o pastor, ¿que foi del? Tipo humano que contrasta moito co
anterior, adestrado pola suave tendencia a manter a vida no lugar
das duras artes de arrebatala. Vede tamén a súa xeralmente longa
vida, producindo de acordo co sistema de supremacía patriarcal,
que tamén formou o seu temperamento; en total contraste co caza-
dor de vida curta cuxos mellores anos pasan coa virilidade tempe-
rá. Aquí temos, pois, o contraste entre paciencia e impaciencia,
diplomacia e guerra; así foron o vello Abraham e Lot, que se apar-
taron cando os mozos disputaban; e o mesmo en tempos recentes
Kruger diferiu a súa resolución, mentres Chamberlain e Rhodes
meteron presión para a guerra dos Boers. Pero esta ocupación ten
implicacións máis altas, típicas nas tres grandes relixións –Xudía,
Cristiá e Budista– cuxos mestres, aínda que difiran entre si ampla-
mente, son aínda “pastores”.
Mentres o cazador se converte sempre en “señor da guerra”, e
reclama todo o poder temporal, a tradición do pastor patriarcal
acumula o tradicional e máis elevado poder espiritual. Testemuña
diso son nomes históricos como Santo Padre, Pastor de Pastores e
outros similares nas diferentes relixións. A imaxe de “O Bo Pastor”
deriva por completo, como os propios arqueólogos papais das cata-
cumbas demostraron, de Apolo pastor, incluso no referente ao año
ou cabrito nos ombreiros. Hai estatuas e representacións de Buda
anteriores a esa iconografía que responden ao mesmo na súa esen-
cia. ¿Non mantivo ese bo pastor do Afastado Oriente a paz entre as
súas xentes moito máis do que a tivemos os occidentais, sempre en
guerra? Pero, volvendo á vida práctica dos pastores, non debemos
esquecer o patriarca Jacob, que envía os seus fillos a Exipto a 
mercar millo. Os pastores fixéronse arrieiros; e por isto son os rea-
lizadores do comercio terrestre cos seus lazos mercantís. Foron así
os creadores e mantedores das comunicacións, e na medida que lles
foi posible, convertéronse tamén en divulgadores da paz, a orde e
a prosperidade. O camiño con frecuencia crea o tipo social, como
sinalou con éxtase Desmoulins. Como outro autor da súa escola
interpretou –hábil e suxestivamente, se non de xeito moi convincen-
te– o vello pai Odín foi tamén o primeiro gran arrieiro, entre
Babilonia e Odensee no Báltico; e por iso os ulteriores exploradores
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escandinavos do mar sentíanse inspirados pola súa busca da grandio-
samente amurallada Garth de Asia. Isto, argumenta dito autor, foi a
chamada “busca de Asgard”, cando as emigracións mongoloides,
motivadas pola desecación da Asia Central, non tiñan senón a súa
antiga ruta terrestre –aínda que nunha dirección diferente, curiosa-
mente análoga á de Colón séculos máis tarde, cando a vella ruta do
Mar Vermello ás Indias, fora pechada pola conquista turca de
Constantinopla.
Ante estas atrevidas teorías, non está fóra de lugar relacionar os
rexentes das antigas caravanas cos seus modernos sucesores, os
grandes empresarios do ferrocarril. Lembro ben un vello labrego, de
orixes pastorís, que primeiramente traballou no comercio en
Aberdeen, e que pronto foi vagando ate a Compañía da Baía do
Hudson como comerciante de peles, e logo, cun camarada de idén-
tica orixe, foi establecendo o Ferrocarril Transcanadiense. Rara vez
puido haber un señor de caravana de máis ambicioso nivel aventu-
reiro que ese vello Strathcona, rexendo dun modo efectivo o moder-
no Canadá que tan amplamente axudou así a levantar, e ao cal lem-
bro tan imperioso e terrible como o pai Odín, ate a idade patriarcal
de noventa e tres anos, ou máis.
A vida pastoril aínda pode producir tipos máis altos, os caravaneiros
espirituais, que unha e outra vez se levantan como forzas supremas
na historia. Sinalemos primeiro un Saulo de Tarso, nativo de “As por-
tas cilicias”, ese paso para todas as caravanas entre Europa e Asia
Menor por unha banda, e Mesopotamia, Siria e Exipto pola outra.
Significativamente era fillo dun fabricante de tendas, e, aprenden-
do o comercio do seu pai, non puido senón reforzar a “ansia de
vagar” propio dos arrieiros para os que traballaba. Tarso tivera o seu
sacerdote-rei místico, como o gran sacerdote de Xerusalén, e con-
vertérase nunha cidade universitaria grega, como moi ben a pode-
riamos chamar; pasando despois baixo o dominio de Roma. Polo
tanto vemos reunidos aquí, como en ningunha outra parte do ancho
mundo de xeito máis pleno, na vida de aprendizaxe dun mozo, todos
estes elementos: os do espírito do viaxeiro, o saber e idealismo
xudeu, a filosofía e sutileza gregas, e incluso a cidadanía romana,
que prepararon a Saulo primeiro para ter unha gran influencia entre
os fariseos, e máis tarde –xa como Paulo– para a súa primacía en
estender por todo o Imperio Romano a daquela só nacente fe cris-
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tiá, e isto na forma individualmente desenvolvida que el lle deu.
Por outro lado ¿que é o Islam, esencialmente? ¿Que senón a discipli-
na da caravana, reforzada e moralizada na súa propia forma para a
viaxe a través do deserto; e co tempo feliz ao final da viaxe ideali-
zada plenamente para o seu estímulo? O feito de que o seu profeta
fose, e ate a completa madurez, condutor de caravanas, é polo
tanto a explicación esencial, fundamental e evolutiva do seu siste-
ma completo; e isto igualmente no seu idealismo e intensidade espi-
ritual e na súa expansión, aínda que tamén, por outras razóns, cons-
titúe a explicación das súas limitacións e decadencia.

Agricultura da terra alta

Pero é xa hora de pasar ao próximo tipo de nosa Sección do Val, o
pobre labrego, o “crofter” como lle chamamos nós, que non é aínda
o granxeiro que acadou pleno desenvolvemento. Este labrego vive
penosamente, pois, cando deixamos os pastorais verdes e floridos,
co seu leite e o seu mel, e comemos a grata pero agridoce mazá do
saber que crece ate eses límites, descendemos a afanarnos e suar
sobre solos pobres e pedregosos, máis aptos para espiños e cardos
que para o millo da terra alta. En suma, é este un triste descenso
no mundo, realmente unha “caída”. Aí necesítase un traballo moito
máis tenaz ca ningún outro, e isto case continuamente durante toda
a estación. Máis aínda, o aforro é a propia esencia da supervivencia.
Hai que almacenar para o sustento durante o inverno, e para semen-
tar, e usar ambos caudais con frugal coidado.
O versículo dos Salmos que alude a “un que marchaba diante choran-
do, levando a súa preciosa semente, pero que volveu gozoso traendo
con el as súas gavelas”, é o bastante claro no seu segundo período,
con respecto ao gozo de todos os homes na colleita. Pero no noso
literato mundo moderno, podemos pedir a entendidos xudeus ou cris-
tiáns que expliquen por qué o sementador tiña que ser descrito como
“chorando”; só nos responderán con suposicións metafóricas; men-
tres que aquí no primeiro período da fase transcrita compréndese a
vividamente patética realidade da historia do pobre labrego. Na pri-
mavera, aínda hai gran no seu celeiro; pero non pode senón levar os
poucos preciosos grans que quedan, malia que os nenos choran
pedindo comida, e da nai que morre de fame saloucando. E así sae
dando zancadas cara ao campo pasando ante eles con rostro severo.
E unha vez fóra e lonxe, el tamén cae, e chora polos que deixou tras
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del, e polos seus temores pola futura colleita e sobre todo polo sus-
tento mentres tanto. A coresma coas súas longas semanas de escasa
comida pertence así á natureza das cousas agrícolas e é moito máis
antiga ca calquera espiritualización disto. Da súa pobreza vén a súa
esencia - unha disciplina moral, que chegou a ser fundamental na
forza do actual carácter–. ¿Non foi esta disciplina a espiña dorsal de
moitas rexións, da cales Nova Inglaterra ou a vella Escocia non son
senón exemplos próximos, e isto a pesar do seu abandono das tradi-
cións católicas, e do seu esquecemento da orixe delas? É máis fácil
para un lector moderno ver na economía que rexe a vida do pobre
labrego as orixes do banco e da compañía de seguros.

Agricultura da terra baixa

Pasemos agora ao labrego rico, nas fértiles terras de labradío da
chaira que antes foi pradería; vexámola co seu trigo alto e de pesa-
da cabeza, o seu pan branco que é de bo comer, e amplo exceden-
te de gran para vender. De aquí que a poboación prospere e aumen-
te, de modo que, en lugar do pobre labrego illado, ou o reunido en
aldeas pequenas, poidamos atopar grandes pobos, e pronto incluso
cidades. Realmente, nas vellas sociedades, a necesidade de defen-
derse do cazador famento, e tamén ás veces do pastor sen millo,
non podía senón obrigar a tales agrupacións e estes perigos pronto
conduciron ao amurallamento das cidades granxeiras coas súas
esenciais portas. A vella historia de Caín e Abel é, así, plenamente
pastoral: a versión hebrea da mundial e inmemorial tensión entre
labrador e pastor. Con toda a espiritualidade da cultura pastoril, as
súas caravanas non sempre pagaron plenamente en la o que toma-
ron en gran. ¿En que outra parte, senón na pacífica Inglaterra, e na
súa filla América do Norte, tralo período das guerras indias, foi quen
o granxeiro de vivir da súa terra do xeito destacado que alí se con-
verteu en habitual? As longas distancias que diariamente se perco-
rren desde o pobo aos campos, en case todo val que exista desde
Francia á India, e que tan amplamente empobrecen así todo o que
afectan, rexistran o aspecto máis extenso da antiga vida agrícola
acosada por perigos invasores.
Máis tarde fixarémonos no desenvolvemento da cidade; pero aquí
pode sinalarse brevemente que, de todos os ocupantes, o granxeiro
coa súa colleita anual é quen máis necesita contratos e relacións defi-
nidas para arrendamentos de terra e vendas da colleita; así como
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para a tributación e outras cousas. Por iso é el, naturalmente, quen
forma un dos seus fillos como tratante, e logo xurista; quen inscri-
be os seus rexistros en pel de xato ou de año (pergamiño ou vitela).
A súa ocupación é a que produce as principais bebidas, viño no Sur,
cervexa no Norte; e así aparecen a taberna e a cervexaría. A medi-
da que se desenvolven casta e riqueza, cada grupo convértese pron-
tamente en exclusivo e así aparece o club. Charlas de negocios en
compañía de colegas fanse así con linguas desatadas e carácter de
liberación; en tales reunións o concreto punto de vista da agricultu-
ra e o máis abstracto do legal interactúan: as discusións acadan
niveis políticos, e polo tanto, ao pouco tempo, as glorias da oratoria
parlamentar espuman na xerra e brillan no vaso. (O que pode chegar
a ser da “política” dun país –ou dun sexo– sen estes incentivos tradi-
cionais da elocuencia, é asunto que só ultimamente se descubriu.)

As beiras marítimas

Non necesitamos estendernos sobre as elaboracións da agricultura
para a horticultura e cultivo intensivo, sexa na vella tradición da
China, ou como nos nosos días, con crecente progreso, en Occidente.
Máis ben debemos pasar á última das principais ocupacións humanas,
a do mar. Os antropólogos sinalan que a muller iniciou a pesca en
torrentes e ríos, e inventou as redes; pero cando chegou a hora de
navegar e con iso a vida do mariñeiro, o home tomou o traballo da
muller, mentres que esta substituíuno nos seus labores da terra, a
distribución da pesca, e de xeito crecente no seu predominio. Así se
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explica a súa maior personalidade e confianza en si mesma nesas
partes do mundo. Estas vellas historias e a común observación da
vida do pescador confírmano plenamente, como tamén un exame
dos modernos movementos feministas; pois non é por simple coinci-
dencia que tales iniciativas aparecesen esencialmente ao longo das
franxas marítimas dos mares do Norte, estendéndose desde alí máis
lentamente cara ao interior. Realmente non é por mero accidente,
senón debido a unha tradición profundamente enraizada o que a
miña vella e honrada amiga, a veterana presidenta do Consello
Internacional de Mulleres, tivese que levar o título de Marquesa de
Aberdeen (vello porto de pesca). O pescador do Mar do Norte sénte-
se naturalmente tentado a deixar o río do salmón e o fiorde, e saír
á pesca do mar, en busca do arenque e o bacallau. Faise máis rico e
máis aventureiro. Coa súa barca maior e a súa tripulación, logo se
fai máis autoritariamente organizado, e así máis eficiente nun
ambiente duro, que esixe a decisión pronta e a obediencia instantá-
nea e non dá tempo á discusión. Máis aínda, o que a caravana fai na
terra, pode facelo o pescador no mar. Convértese así en aventureiro
mercador e transportista de pasaxeiros. Logo, pode ser tamén emi-
grante, e incluso colono. Así xurdiron o home do Norte de vastas
empresas e o conquistador vikingo, cuxas constantes e extensas
navegacións só superaron no seu tempo os mariños británicos.
Como sucede co cazador, a vocación do pescador é a de arrebatar a
vida, non a de velar por ela. Como xorden oportunidades sen fin de
disputa entre pescador e pescador, e máis aínda entre mariño e home
de terra, pronto vai armado. De aquí a gradual mestura do mariño
coa piratería; e tamén a súa posterior organización en mariñas, tanto
mercante como de guerra, como conta a historia.

A Sección do Val na cidade

Así pois, volvamos ao noso diagrama do val que nos permitiu coñe-
cer a principal composición do mundo.
Cazador e pastor, labrego pobre e rico: estes son os tipos ocupacio-
nais máis familiares, e manifestamente sucesivos a medida que des-
cendemos de altitude, e avanzamos tamén a través da historia
social. Polo tanto, durou moito o erudito hábito de falar deles non
soamente como principais tipos da civilización (que amplamente
representan), senón como se cada un tivese superado ao outro en
sucesivas “etapas” e sempre para ben. Por considerar estas, dema-
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siado simplemente, como meras “fases” anteriores ao actual predo-
minio da orde urbana industrial e comercial, a moitos autores pare-
céronlles carentes de importancia, desdeñables. Pero todas estas
ocupacións fundamentais seguen existindo na actualidade. E a medi-
da que os nosos estudos urbanos progresen, atoparémolos sempre en
toda cidade; e non simplemente cos seus produtos na aberta praza
de mercado, ou nas aliñacións de tendas que constitúen o seu desen-
volvemento moderno; senón tamén como aspectos evolucionados en
correspondentes vocacións urbanas desenvoltas. Co fondo de nosa
Sección do Val entenderémolas mellor do que o fixeron o economis-
ta ou o xurista, o político ou o historiador. Así, se quixésemos enten-
der o traballo que avanza na nosa cidade moderna, que agora a sos-
tén e lle dá forma, e que constitúe os verdadeiros fundamentos sobre
os cales debemos edificar para mellora e deseño da cidade, deberia-
mos volver a estas poucas ocupacións nativas aparentemente sim-
ples, pois a partir delas todas as demais desenvolvéronse, como se
pode probar. Non deberiamos descansar ate conseguir representalas,
como funcións na manifestación da nosa cidade actual.
Podemos pois, volver a trazar o desenvolvemento natural da cidade
moderna e a rúa coas súas tendas e oficinas e edificios públicos, a
partir das vellas feiras, e incluso das máis antigas prazas de mercado
desas ocupacións elementais. Pola outra banda, podemos seguilas de
novo cara adiante, a través da súa división en mil partes do traballo,
e tamén a través da unión e integración de ocupacións, que enchen
os directorios postais das nosas modernas cidades. Polo tanto, o que
hai que facer é ver a similitude, desenredar a individualidade e inclu-
so a exclusividade de todas as vilas e cidades dos homes.
A medida que pasamos dunha cidade a outra, por exemplo, vemos o
mineiro diferenciado; aquí para o ouro e como ourive, alí para o
ferro ou como broncista. Na súa antiga subartesanía de ferreiro, co
seu nivel que vai desde as ferraduras e reixas do arado de antano
aos máis finos instrumentos de hoxe; e como armeiro, desde as pun-
tas de lanzas e frechas á bala e o torpedo. Desde logo, ten moitas
asociacións co leñador; desde a arte da minería do carbón con sécu-
los de antigüidade ao último Instituto de Tecnoloxía, cos seus gran-
des laboratorios de moitos tipos.
Á súa vez do leñador non soamente recibimos gran parte da nosa
tradición na construción, como o Partenón ou a nave gótica, senón
tamén na escultura. Debémoslle os nosos centros produtores de
mobles, como Grand Rapids en Michigan; e nos nosos días tamén
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cidades dedicadas á fabricación de papel e a celulosa que bordean
os brandos bosques madeireiros dos Estados Unidos e o Canadá.

O progreso do cazador

¿E que diremos entón da similar diferenciación e “progreso” do
cazador? Non só en canto ás peles, a caza e o deporte; o prototipo
convértese sobre todo en orixe da orde militar con todas as súas
transformacións. O que estude a evolución da guerra debe así dei-
xar de lado todos os tópicos ordinarios relativos á guerra: “humana
natureza”, “inevitabilidade”, etc.; pois ten que descubrir paciente-
mente as formas nas cales, en épocas e lugares diferentes, este pri-
meiro protagonista do xogo da guerra someteu ás outras ocupacións
ao seu servizo. Tanto o mineiro coma o leñador servíronlle fielmen-
te de maneira obvia, desde a primeira punta de pedernal, coitela e
frecha ate aquel “salitre vilán” (con xofre e carbón de leña tamén
contribuían) do que derivou a temible artillería hoxe.
Pero o cazador aprendeu tamén estratexia do máis viaxeiro e pensa-
tivo pastor. Así, adquire o seu carácter xeográfico, ao longo das rutas
do caravaneiro onde os nómades pastores o seguen como o seu cora-
zón e alma; así, chega a gobernar a poboación labrega como a unha
dócil manada. Diso hai testemuños na historia mongola, desde China
e India ate Europa; e nótense as calidades e defectos da autoridade
turca (e incluso maxiar), ate o noso tempo. ¿Como, se non, puideron
revelarse alí pastores, quen, como ás veces os seus cans pastores, se
volven lobos, e destrozan eles mesmos toda manada?
O pobre labrego con frecuencia resistiu estas incursións, como o tes-
temuñan moitas e vellas “guerras de independencia”, desde os
Macabeos aos montenegrinos, desde os suízos aos escoceses. Pero
pode ocorrer que o labrego se converta tamén axiña en bandido,
como non soamente Grecia e Italia mostraron, senón igualmente
Robin Hood e Rob Roy nas Illas Británicas.
A liñaxe do lobo en Roma data sinxelamente dos seus propios funda-
dores. Co pescador do mar, o cazador combínase rapidamente en
temperamento guerreiro, como conta a historia do home do Norte, o
vikingo e as súas amplas conquistas. Pero o último e máis grande de
todos os triunfos do cazador –a súa completa organización da socie-
dade cara ao mando do gardián, e cara ao seu clímax na guerra– é o
moderno: o de servizo obrigatorio para o labrego. O cazador como
cazador do home e señor da guerra –tan ben secundado xa por minei-
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ros e taladores de bosques como artilleiros e enxeñeiros, e por pas-
tores e xinetes nómades como guías e exploradores, como tropa á
que organizar– completa así o seu dominio de todas as ocupacións
rexionais esenciais, e, así, non só aumenta enormemente as súas
forzas, senón que afirma o seu control da sociedade. Pois, mentres
que o pobre cultivador, demasiado facilmente pode caer na bandi-
daxe, o labrego máis próspero e o granxeiro da chaira inclínanse,
pola súa riqueza material fixa e o seu afecto ao fogar, á timidez, e
polo tanto á submisión, como xentes completamente conquistadas o
mostraron frecuentemente. ¿Que veu logo, senón esa extrema per-
fección do axuste, que foi a culminante conclusión do século XVIII,
desde o disciplinado rei-sarxento prusiano en adiante, que se apli-
cou en envilecer plenamente ao labrego, como recruta e peón na
organización interna do exército, aínda con equilibrio psíquico e
liberdade para convertelo de feito en bandido, no país do inimigo?

A vitoria do labrego

En verdade, a cidade e a rexión, non menos que a nación, móvense
as máis das veces cara á Utopía no seu plano máis simple –aquel do
home que dicía: “Son rico e teño cuantiosas mercancías: botarei
abaixo os meus celeiros e construireinos máis grandes”. Non obstan-
te, desde o mesmo principio do noso planeamento vemos que é nece-
sario ter unha visión máis ampla que a da simple magnitude. O natu-
ralista vese na obriga de recoñecer que, aínda que o pasado remoto
ofrece moitos grandes animais de colosal tamaño –a miúdo recuber-
tos con carapuchas dentadas, dotados de garras e cornos, parecendo
ser así os donos finais da terra, do mar ou incluso do aire– non foron
estes Megalosauros, Dinosauros, Tiranosauros e Pte rodáctilos os que
sobreviviron, senón os pequenos paxaros e mamíferos que ao princi-
pio aqueles devoraban tranquilamente.
Así tamén, no mundo humano, coa súa sabedoría popular e as súas
lendas de heroes vemos que o astuto Ulises vence a Polifemo, o novo
David mata ao xigante Goliath coa súa fonda, e o pequeno Jack con-
vértese no matador do xigante. Así ten sido desde os primeiros tem-
pos; o pacífico mundo agrícola sobrevive a todos os seus imperiosos
conquistadores señores-cazadores, desde a idade neolítica en dian-
te. Os poderosos asirios hai tempo que desapareceron mentres que
os seus antigos contemporáneos nas terras de labradores como en
Exipto, India, e China aínda sementan e segan como antano. De
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todas as contendas de Esparta e Atenas, a pesar do lamentables que
foron, a suprema cidade emerxe inmortal. E o mesmo ocorreu con
Xerusalén, malia os seus moitos e poderosos asaltantes, conquista-
dores, e incluso destrutores. Nin as patrióticas historias do pasado,
nin tampouco as do presente conceden demasiado peso a tales cou-
sas. Inculcaron ideas de orde inverso. Tenderon a producir, o mesmo
na popular que na chamada mente educada, a impresión de que a
guerra é da mesma esencia que a vida nacional, e da natureza
humana en conxunto; mentres que o pacifismo non é máis que pia-
doso “sentimento” natural, bastante escusable sen dúbida nas
mulleres, cregos e anciáns, pero que arraigou no temperamento de
un ou outro, sen ser “política práctica”. Realmente, os que manti-
veron tales ideais pareceron perigosamente antipatrióticos cando a
guerra flotaba na atmosfera –como os cristiáns na vella Roma– e por
iso recibiron severo trato...

Aprendendo do pasado

Como peritos de rexións e cidades, desde as súas orixes concretas
ate o seu presente estrañamente mesturado, a nosa tarefa é primei-
ramente ler a evidencia do pasado e isto tan ao marxe dos libros
como o xeólogo que le os estratos que a súa picaraña amosa espi-
dos. Os oficios reaparecen dos seus fragmentos, e a súa poboación
artesán con eles, e sobre todo, as súas artes revelan as almas dos
seus supremos artesáns. Así tamén as súas palabras: desde os máis
fútiles garabatos nos muros e pasquinadas, pasando por cancións e
diversións populares, procesións gremiais, etc., ate a súa propia
literatura –a arte dramática e outras musas–. Con todo isto ante nós,
as cambiantes políticas e artes da cidade e a rexión resultan máis
intelixibles; os seus antagonismos internos mesturados cos seus
correspondentes destinos externos, desde expansións e vitorias ate
o oposto.
Así, a xente de cada rexión e cidade pode coñecer mellor o seu
pasado, e clarexar a súa herdanza. Máis que nunca poden chegar a
sentirse cidadáns dunha cidade en nada mesquiña. Incluso tamén
chegarán a saber –tan ben ou mellor quizá que os seus profetas
moralistas ou satíricos de antano– o peso da súa carga. Así, coñecen-
do e confesando as súas moitas maldades e mesquindades, desde
agora sinxelamente vistas e innegables, non poden senón pensar e
esforzarse para purgalas de novo.
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O que a antiga Pompeia, cada vez máis habilmente escavada, fai
polo máis tardío e moderno Nápoles, é o que nós debemos facer en
todas partes, tanto como se poida, por cada cidade –en si mesma e
na súa liñaxe directa e remota–. Así a Florencia da torre de Giotto,
e a Florencia dos pazos mediceos, debera ser reconstruída, non sim-
plemente na imaxinación do historiador, senón tamén en frisos nas
nosas galerías cívicas, como modelos nos nosos museos (como real-
mente se fixo xa en Roma e outras partes hoxe). Isto debera combi-
narse co coñecemento da súa literatura vital; a suprema presenta-
ción que fai Dante da bondade e a mala que culmina o conxunto da
Idade Media; e logo de novo a literatura dos grandes humanistas, a
obra dos seus artistas, dos que irradiou o Renacemento, en cuxa
decadencia nós os modernos vivimos na maior parte, a pesar de todo
o que eses avances nosos, industriais e outros, facilitaron o perdido.
Así tamén se nos invocaría a nós para escribir á nosa vez, con algo
de histórico romance e dunha nova orde máis sociolóxica. ¿Hai his-
toria máis viva –no seu verdadeiro sentido de recreación do pasado–
que na novela de Char O claustro e o fogar? Tampouco debe perder-
se de vista Romola, de George Eliot, como prototipo de tal historia
aínda que non xa como novela de primeira clase. Consideremos
tamén a execución –desde logo para o seu tempo aínda que con ele-
mentos de valor perdurable– das Pedras de Venecia e as Sete lám-
padas da Arquitectura, de John Ruskin...
É unha vasta empresa a que hai ante nós –unha tarefa de xeracións
en todo o mundo–; pero foi privilexio especial do noso tempo o
empezar esta reconstrución do pasado vital, espertando a partir de
aí a realización e interpretación do presente. Con todo respecto
para as perspectivas sociolóxicas vixentes ate aquí, ¿non debe con-
fesarse que aínda que aspiramos á verdade como auga incolora,
pura e destilada, incluso esta necesita ser vivificada polo ar antes
de que poidamos inducir ao noso público a tomala? ¿Ou incluso antes
de que nos satisfaga a nós?
Non abonda recordar con frecuencia que o Renacemento foi un
tempo de renovación do clásico aprendendo os seus ideais. Foi sobre
todo un tempo que revitalizou as nosas linguas modernas do mesmo
xeito, usando o mellor do vello pensamento para enriquecer o novo.
Tomás Moro e seu amigo Erasmo entraron plenamente no goce e
incluso na diversión disto; así, o que traducimos como “eloxio da
loucura” de Erasmo (Encomium Moriae) foi loanza do propio Moro,
e loanza da súa simbólica moreira así como da alegre e saudable lou-
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cura, e polo tanto non foi simplemente unha sátira. Do mesmo
xeito, a Utopía de Moro non é algo específico inglés ou grego; nin se
pretendía aludir a ningún lugar, a ningunha parte; significado que
estúpidos cínicos lle deron. O seu verdadeiro significado, realmente
a forma actual na que se deletrea nunha vella edición, é Eutopía
–lugar do benestar.

O desfile da rúa cidadá

Volvamos, sen embargo, aos nosos pobos e as súas profesións, os
menores arriba, os maiores abaixo. Un conveniente centro de gravi-
dade determina as súas periódicas feiras. Máis tarde, estas convér-
tense en mercados regulares, ao principio en cada estación, logo
incluso semanalmente, ou máis a miúdo, dúas ou tres veces á sema-
na, e ata diariamente. Os postos do mercado corresponden cada un
deles a unha clase de mercancías características, de acordo coas
súas orixes; e poden incluso chegar a necesitar prazas de mercado
diferentes, como o Grassmarket para colleitas no val baixo a Torre
do Vixía e o Lawnmarket (mercado do liño) na ancha rúa adxacen-
te; co seu equivalente en tantas outras cidades. Os postos tamén
chegan a estar regularizados na súa situación. Os vendedores poden
chegar a pasar alí a noite. Así aparece o sentido da propiedade, e
deste xeito poden desenvolverse pequenos negocios multitudinarios
e áreas residenciais pobres con canellas entre as reboticas dos pos-
tos, e espazos máis anchos en fronte para os compradores; ata que
de feito temos xa unha trama de rúas mesquiñas e de estreitas cane-
llas no que unha vez foi unha praza de mercado aberto. Esta é unha
das frecuentes orixes europeas do que agora son “areas suburbiais”,
e nun tempo foron abusivamente chamadas medievais, aínda que se
desenvolveron moito despois e deterioráronse máis aínda en tempos
recentes.
Volvamos a ver qué sucede na nosa Praza do Mercado.
Oportunamente, os propietarios dos postos prosperan, e establécen-
se en casas dentro da cidade. Abren a tenda na planta baixa, ao prin-
cipio vivindo detrás dela, pero gradualmente son empurrados fóra de
alí, e pasan arriba. Aquí temos a orixe das vellas condicións das cida-
des comerciais; aínda fáciles de atopar, como na nosa vella cidade.
Aínda que en rúas moito mellores (se é correcto ou falso chamalas
así non é cousas para discutila agora), o comercio ocupa o total do
edificio como “gran almacén”. Non foi realmente destes vellos ten-
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deiros que se fixeron ricos, de onde proviñeron concelleiros, alcaldes
e alcaldes maiores, quén ennobreceron así naturalmente, e cuxos
fillos casaron a continuación coas herdeiras dos granxeiros ricos,
agora convertidos en “señores” volvendo así a miúdo a “dourar os
seus brasóns” como sinalan os franceses. Así ocorre, por exemplo,
que o duque de Northumberland é agora un Smithson.
Prestemos atención agora á rúa moderna, no noso máis completo
bosquexo da Sección do Val, no seu ao parecer europeo carácter da
cidade. Vexamos os tisnados fornelos tras da tenda do traficante de
ferro de enfronte, procedentes ambos das minas. Vexamos tamén ao
ourive e ao prateiro, ao xoieiro, cos seus brillantes escaparates;
mineiros todos na súa orixe, desde logo. En efecto, o xoieiro é sim-
plemente o que continúa o labor da muller neolítica, pulindo os seus
pedernais para facer bonitas frechas e pequenas machetas para
encantar ao seu amado. Vemos tamén ao cazador na tenda que
vende caza; e xunta el outro comerciante, de maior categoría, en
peles de elevado prezo.
O pastor ten o seu almacén de alfombras e similares; en efecto, as
súas dotes organizadoras desenvolven os grandes almacéns, que tan
sorprendentemente aparecen en Londres, Edimburgo ou tamén en
Canadá (e así sen dúbida tamén en Nova York) de orixes galeses,
escoceses ou outras orixes pastorais. Nós mesmos estamos formados
á imaxe do pastor; pois escola e igrexa son profundamente súas; e
é el o que constantemente constitúe o máis pastoral dos curas, o
máis devoto dos cregos. Mentres tanto na moderna estación de
ferrocarril, con todos os seus alpendres, ¿non se albisca o parador
de caravana e os seus almacéns?
Agora enfrontámonos co labrador rico, o alegre muiñeiro, o pana-
deiro de pan branco e o cervexeiro. E como os homes falan libre-
mente ante as súas xerras e confidencialmente de asuntos públicos,
temos así a cervexería como centro da política local; e posto que as
opinións difiren, peculiarmente entre as clases económicas distin-
tas, estas “tabernas” diferéncianse en clubs –e aquí tenden ao con-
servadorismo e alí cara á reforma. Cada un dos grandes clubs londi-
nienses elixe o seu candidato e bota abaixo ao candidato rival,
durante a elección (sendo en verdade mágoa que só podamos rexei-
tar a un, en vez de a ambos). Os vitoriosos pasan ao Parlamento,
xactándose orgullosamente todos os seus membros de que é o
“mellor club de Londres”. Non me marabilla entón que un membro
laborista me contase que el nunca soubese o que era a tentación da
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bebida ate o seu encerro alí.
Todo isto concerne ao labrego como antecesor de tales institucións
para lexislar, así como a profesión legal en si mesma, Deixando ao
cultivador cos seus froitos, flores e tendas de verduras, fixémonos
finalmente nos pescadores, cómo evolucionaron cara á mariña mer-
cante e as poderosas flotas de guerra. Volvendo ao primeiro, fixé-
monos nas tendas de ultramarinos, con todas as súas importacións
de terras distantes –especias e azucre, café e té, e os etiquetados
produtos “coloniais”, cuxos nomes revelan as orixes de afastados
imperios de todas partes do mundo.
E na taberna do mariñeiro, cos seus salvaxes relatos, os seus fáciles
balbordos, recórdase aos bucaneiros, os piratas, pois en seguida a
paz marítima dexenera e o xerme orixinario da guerra naval apare-
ce. ¿Pois, de onde provén a armada británica se non é dos piratas de
Devonshire, que actuaban contra España?
Vimos como a través do noso esquema de ocupacións primitivas se
chega ás profesións e modernas cidades. Abonda co exposto.
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