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Guieiro
Por riba de acontecementos de aparencia máis rechamante pola inmediatez do seu impacto, pero que a penas ofrecerán resistencia ós abaneos da
peneira do tempo, o século XX será caracterizado pola aparición ou a
consumación dun conxunto de fenómenos de transcendencia sen
comparanza: a transformación do mundo nesa aldea global xa hai anos
profetizada, a alteración brutal do equilibrio ecolóxico, a liberación da
muller –aínda con tantas resistencias por vencer–, a xeneralización do
acceso á alfabetización... Un dos verdadeiros signos destes tempos, un dos
que define as sociedades contemporáneas, producindo nelas unha fonda
revolución, é, sen dúbida ningunha, o da desaparición dos modelos demográficos tradicionais, nos que se movera a humanidade por séculos e
séculos. O descenso das taxas de mortalidade non só provocou a medra
espectacular das cifras absolutas de habitantes do planeta, senón tamén,
xunto coa baixa dos índices de natalidade nos países desenvolvidos, unha
transformación substancial na propia estructura da poboación. Corolario
inevitable deste proceso é o que algúns chaman “explosión demográfica da
Terceira Idade”, sobre a que Encrucillada proxecta hoxe a súa atención,
tratando de conxuga-la perspectiva galega co carácter universal desta
realidade do mundo contemporáneo.
Xoaquín López Campo titula o estudio que nos introduce no problema
Humaniza-la vellez: un reto para a sociedade actual. Atopará nel o lector,
ademais dos datos estatísticos e as previsións que cabe formular hoxe, e que
xustifican a atención que o envellecemento poboacional esixe de todos nós,
un conxunto de reflexións, suxestións e denuncias que queren fixa-lo
estado da cuestión e mover á procura de solucións, persoais e colectivas.
Rompendo dos estereotipos ancorados nesta sociedade que xira en torno á
producción –os vellos xa non producen– e que exalta predominantemente
valores relacionados coa mocidade, o autor propón unha busca decidida do
lugar do ancián na comunidade. Dispoñemos da axuda deste traballo, que
non só desmitifica e analiza rigorosamente, senón que tamén brinda
iniciativas para elaborar e aplicar un posible plano de intervención.
A xubilación: etapa de tenrura creativa serve a Carlos Urdiales Recio
e a Cándido Moreno Aragón, para achegarnos a un momento tan decisivo
na vida dun número crecente de persoas. O que para algúns supón un trauma
de graves consecuencias para a súa vida cotiá, incapaces de adaptarse ás
novas circunstancias, pode e debe contribuír a desenvolve-la paixón por
novos proxectos, se se afronta coa preparación e o ánimo debidos. Esta
aportación ponnos no camiño axeitado.
A entrevista de Xoaquín Campo Freire cunha autoridade nestes temas
como é o doutor F. Jiménez Herrero, presidente da Sociedade Española de
3
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Xeriatría, acláranos conceptos clave sobre a ancianidade e os seus problemas, que, certamente, non son unicamente de tipo económico. Nun ton ben
didáctico, a conversa destrúe tópicos e tabús, denuncia inadmisibles deficiencias na asistencia e amosa a necesidade de crear vías de comunicación
coas persoas de idade.
Coma complemento, non podía faltar unha aproximación a unha
experiencia concreta. Eliximos, da man de Beatriz García Turnes, a que un
pequeno grupo leva a cabo por terras de Samos. En Fundación O Noso Lar:
unha misión compartida, atopamos un exemplo estimulante do que a
sociedade pode facer por remediar situacións de inxustiza e abandono,
loitando por volver certa esa calidade de vida que tanto se bota en falta en
moitas comarcas do interior do noso país.
A revista complétase coas interesantes crónicas da actualidade política, relixiosa e cultural que, coma sempre, nos ofrecen Agustín Díaz,
Manuel Regal e Xesús Portas, así coma coas recensións de libros, as
reseñas de Engracia Vidal e as ilustracións de Soledad Pite.
Xavier R. MADRIÑÁN
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Humaniza-la vellez:
un reto para a sociedade actual
Por Xoaquín LÓPEZ CAMPO

Xustificación do tema
“Este século, a punto de concluír, caracterízase polo aumento triunfante
da duración da vida”.1 Abonda con botarlle ó azar unha ollada ás notas
mortuorias dun xornal calquera. Daranos unha sinxela e fidelísima estatística. O tanto por cento máis elevado serán persoas que sobrepasan os 70 anos.
A este fenómeno sociolóxico déuselle en chamar “explosión demográfica da
Terceira Idade”.
Isto, considerado obxectivamente, é un avance enorme na civilización
actual, froito das melloras na alimentación, vivenda, medicina, formación
cultural, mecanización laboral e industrial, etc.
Pero, ¿avanzan, á par, a calidade de vida, o respecto ós dereitos dos
avós, a felicidade da existencia, etc.? Salvámoslle a vida a un ancián no
hospital. Pero, ¿cal é a calidade e a dignidade que lle esperan a continuación?

1

Rojas Marcos, L., Aprender a envejecer, Suplemento Semanal 281 (Madrid, 1993) 4.
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“Enche-la vida de anos: ¡Magnífico! Pero ¿estamos enchendo os anos de
vida?” (G.M. Piersol).
Suceden con moitísima frecuencia casos de auténtica mágoa –soidade,
abandono, discapacitación, etc.– que nos pasan desapercibidos: “Un pensionista levaba seis anos morto na súa casa sen que ninguén o botase en falta.
Co paso do tempo o cranio separárase do resto do esqueleto”.2 Ese mesmo
día, en Reus: “Detidos por malos tratos os donos dun asilo privado. A policía
investiga a morte de 18 anciáns durante os últimos sete meses”. Estes
problemas están acaecendo xa a diario tamén entre nós.
Neste número de Encrucillada queremos aportar un camiño de reflexión, suxestións, iniciativas e tamén denuncias dunha realidade que é dos
nosos, moi nosa e que nos doe. Trátase só dunha iniciación xeral. Profundar
na realidade e na temática concreta será xa unha tarefa persoal e colectiva
que a todos nos vai levar anos. Aportar solucións axeitadas é un compromiso
para todos. Neste artigo acercarémonos á figura do ancián3 dende diversos
ángulos: sociolóxico, antropolóxico, psicolóxico, etc. Delimitaremos cales
son os seus problemas máis preocupantes. Apuntaremos solucións tanto
dende ó ámbito social coma do eclesial. Seguiremos este esquema:
I. Aspectos demográficos da poboación galega.
II.
III.
IV.
V.

Conceptos sobre a ancianidade na sociedade actual.
Análise antropolóxica do envellecemento.
Apuntes para un posible plano de intervención.
Conclusión.

I. Aspectos demográficos da poboación galega4
Dous dos cambios máis extraordinarios ocorridos no mundo contemporáneo foron o aumento no número e o da proporción das persoas de 60 anos
ou máis en relación á poboación total. Actualmente calcúlase que o 6 por

2

La Voz de Galicia, 20/1/95.

Ó longo do traballo empregaremos indistintamente, e sempre nunha acepción respectuosa, os
termos ancián, vello, persoa de idade avanzada, idosos, etc., para referirnos a aqueles que,
condicionados pola súa idade ou regresión biolóxica, pasaron a integra-lo mundo inactivo ou pasivo
na tarefa laboral da comunidade.
3

4
Elaboración propia con estatísticas tomadas do Informe Extraordinario sobre a ancianidade do
Valedor do Pobo, xuño de 1994, pp. 50-67.
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cento da poboación mundial son persoas de máis de 60 anos e as previsións
para o ano 2000 falan de 580 millóns de vellos. Isto representará máis dun
9 por cento da poboación total. A distribución destes 580 millóns de
habitantes de idade avanzada dependerá do grao de desenvolvemento de
cada país. Nos países desenvolvidos a proporción de poboación anciá
alcanzará o 12 por cento, en contraste cos países en vías de desenvolvemento,
para os que a cifra será dun 4 por cento.5
1. Factores decisivos na evolución demográfica
Para coñece-la evolución que experimentará a poboación galega resulta
imprescindible a análise dos seguintes factores:
a) Taxa de natalidade: A media de nacementos por muller en idade
fértil baixou considerablemente en Galicia nos últimos anos, sitúandose no
1,91 fillos por muller, fronte á taxa española de 1,3 fillos por muller (por
certo, a máis baixa de toda a Comunidade Europea). As causas deste
descenso da natalidade son tanto materiais coma culturais: incorporación da
muller ó mundo laboral, planificación familiar, emigración, etc.
b) Taxa de mortalidade: A taxa de mortalidade (8,7 por mil) baixa en
Galicia na medida en que melloran factores coma a alimentación e os
servicios hixiénico-sanitarios. Sen embargo, cando a emigración se intensifica, como pasou na década dos anos 1960-70, pode suceder que nas zonas
máis deprimidas quede unha proporción maior de vellos. Entón, o resultado
final é que a taxa de mortalidade da poboación residente aumenta inevitablemente.
c) Saldos migratorios: Se exceptuámo-la década dos anos 1930-40, os
saldos migratorios en Galicia foron fortemente negativos (é dicir, emigraron
máis galegos dos que retornaron). Sobre todo nas décadas de 1960 e 1970,
datas nas que se intensificaron as emigracións para os países centroeuropeos. Debido á crise económica do mundo industrial, na década 1970-80 a
emigración redúcese case ata cero. No ano 1991 emigran 4.951 galegos,
mentres outros 6.968 retornan a Galicia, o que nos sitúa de novo ante un
saldo migratorio de carácter positivo.6
O feito de que agora sexan máis os que retornan que os que se van
contribúe, sen dúbida, a aumenta-la porcentaxe dos nosos anciáns, pois é
evidente que unha parte dos retornados veñen xa xubilados ou próximos á
5

Sánchez Salgado, C., Trabajo social y vejez, Buenos Aires, 1990, p. 51.

6

Valedor do Pobo, o. c., pp. 52-53.
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idade de xubilación; namentres que a maioría dos que se van pertencen a
idades xuvenís ou adultas-medias.
d) Mellora na calidade de vida: A posibilidade de acadar unha vida
lonxeva atópase en relación directa coa calidade de vida conseguida por cada
comunidade. Os avances médicos e científico-técnicos, as melloras na
alimentación e na hixiene, a diminución nas taxas de mortalidade e o cambio
na concepción da familia, son factores que garanten unha maior duración,
que non calidade e dignidade, da vida humana.
Actualmente, a esperanza de vida ó nacer en Galicia é de 75,23 anos,
fronte ós 79 no Xapón, 76 na CEE e EEUU, e os 50 anos nos chamados
países do Terceiro Mundo.
A combinación das diversas estatísticas anteriores –descenso paulatino
da mortalidade na poboación adulta, estreitamento da base da pirámide
poboacional pola caída da natalidade, aumento na esperanza de vida e a
consecución, despois de moito tempo, dun saldo migratorio positivo–
levaríanos a concluír que nos atopamos ante un importante envellecemento
da poboación galega que non decrecerá ata ben entrado o vindeiro milenio.
2. Previsións demográficas para Galicia
Os estudios demográficos prevén para Galicia un aumento progresivo
no número de persoas maiores de 65 anos ata o ano 2000 (nesta data serán
máis de 487.000 os galegos que sobrepasen a idade de xubilación). Isto
significaría un índice global de crecemento do 10,4 por cento. E logo este
aumento baixaría lixeiramente nas dúas provincias orientais a partir de
comenzos do próximo século, mentres nas occidentais seguiría aínda
incrementándose.
Ano

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

1990

432.432

1995

456.783

2000

487.698

2005

483.549

2010

482.836

156.544
(36,2%)
167.826
(36,7%)
181.500
(37,3%)
182.893
(37,9%)
186.138
(38,6%)

83.051
(19,2%)
85.081
(18,6%)
85.798
(17,5%)
80.349
(16,6%)
74.415
(15,4%)

79.672
(18,4%)
82.738
(18,1%)
86.085
(17,6%)
84.017
(17,3%)
83.303
(17,2%)

113.165
(26,2%)
121.138
(26,5%)
134.315
(26,65%)
137.290
(28,2%)
138.980
(28,8%)

Evolución da poboación anciá galega prevista ata o ano 20107
7

Id., p. 64.
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Distribuído entre os dous grupos de idades que soen considerarse na
poboación anciá, este crecemento previsto resulta substancialmente desigual. O número de persoas entre 65 e 79 anos prevese que medrará en
26.688, o que rebaixaría o índice de crecemento a só o 8,5 por cento.
Namentres o número das persoas de 80 e máis anos incrementaríase en
21.716, o que elevaría o índice de crecemento ó 28,8 por cento.
Total maiores de 65
anos

De 65 a 79 anos

De 80 anos e máis

Ano 1990

432.432

337.459

94.973

Ano 2010

482.836

366.147

116.689

Diferencia

50.404

28.688

21.716

Índice de crecemento

10,4%

8,5%

28,8%

Diferentes índices de crecemento entre 1990 e 20108

Ante estas previsións, e tendo en conta que estatisticamente toda
poboación que acada un índice de envellecemento superior ó 10 por cento
pode considerarse anciá, parece obvio que a sociedade galega (cun índice de
envellecemento do 16,7 por cento en 1993) non terá máis remedio que
prepararse para facer fronte ás necesidades e problemas que orixina o
estancamento e o envellecemento paulatino da súa poboación.
3. Consecuencias do envellecemento demográfico
As previsións demográficas anteriores traerán consigo consecuencias
sociais moi importantes, xa que o logro dun desenvolvemento continuo esixe
un equilibrio axeitado entre os factores socio-económicos e os cambios no
crecemento, distribución e estructura da poboación:
a) Na orde económica:
- Reducción no tamaño da poboación economicamente activa. Ó
envellece-la forza laboral, cada vez resultará maior o número de persoas que
se integren nas clases pasivas da sociedade e menor o número dos que teñen
que sustenta-lo peso que tal situación conleva.
- Tendencia a baixa-lo nivel de vida, ó rexistrarse un aumento na
relación de dependencia das persoas anciás.

8

Id., p. 66.
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- Aumento considerable dos gastos en seguridade social e servicios de
saúde.
b) Na orde política:
- Os problemas relacionados co envellecemento da poboación
converteranse en obxectivo primordial para aqueles países que desexen
optimiza-lo seu desenvolvemento.
- Co seu voto, a poboación de idade avanzada constituirá, nas sociedades democráticas, unha forza electoral decisiva para a orientación política do
seu país.
c) Na orde familiar: A presencia dos anciáns na familia nuclear
orixinará problemas de vivenda, asistencia, convivencia, economía, etc.
d) Na orde pastoral: A Igrexa, solidaria co xénero humano e coa súa
historia,9 deberá ter presente no seu corazón ós anciáns:
- Pola importancia cualitativa e cuantitativa deles.
- Pola marxinación e abandono no que viven. Hoxe coinciden, e cada
vez máis, cos pobres, cos enfermos, cos marxinados e abandonados. E estes
son os preferidos de Cristo.10
- Pola necesidade de ser evanxelizados e dar unha orientación cristiá ós
seus problemas: soidade, enfermidade, dor, illamento, proximidade á fin da
súa vida, etc.
II. Conceptos sobre a ancianidade na sociedade actual
Para coñece-lo trato e a imaxe que se outorga ó ancián en cada
sociedade cómpre ter en conta o modelo de home ideal que esta propón. Así,
nun mundo coma o actual, caracterizado pola excesiva competitividade,
polos continuos progresos científico-técnicos, polo desprezo dos valores do
mundo adulto e pola exaltación mítica de valores coma a vida xuvenil e a
beleza, o ancián parece non ter nada que ofrecer ó grupo ó que pertence. Ser
vello equivale a ser feo, a estar fisicamente incapacitado, a sufrir perdas
mentais, a ser economicamente dependente, a encontrarse só e a perder
status social. A vellez conceptualízase coma un proceso inevitable de
decadencia que se ve agravado por unha estructura social xuvenilizada e
9

Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et Spes 1.

10

Mt 5,1-12; Mt 11,25-30; Lc 4,18-19.
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consumista que conduce ó ancián a estados de marxinalidade e abandono
progresivo, tanto na súa asistencia física coma na súa dignidade de cidadá,
de familiar ou de fiel.
Todos estes estereotipos anteriores, que chegan incluso a alcanza-lo
status de mitos e crenzas fortemente asentados, van configurando unha
dobre actitude individual e social fronte á vellez: por unha banda, a
romántica e idealizadora, e pola outra, a de signo negativista, desprezativa
e desvalorizadora. Ámbalas dúas resultan ser falsas.
a) Os mitos optimistas e idealizados sobrevaloran a ancianidade, amosándoa coma a idade na que a persoa, liberada dos impulsos irracionais,
alcanza plena liberdade, por canto a experiencia acumulada lle reporta suma
prudencia e xuízo.
b) Polo contrario, as interpretacións negativistas da vellez inciden nas
variables de involución e deterioro do ancián:
- O estereotipo biolóxico equipara a vellez á etapa de achaques físicos,
enfermidades e trastornos psíquicos. E anque é certo que segundo se
envellece o sistema inmunolóxico non traballa coa mesma efectividade que
en anos previos, o envellecemento non é sinónimo de enfermidade. Non
resulta infrecuente nin excepcional a realidade do ancián san e enérxico.
No ámbito sexual, os tabús culturais e a actitude de moitos profesionais
levaron a considera-la sexualidade coma algo reservado para os xoves. É
certo que tanto a actividade coma a capacidade e interese sexuais diminúen
coa idade, pero os estudios médicos demostran que a maioría das persoas
anciás teñen capacidade para as relacións sexuais e poden e deben levar unha
vida sexual activa.
- O estereotipo psicolóxico acentúa o concepto de deterioro psíquico,
potenciando o mito da ancianidade coma etapa de nula creatividade, de
illamento e depresión. Pero tampouco non é infrecuente encontrar anciáns
creativos, activos e ben adaptados socialmente que demostran que a idade
non determina a creatividade das persoas nin limita, por si soa, as súas
posibilidades de aprendizaxe.
- O estereotipo sociolóxico incide nas connotacións de illamento,
improductividade e desvinculación do vello respecto ós intereses
sociocomunitarios. Esta crenza vese acentuada na equiparación da
ancianidade co fenómeno da xubilación: ó chegar á idade de 65 anos, as
persoas deixan de ser oficialmente productivas e, mesmo por iso, deben
desvincularse socialmente e espera-la morte. Redúcese a ancianidade a un
período de pobreza, abandono e soidade.
11
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O coñecemento e a análise destas crenzas será de vital importancia para
saber interpreta-la forma de vida e a posición que ocupa o ancián na nosa
sociedade. Só abandonando estas actitudes de prexuízo e discriminación
poderemos identificar ós anciáns coma verdadeiros seres humanos e concibi-la vellez coma un tramo evolutivo da vida, con sentido propio e diferencial,
con problemas pero con posibilidades de realización persoal, máxime se
temos en conta que despois da xubilación aínda lle quedarán probablemente
15, 20... anos de vida.
Para a superación destes estereotipos resultaranos clarificadora a análise
antropolóxica que facemos a continuación.
III. Análise antropolóxica do envellecemento
Unha das pretensións deste artigo é facer ve-lo envellecemento coma un
proceso vital da nosa existencia no que inflúen factores biolóxicos,
psicolóxicos e sociais. Non podemos reduci-lo envellecemento a unha fase
exclusivamente fisiolóxica, xa que está condicionado por infinidade de
procesos, tanto físicos coma psíquicos, que aconteceron ó longo da vida do
suxeito e que están influíndo na súa estructura psíquica actual.
Son moitos os traballos que demostran que a partir dos 30 anos se inicia
no home un deterioro progresivo das facultades fisiolóxicas e psíquicas
(perda de memoria, perda de impulso sexual, alteración do sistema
cardiovascular, dexeneracións articulares, fatiga muscular, etc.), que ten o
seu máximo apoxeo na vellez propiamente dita. Seguindo a H. Ey, podemos
dicir que “O proceso do envellecemento é un fenómeno biolóxico xeral que
se manifesta en tódolos niveis de integración do organismo: a escala
molecular, a nivel da célula e dos tecidos, tamén ó dos órganos e as súas
funcións, a nivel da personalidade e dos grupos humanos”.11
Agora ben, todas estas modificacións que, insisto, deben ser consideradas fisiolóxicas, en tanto non derivan de problemas patolóxicos definidos,
terán repercusións persoais e serán vividas de maneira totalmente distinta
polos individuos que as padecen, dependendo da personalidade previa de
cada un e do rol socio-económico que desempeñe.
Limitaremos, polo tanto, a nosa breve análise antropolóxica ó estudio
destes tres factores mencionados anteriormente.

11

Ey, H., Psiquiatría, Barcelona, 1975, p. 793.
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1. Aspectos físicos do envellecemento
Defini-lo concepto do envellecemento é complexo dabondo. Envellecer
non é un proceso nin singular nin simple; é parte do desenvolvemento
biolóxico e da secuencia vital que comeza na concepción e remata coa
morte. A persoa, dende que nace, inicia un proceso individual e continuo de
decadencia e debilitamento corporal, proceso que é totalmente distinto dun
organismo a outro. Incluso dentro de cada persoa, a involución non é
sincrónica, xa que unhas funcións diminúen máis á présa que outras (de aí
o perigo de facer xeneralizacións patolóxicas sobre este grupo de idade, pois
hai moitas persoas que chegan a unha idade avanzada en plenas condicións
físicas e psíquicas).
Estas diferencias individuais impiden determinar uns límites precisos
de comezo da ancianidade. Os criterios que se seguen varían de sociedade
a sociedade. Os occidentais definen de forma arbitraria o comezo da
ancianidade a partir dun compoñente cronolóxico-social: unha persoa
considérase anciá cando se xubila, é dicir, cando cumpre os 65 anos.
Nós evitaremos asumir este exclusivo criterio cronolóxico e diremos
que a persoa alcanza a condición de vello cando no seu particular proceso
se provoquen unha serie de alteracións e enfermidades que afecten á súa
saúde física facéndoo envellecer. Pero estas alteracións fisiolóxicas non son
sempre a causa, nin a única causa do envellecemento. Son unha consecuencia ou efecto do envellecemento psicolóxico e social do individuo. De aí o
puro papel referencial que pode xoga-la delimitación do período senil no
marco cronolóxico.
2. Aspectos psicolóxicos do envellecemento
Certo que o proceso de envellecemento orixina unha serie de
modificacións sobre as aptitudes cognoscitivas do ancián: decrecemento da
intelixencia, perda de memoria e razoamento, dificultades para novas
aprendizaxes, etc. Pero non supoñen obstáculo insalvable para que a persoa
de idade avanzada poida levar a cabo unha vida social útil.
As investigacións máis recentes indican que os efectos do
envellecemento sobre as aptitudes cognoscitivas non son inevitables nin
irreversibles. As causas polas que se producen estas perdas son complexas,
existindo unha base biolóxica (cambios ou perda de células cerebrais) e uns
factores psicosociais, probablemente máis importantes que as limitacións
somáticas. Estudiemos algún dos factores que tan profundamente inflúen na
vellez psíquica:
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O illamento: O ancián, ante acontecementos adversos (morte dos seus
familiares e amigos, esquecementos e incomprensións dos seus fillos),
reduce os medios de contacto co exterior e encérrase en si mesmo. A
incapacidade de adaptarse a un medio que lle é hostil faille separarse deste
mundo. Este illamento, anticipación da súa propia morte, provócalle unha
aceleración do seu proceso de envellecemento e unha desvinculación de todo
o que o rodea.
A soidade: Non resulta nada sinxelo para o vello soporta-la soidade.
Esta actitude psíquica agrávase polo deterioro dos sentidos: xordeira, diminución da vista, trastornos motores que lle pechan máis aínda o mundo e que
contribúen a aparición de estados depresivos.
O egoísmo: O temor ó futuro, fronte ó cal o ancián se atopa
economicamente desarmado, provoca nel actitudes de egoísmo e avaricia. O
egoísmo fai que o vello vaia perdendo, día a día, o interese polos demais e
incluso por si mesmo.
A dependencia: Debido ó deterioro físico, a persoa de idade avanzada
séntese cada vez menos autosuficiente e, polo tanto, máis dependente. Esta
dependencia vai acompañada, normalmente, dunha perda de autoestima, ó
deteriorarse a imaxe de si mesmo.
A afectividade: Frecuentemente, o ancián ve alterada a súa esfera
afectiva. Na vida familiar perde o papel de rector e no plano comunitario
parece ter que renunciar ó seu status anterior.
A depresión: As ideas de culpabilidade, os sentimentos de inutilidade
e o profundo pesimismo pódeno levar a caer nunha patoloxía depresiva,
converténdoo nun enfermo apático e triste.
A enfermidade mental dos vellos é atribuída, en grande medida, ás
condicións sociais ás que se ve sometido na comunidade en que malvive. A
depresión é froito da perda de protagonismo vital e pode deberse, entre
outras, ás seguintes situacións conflictivas:
- Chegada da xubilación, que supón para o suxeito o recoñecemento
oficial da súa incapacidade.
- Perda de amigos e seres queridos, que o conduce ó illamento.
- Diminución progresiva do potencial físico, o que soe restarlle liberdade
e independencia.
- Dificultades na vida familiar, que provocan actitudes de desconfianza.
14
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Recapitulemos estes dous apartados anteriores. Dentro do seu particular
proceso de envellecemento, cada ancián deberá ir configurando unha nova
adaptación persoal, acompasándoa coa súa regresión física e psíquica. O
deterioro físico e psíquico modificará a relación do suxeito co tempo e, polo
tanto, a súa relación co mundo e coa súa propia historia. Este deterioro
verase freado sempre que o vello atope comprensión e apoio social
(asignándolle un rol social significativo). Polo contrario, acrecentarase
cando o ancián sufra dificultades ambientais adversas: illamento, soidade,
rechazo familiar, etc.
3. Aspectos sociais do envellecemento
Un dos factores que máis inflúe nos procesos de envellecemento é a
estructura social e os determinantes sociais nos que se desenvolveu e
desenvolve a vida do ancián. Nesta idade na que se van perdendo pouco a
pouco os amigos e familiares queridos; na que o ancián ten que cambia-lo
seu fogar por outro ou outros novos; na que gran parte das veces acusan o
rexeitamento familiar, e non só porque son unha carga económica, senón
porque entorpecen a vida normal da familia; e na que, en última instancia,
o vello se vai quedando só, cremos que os factores sociais van incidir
notablemente na súa estructura de personalidade e nas súas relacións cos
demais. Por todo isto estimamos que a análise de determinados eventos
sociais que inciden na vida do ancián será de gran utilidade para coñecer
cómo a sociedade manexa os seus vellos e cómo, á súa vez, estes se adaptan
ó seu propio proceso de envellecemento.
3.1. A xubilación
A xubilación é un fenómeno tralo que unha persoa, ó alcanzar determinada idade, normalmente os 65 anos, ou ó estar incapacitada física ou
psiquicamente para o traballo, fica desligada xurídica e socialmente da súa
profesión e pasa a ter dereito a unha retribución económica. Este fenómeno,
que etimoloxicamente ten connotacións positivas (xúbilo, ledicia), vén
defini-la entrada na ancianidade para a maior parte da poboación activa. Ser
vello non parece ser algo esencial ó home porque teña 70, 80 ou ata 90 anos,
senón que é a sociedade a encargada de sinalar, a través da marxinación
laboral, o momento de ingreso da persoa na idade senil.
A determinación dos 65 anos coma idade para o retiro obedece a unha
regulación convencional, independente de factores biolóxicos e psicolóxicos,
que se basea na convicción sociolóxica do deterioro progresivo que sofre a
persoa na súa actividade a partir de certa idade. Esta desvinculación, moitas
veces forzosa, do proceso productivo laboral traerá consigo aspectos posi15
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tivos e negativos para a persoa de idade avanzada. Para algúns anciáns, o
retiro supón o recoñecemento dunha seguridade social e dunha retribución
económica que lles permitirá, unha vez liberados da obriga de traballar,
dedicarse ó que sempre desexaron. Para outros, a xubilación constitúe un
momento crítico da súa vida que lle provoca multitude de perdas:
a) Perda de función. A xubilación pode responder á concepción
discriminatoria da capacidade de traballo e responsabilidade da persoa, ó
considerar ó xubilado coma incapaz de manter un ritmo productivo na tarefa
laboral. A énfase dende a sociedade sobre a productividade fai do papel
ocupacional a esencia da identidade persoal. Así, o ancián, ó quedar
estigmatizado coma incapaz, é propenso a padecer sentimentos de insuficiencia e inutilidade.
b) Diminución dos ingresos económicos, co conseguinte empeoramento
do nivel de vida e perda de prestixio social.
c) Ruptura cos costumes básicos da vida e cos compañeiros de traballo,
que eran a fonte principal de relación fóra da familia. Ante esta nova
situación cómpre unha urxente reestructuración dos roles familiares e do
tempo de lecer.
d) Aparición de estados depresivos ante o sentimento de abandono e
dependencia da familia.
Como acabamos de ver, o feito de sentirse precipitado da categoría de
individuo activo á de inactivo e ser clasificado coma vello provoca no
xubilado varios problemas de axuste, derivando en privación financeira para
moitos, crise de identidade e perda de rol ou de status para outros. A
adaptación ó retiro dependerá das variables sociais seguintes:
a) Ocupación profesional. A xubilación resulta máis desexable para os
empregados e traballadores manuais que para os empresarios ou profesionais
liberais. Os primeiros levaron unha vida laboral con menos grao de
responsabilidade, máis rutineira, xa que a súa función foi maiormente acatar
decisións e ordes.
En Galicia son os campesiños os que viven frecuentemente coma máis
positivo o feito de xubilarse, porque non lles obriga a romper co seu marco
habitual de vida. Seguen entre os mesmos veciños e con idénticas
preocupacións que antes. Polo contrario, no medio urbano a xubilación
supón unha ruptura moito maior, ó esixir un esforzo grande de adaptación.
b) Nivel socio-cultural. Os retirados de nivel socio-cultural alto manteñen
inicialmente posicións desfavorables ante a xubilación pero, posteriormente,
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ó teren máis exercitada a capacidade de iniciativa, atopan ocupacións
substitutorias que lles axudan a adaptarse mellor.
Os xubilados de profesións non cualificadas, con nivel de instrucción
máis baixo, acceden con entusiasmo á xubilación, pero unha vez acadada
non saben qué facer co seu tempo libre e pasan a manter actitudes negativas
con respecto ó seu retiro laboral, a integración no seo familiar e veciñal, etc.
c) Seguridade económica. A garantía económica dentro da xubilación
provoca reaccións de maior satisfacción cara ó retiro. Canto máis alta sexa
a pensión e canto máis pequena a diferencia entre os ingresos de antes do
retiro e os de despois, tanto máis optimista será a valoración deste período.
Actualmente, a maioría da poboación anciá galega son mulleres que
exerceron labores sen suficiente recoñecemento social e sen cobertura
económica. No rural, onde as mulleres incluso traballaron tanto ou máis cós
homes, foi moi frecuente que só se cotizase polo cabeza de familia (xeralmente o marido), limitándose a muller a permanecer coma usuaria da cartilla
do esposo para as prestacións sanitarias. Consecuencia de todo isto é que hai
moitas menos mulleres do que homes que xerasen co seu traballo o dereito
legal a unha pensión.
d) Estado de saúde. Os xubilados que non padecen problemas de saúde
sofren un grave desequilibrio psicolóxico no momento en que se ven
privados de mante-la súa capacidade productiva.
e) Estado civil. As persoas que se atopan soas (viúvos, separados,
solteiros) son máis remisas a acepta-lo retiro e tenden a xubilarse máis tarde.
Resumindo. Poderiamos dicir que o retiro non parece ser problema se
a saúde do xubilado e a súa interdependencia económica están garantidas e
se existe unha integración social axeitada. Pola contra, a experiencia non
será a mesma se a saúde, os ingresos ou as relacións sociais se ven afectadas.
Para evitar que o xubilado se convirta nun marxinado socioeconómico, a
sociedade deberá facilitar e incentiva-las condicións favorables para o seu
axuste persoal: saúde, contía económica da pensión e interese dos xubilados
para realizar novas actividades. Só así estaremos cumprindo coa nosa obriga
ética de asegurar unha vellez digna para os nosos maiores.
3.2. Ocupación do tempo de lecer
Coa xubilación, as actividades que eran plenamente absorbentes e
gratificantes durante a idade adulta soen perder gran parte do seu significado. O ancián desexa seguir sendo útil á comunidade e permanecer activo en
ocupacións de recoñecemento social, pero a sociedade só lle ofrece a
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alternativa de ocupa-lo seu tempo libre en actividades de recreo e satisfacción de hobbies.
Na ocupación deste tempo de lecer é onde xorde o problema. Exceptuando a poboación anciá do mundo rural, que continúa activa nas súas
tarefas habituais dentro do contexto familiar, a maior parte da poboación
xubilada dispón dun tempo libre excesivo que non sabe como empregar para
saír da monotonía e o aburrimento.
O ancián non lle sabe dar unha nova función ó tempo que durante a
idade adulta dedicara plenamente ó traballo. Antes da xubilación, o tempo
libre servía de alternativa á fatiga laboral. Agora, o xubilado non atopará no
descanso nin nos pasatempos solitarios unha razón liberadora. O tempo de
ocio carece para el de estructura, xa que nunca antes puidera cultiva-las súas
afeccións nin prepararse para afrontar este período de inactividade.
Ó non saber encher de actividades significativas os momentos de vagar,
estes convértenselle nunha pesada carga, máis que nunha liberación. A
inactividade social, o illamento, a soidade, aprazan o paso do tempo e
provocan a aparición de síndromes depresivas.
Son varios os condicionantes e as variables persoais que fan que a
percepción do tempo resulte negativa. A maioría dos anciáns da sociedade
actual non están preparados para asumi-lo lecer coma parte integral da súa
vida, debido, sobre todo, a unha falta de preparación do individuo. O seu
baixo nivel cultural e as frecuentes disfuncións sensoriais (vista, oído, etc.)
motivan que a lectura e as ofertas culturais sexan rechazadas por unha parte
importante do colectivo. Outro feito, verdadeiramente limitador, é o dos
recursos económicos. Naqueles que padecen penuria económica é moi difícil
intentar facer un plano de ocupación do tempo libre. Outros factores
condicionantes serán a clase social, as limitacións físicas e psíquicas, a
madurez, o grao de illamento, etc.
Para evitar esta concepción negativa e asignificativa do tempo, a
sociedade debe ofrecer programas específicos e axeitados a cada realidade
concreta que axuden á superación das variables persoais que dificultan a
expansión do ancián. Buscar novas prácticas de ocupación do tempo libre
contribuirá a que o xubilado atope ilusión pola súa vida, distanciándose dos
sentimentos de inutilidade e illamento.
3.3. Relacións familiares
A familia e o propio medio son para o ancián o ámbito de relación social
que máis lle axuda a mante-las súas actitudes comunicativas en activo,
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apartándoo das tendencias introvertidas e depresivas. No ámbito familiar,
cada compoñente satisfai as súas necesidades, tanto físicas (alimentación,
vivenda, coidado na enfermidade) coma psíquicas (autoestima, afectividade)
e sociais (comunicación, identificación, pertenza ó grupo).
A análise das necesidades que satisfai a familia con respecto ó ancián
axudaranos a recoñecer nela a fonte de apoio e gratificación que tanto
necesita o vello. Dividiremos estas necesidades en catro grandes grupos:
fisiolóxicas, económicas, psíquicas e sociais.12
a) Necesidades fisiolóxicas:
Alimentación: A relación do ancián coa familia propicia a súa boa
saúde física, ó controlaren a calidade e a regularidade da súa alimentación.
Vivenda: A hospedaxe constitúe unha necesidade fisiolóxica de defensa
fronte ó medio ambiente. As respostas sociais maioritarias para a ubicación
do ancián son unha residencia ou a proximidade física á familia (mantendo
a autonomía persoal pero tamén a posibilidade de relación inmediata en caso
de necesidade).
Saúde: A saúde representa o punto máis débil do ancián. A familia
convértese nun intermediario útil na busca de coidados sanitarios na
ancianidade, debido á propia debilidade do suxeito afectado e á complexidade
dos modernos sistemas de atención médica.
b) Necesidades económicas: A familia, e concretamente os fillos,
constitúe, en caso de necesidade, a principal fonte de axuda económica para
os anciáns. Esta responsabilidade filial concrétase de moi diversas formas:
axuda económica directa, axuda en especie, aloxamento permanente ou
periódico no domicilio particular, etc.
c) Necesidades psíquicas: Na ancianidade os mecanismos de defensa e
equilibrio da personalidade atópanse ameazados por numerosas tensións. A
identidade e autoestima do ancián reafírmanse cando os membros das novas
xeracións recoñecen a importancia do avó ou bisavó.
d) Necesidades sociais: Os hábitos sociais apréndense na familia. As
relacións familiares serven de preparación para as relacións comunitarias. A
familia proporciónalles un espacio social menos competitivo e máis adecuado ás súas necesidades.

12

Bazo, M.T., La sociedad anciana, Madrid, 1990, pp. 69-73.
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Estes vínculos familiares, tan necesarios para o ancián, parecen estar
debilitándose na sociedade actual. A independencia económica dos fillos, a
perda de funcións atribuídas ó ancián, os problemas de convivencia, a
aparición de enfermidades e o problema económico que orixina o seu
mantemento, son factores que propician o distanciamento progresivo do
ancián da súa familia e da sociedade. Este fenómeno orixina na persoa de
idade cambios radicais na súa vida psíquica e social e confróntao cun mundo
novo ó que ten que readaptarse.
3.3.1. Cambios no ciclo familiar
Os cambios no seo da familia aparecen coma unha importante fonte de
readaptación na vellez. Calquera alteración afectiva provoca no ancián
fortes desequilibrios emocionais que só poderán ser superados cos
correspondentes apoios sociais. Citaremos a continuación algún dos cambios que máis afectan ó proceso vital do ancián:
a) Etapa do niño baleiro: Cando o derradeiro fillo deixa o fogar, o
matrimonio vese na necesidade de reestructura-la súa vida. Desaparece a súa
función de pais e provedores, véndose obrigados a unha nova asunción de
papeis. As reaccións ante esta situación poden ser ben distintas:
- Asunción negativa: Moitos non son capaces de atopar unha función
adecuada e útil dentro da nova estructura familiar e caen en fortes depresións.
Identifican a marcha dos seus fillos coa perda dos mesmos.
- Asunción positiva: A saída dos fillos do fogar supón para algúns
matrimonios unha liberación das súas responsabilidades e unha fonte de
satisfacción. A marcha do fillo outorga unha nova posibilidade de reencontro
entre os cónxuxes.
b) Etapa de avó/avoa: A asunción deste rol daralle a posibilidade de
substituí-los seus anteriores papeis de paternidade (activos e directivos) por
outros máis de apoio, asistencia e colaboración. A relación co neto provoca
na persoa de idade novos sentimentos de utilidade e afecto.
c) Viuvez: Perde-los seres queridos, principalmente o compañeiro ou a
compañeira, é sempre unha experiencia traumática. A aceptación e o axuste
á viuvez supón un proceso doloroso e longo de adaptación: aflicción,
soidade, perda do esposo ou da esposa e do interlocutor confidencial, caída
da economía, necesidade de cambia-lo estilo de vida, etc.
As variables que van influír no proceso de adaptación á viuvez son
diversas: a idade (canta máis idade, maior o efecto da perda e máis difícil o
axuste), por sexos (a readaptación emocional resulta menos doada para os
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homes e a económica para as mulleres), por niveis educativos e pola
existencia de sistemas de apoio familiares, etc.
3.3.2. Cambios de residencia
Os cambios de residencia son outra fonte de readaptación na vellez. A
re-localización implica un desafío adaptativo para as persoas e, en ocasións,
pode impactar seriamente na súa vida. Distinguiremos dous tipos de relocalización na vida das persoas anciás:
a) Comunitaria: Abranguería as seguintes modalidades de cambio
residencial: mudarse á casa de familiares, mudarse a unha vivenda máis
pequena e económica, cambio de veciñanza ou ir a un edificio de vida
independente para anciáns. Este tipo de re-localización é xeralmente voluntario.
Actualmente estase a dar unha crecente tendencia por mante-la autonomía nos sistemas de convivencia familiar. Hai unhas décadas estrañaría
falar da non convivencia no mesmo fogar de pais anciáns e fillos casados,
pero hoxe en día xa constitúe un feito cada vez máis aceptado por ámbalas
partes, debido a que cadaquén quere vivi-la súa propia vida con total
independencia.
Os dous cónxuxes vivindo sós é a forma de vida máis apetecida polos
propios anciáns. O vello repudia vivir cos fillos por tempadas, xa que lle dá
a sensación de ser unha carga que repartir. Outra forma de vida moi
desagradable dáse no ancián que vive só, xa que nin a soidade nin o
illamento poden ser satisfactorios para ninguén e con frecuencia temos
referencia de sucesos tan lamentables coma roubos, malos tratos, incendios,
perda total no sentido da relación, trastornos mentais, etc.
b) Institucional: Este tipo de re-localización prodúcese cando o individuo deixa de ter un estilo de vida independente por causa dos seus problemas
de saúde e pasa a ser ingresado nunha residencia para anciáns. Soe ser unha
ubicación involuntaria e sen consulta previa con el.
Mante-lo modelo de vida familiar fronte ó institucional parece se-la
fórmula máis positiva para os anciáns en orde a non illarse socialmente,
salvo que o propio interesado decida buscar outros recursos asistenciais.
Pero aínda nestes casos o contacto familiar, as visitas mutuas e as
comunicacións telefónicas ou escritas son totalmente necesarias.
A idea da residencia coma lugar de repouso con tódalas vantaxes
humanas e sanitarias non entrou aínda na mente da maioría dos nosos
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anciáns. Estes seguen vendo nas residencias un lugar de convivencia
forzada, de privación de liberdade e de limitación da privacidade.
Feita esta breve análise antropolóxica establezamos unhas conclusións
ou criterios orientativos para muda-los estereotipos desta sociedade actual
sobre a ancianidade:
1) O proceso de envellecemento, experiencia humana universal, acontece en singular e en concreto en cada persoa. Non se deben facer
xeneralizacións abstractas, porque o axuste persoal á vellez dependerá tanto
das variables sociais (relacións familiares, illamento, xubilación) coma das
individuais (sexo, idade, status) que configuran e inflúen en cada suxeito.
2) É evidente que no proceso de envellecemento os factores psicolóxicos,
biolóxicos e sociais hai que velos coma unha interacción conxunta multicausal
e non actuando cada un por separado.
3) Que o ancián está marxinado é un feito real e comprobado na nosa
sociedade. Pénsase, ás veces, que esta marxinación ten a súa raíz exclusiva
nun feito biolóxico: a idade. Pero tamén é consecuencia dunha organización
social e económica baseada inxustamente na capacidade persoal de producción. A todo isto hai que engadi-la automarxinación, froito da soidade e da
perda de identidade á que se ve sometido o ancián dentro dun medio
despersonalizado e insolidario.
4) A familia será o ámbito óptimo onde o ancián recuperará e poderá
desenvolve-la súa existencia con maior calidade de vida. Nesta tarefa
deberase ver apoiado pola comunidade social e política con distintos e
auténticos planos xerontolóxicos.
IV. Apuntes para un posible plano de intervención
A intervención da instancia socio-política é francamente útil e necesaria
na resolución dos conflictos que se presentan na ancianidade. O propósito
desta intervención será dar a cada individuo a oportunidade de levar unha
vida satisfactoria e socialmente desexable. A acción dos diversos axentes
interventores (familia, comunidade política, asociacións varias, parroquias,
etc.) encamiñarase a manter ó ancián activo dentro da comunidade:
aumentándolle a súa autoestima, a súa confianza e autonomía, e fortalecendo
a identidade individual.
1. Aceptación da vellez: criterios para unha intervención eficaz
Cuestións previas fundamentais:
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a) En todo programa de intervención é imprescindible contar co ancián
coma colaborador activo e non coma un simple obxecto pasivo. O ancián é
o protagonista principal do seu propio proceso de integración social.
b) Para resolver positivamente a crise da vellez o ancián ten que
aceptarse a si mesmo, asumindo, sen angustias, os límites que lle impón a
idade e sen esquecer nunca as cualidades e valores que lle reporta unha longa
vida. Canto máis fonda sexa a comprensión da propia vellez, máis auténtica
e valiosa se fará a súa existencia. Os especialistas denomínana capacidade
adaptativa.
c) Por parte da comunidade cómpre unha aceptación do dereito que ten
o ancián a unha vida xusta e digna, e iso dependerá del pero tamén, en grande
medida, do seu ambiente, da familia, dos amigos, do Estado, etc., que
crearán esas condicións de vida que el mesmo xa non se pode outorgar.
Unha comunidade que non sexa consciente do sentido propio da vellez
é unha comunidade que non sabe envellecer. A sociedade temos que recoñecernos no vello que seremos nós algún día e ve-lo ancián coma o noso
semellante, xa que só así poderemos asumir comunitariamente a nosa propia
condición humana.
2. Intervención socio-familiar a prol do ancián
A familia é esencial no proceso de intervención coa poboación anciá. A
pesar das súas formas e funcións cambiantes, ela segue sendo o punto de
referencia crucial para a maioría dos vellos. A permanencia da persoa de
idade avanzada no seu ambiente natural reporta os factores fundamentais
para un óptimo proceso de integración social, coma, por exemplo:
Seguridade persoal: a estancia do vello entre os seus é para el a garantía
da seguridade asistencial e económica no presente e no futuro.
Aceptación: a permanencia activa do ancián no seo familiar axuda a
concienciar ó grupo do respecto e do amor que se lle debe á esa persoa que
constituíu a propia liñaxe.
Valoración: a convivencia co ancián levará á familia a valoralo coma
fonte de experiencia e a observa-la importancia do seu valor testemuñal e
exemplarizante. Este feito provocará no vello novos sentimentos de utilidade,
ó decatarse de que a súa opinión serve de referencia ó resto dos membros do
clan familiar.
Urxiría, na sociedade actual, o fortalecemento progresivo duns vínculos
familiares hoxe moi debilitados. Para isto é imprescindible unha interven24

Humaniza-la vellez

ción socio-comunitaria que asuma coma prioritarias as preocupacións
seguintes:
– Conciencia-la familia do seu deber ético co ancián, que non só merece
o respecto e a obediencia debidos a todo pai e a toda nai, senón tamén a
obriga, en xustiza, de asistilos cando eles xa non estean en condicións de
ocuparse de si mesmos.
– Reconstruí-la imaxe da familia coma comunidade, onde os integrantes
de tódalas idades saiban convivir en respecto mutuo.
– Conciencia-la familia das atencións principais que debe prestar ós
anciáns:
l
l
l
l

Acollelos con respecto e amor
Tratar de satisface-los seus gustos e afeccións.
Contar con eles nas decisións de familia.
Facilitárlle-lo seu encontro con Deus.

Incrementa-la capacidade da familia na asistencia ós seus membros de
idade avanzada, mediante axudas económicas e ofrecéndolle asistencia
médico-sanitaria no fogar, asistencia social, apoio psicolóxico e espiritual,
relevos vacacionais, etc.
Coma conclusión, sería bo recoñecer e fomenta-lo fortalecemento das
relacións familiares coma pauta fundamental que seguir por toda comunidade
que pretenda unha integración social satisfactoria dos seus maiores.
3. Intervención socio-política a prol do ancián
A maior parte dos Estados e sociedades políticas asumiron xa unha serie
de medidas xurídico-lexislativas dirixidas a dar solución a algunhas das
carencias da poboación anciá. Estas medidas foron organizadas arredor de
tres eixes políticos principais:
1) Na creación dun marco xurídico-legal que recoñece e define dereitos
e deberes do propio ancián, da familia, da sociedade e dos poderes públicos.
Só desde un marco xurídico-legal é posible supervisa-la calidade de
vida dos anciáns e evitar abusos lamentables de todo tipo. Na Comunidade
Autónoma de Galicia aínda non temos esa Lei ou Estatuto do Ancián
prometido polo partido gobernante nestas dúas últimas lexislaturas.13 Esta
Partido Popular de Galicia, Programa electoral para as eleccións autonómicas do 17 de Outono
de 1993.
13
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carencia, denunciada xa no ano 1989 polo Defensor del Pueblo do Estado,14
ponse de novo de manifesto no Informe do Valedor do Pobo de xuño do
1994, que non puido face-la supervisión das residencias privadas ou pisos de
acollida. Non hai unha normativa que obrigue a facer expediente de apertura
e por iso tampouco non hai constancia das que existen legalmente. Ninguén
ten obriga de deixarse supervisar na súa propia casa se a lei non llo impón.15
2) Na implantación e desenvolvemento progresivo do dereito legal á
xubilación.
3) Mediante a creación de servicios sociais que satisfán as necesidades
propias de esta idade.
É certo que a adopción destas tres iniciativas políticas orixinou un
aumento da conciencia e responsabilidade social co sector da poboación
anciá. Pero resulta tamén evidente a marxinación que nelas sofre unha área
que para nós se presenta coma esencial á hora de realizar unha política de
intervención integradora: a relación do individuo coa súa familia.
Para remediar estes problemas presentamos un posible modelo de
planificación e os obxectivos básicos que debe procurar todo plan de
asistencia integral ó ancián:
1) Cubri-las necesidades básicas de alimentación, saúde e hixiene, e as
non menos básicas de ser recoñecido coma persoa e de manter relación cos
demais.
2) Toma-las medidas necesarias a fin de que os anciáns poidan valerse
por si mesmos e permanece-lo maior tempo posible no seo familiar ou
contorno habitual.
3) Devolverlle ó ancián o sentido de pertenza á comunidade,
outorgándolle novas responsabilidades que lle axuden a sentirse útil.
O modelo de planificación que propoñemos abarcará, entre outras, as
seguintes recomendacións:16

Gil-Robles, A., La Voz de Galicia, 30/12/89: “[...] el ochenta por ciento de las residencias de
ancianos de España escapan a cualquier tipo de control ya que el Estado no tiene competencia sobre
el ámbito privado al no existir ningún tipo de reglamento”.

14

15

Valedor do Pobo, o. c., pp. 152-153.

Recomendacións deducidas persoalmente a partir da lectura dos planos xerontolóxicos incluídos
nos seguintes manuais e revistas: Organizacion Mundial de la Salud, Planificación y Organización
de los Servicios Geriátricos, Ginebra, 1974; Organización de las Naciones Unidas, “Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento”, Cuadernos de Orientación Familiar 88 (1982) 70-76; Mª.I.
16
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[ Familia
Familia, goberno e Estado teñen certas responsabilidades comúns cos
anciáns. Ningún deles pode funcionar sen contar co outro. O Estado é o
primeiro en beneficiarse do coidado social con que a familia auxilia ó ancián
e debe apoiala no seu papel de provedora primaria de servicios, ofrecéndolle
aquelas funcións que esta non poida desempeñar (axuda financeira, provisión de axuda instrumental e de información relacionada co coidado do
ancián enfermo, substitución temporal no coidado e atención, etc.). Por outra
parte, para evita-la posible perda dos vínculos familiares, promoveranse
políticas gobernamentais que alenten o mantemento da solidariedade e
convivencia interxeneracionais.
[ Seguridade económica
Os gobernos deberán garantir a toda persoa de idade un nivel mínimo
de recursos axeitado. Con este fin tratarán de amplia-los sistemas de
seguridade social e buscar outras alternativas e posibilidades de proporcionar ingresos complementarios á xubilación e fomentar novas formas de
aforro persoal.
Procurarán fomentar medidas para que a transición da vida activa á
xubilación sexa gradual, facendo máis flexible a idade de retiro laboral.
Trataríase de regular, con disposicións legais pertinentes, a posibilidade de
prolonga-la actividade laboral cunha notable reducción de tarefas e cunha
flexibilidade horaria. Conseguiriamos así un maior aproveitamento das
capacidades profesionais do ancián, que aseguraría a súa participación na
vida activa dentro da comunidade.
[ Educación
A educación constitúe un dos factores fundamentais para a integración
e para a participación activa do ancián na sociedade; o proceso de aprendizaxe
pode lograrse en tódalas etapas da vida cunha educación permanente.
Suxerimos:
- creación de centros culturais para anciáns que supoñan unha actualización constante en temas do seu interese. Estes cursos, adaptados ás súas
capacidades cognoscitivas, poderán incluso correr a cargo deles mesmos e
Passanante, Políticas sociales para la Tercera Edad, Buenos Aires, 1983; AA.VV., “Plan Integral
de atención a la Tercera Edad”, Revista de Servicios Sociales 9 (1990); Ministerio de Asuntos
Sociales, Análisis de la políticas de vejez en España en el contexto europeo, Madrid, 1992; id., Plan
Gerontológico, Madrid, 1993.
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desenvolverán programas encamiñados a lograr unha maior participación
das persoas de idade en actividades de tempo libre.
- promoción de programas destinados a educa-lo gran público sobre o
proceso de envellecemento e que favorezan unha valoración positiva da
ancianidade. Na realización desta tarefa deberase contar cos medios de
comunicación social.
[ Saúde e nutrición
A atención sanitaria das persoas de idade debe ser contemplada de
forma integral, de xeito que busque o benestar nos aspectos físicos, psíquicos, sociais, ambientais e espirituais. A súa finalidade será conseguir unha
mellora na calidade de vida e unha maior independencia do ancián no seo
familiar e comunitario.
Recomendacións importantes:
Informar á poboación xeral sobre cómo trata-las persoas de idade e
discapacitadas e cómo educalas na colaboración activa no coidado de si
mesmas.
Alimentación adecuada do ancián que evite unha deficiente nutrición,
agravada, en moitas ocasións, pola pobreza, o illamento, a soidade e por
enfermidades crónico-metabólicas.
Atención especial ós máis anciáns e ós incapacitados, potenciando a
asistencia con persoal especializado, apoio familiar e voluntariado.
Respecto e fomento dos dereitos do ancián e do enfermo: dereito ó
consentimento informado, á administración axeitada de medios para alivia-la dor física, psíquica e espiritual, coidados paliativos, dereito a unha morte
digna, dereito de asistencia relixiosa, non encarnizamento terapéutico,
eliminación de procesos distanásicos, etc.
Desenvolvemento óptimo dos servicios socio-sanitarios. Estes servicios
estarán compostos por:
- Servicios de orientación social: o seu obxectivo será facilitar información dos recursos da comunidade para a atención dos anciáns.
- Servicios a domicilio: a asistencia ó ancián no mesmo domicilio
téndese a concibir coma a gran alternativa ós centros institucionais. Estes
servicios abarcarán asistencia sanitaria, colaboración na administración de
fármacos, axuda na hixiene persoal e tarefas domésticas, adecuación da
vivenda, promoción da calidade de vida, etc.
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A axuda domiciliaria en Galicia está hoxe a cargo dos concellos e
dalgunhas institucións, coma a Cruz Vermella e Cáritas (Cáritas Diocesana
de Lugo, co lema “Vellos na casa”,17 vén realizando unha experiencia digna
de ser mencionada neste apartado). Cifras publicadas en 1993 contabilizaban en 505 as persoas maiores que se beneficiaban deste tipo de axuda
institucional.18
- Asistencia sanitaria con estas funcións: promoción da saúde, prevención e curación das enfermidades, recuperación, rehabilitación e reinserción
social.
- Servicios de readaptación: este servicio trataría de adaptar ó ancián
inválido ou enfermo á súa nova situación, para que recupere o maior grao de
independencia e a empregue o máis plenamente posible.
Desenvolvemento de residencias (a Dirección Xeral de Servicios Sociais
calcula que os 158 centros existentes en Galicia atenden ó 26,6% da nosa
poboación anciá; dato que situaría en 16.000 o déficit actual de prazas
residenciais),19 equipamentos e programas específicos para a ancianidade
compostos por:
- Residencias de válidos: para anciáns que teñen aínda unha capacidade
relativa de valerse por si mesmos.
- Residencias asistidas e hospitais xeriátricos: para os que precisan unha
asistencia continuada debido ó seu grao de discapacitación ou invalidez
(inclúen os enfermos terminais).
- Asilos: son residencias para anciáns válidos e non válidos, que na nosa
Comunidade Autónoma están rexentados principalmente por comunidades
relixiosas, con atención preferente ás capas sociais máis desfavorecidas.
- Hospitais de día: ofrecen prestacións médico-sociais fóra do fogar
durante unhas horas, sen esixi-la desconexión co grupo familiar. Os pacientes acoden ós hospitais para seguir tratamentos e polas noites volven ás súas
casas.
- Centros de noite: trataríase dun centro-dormitorio para aqueles anciáns
que durante o día fan a súa vida pero que pola noite teñen medo ou non é
conveniente que estean sós.
17
Álvarez Alonso, P., “Vivir na casa. Un servicio de atención a anciáns da zona rural”, Lumieira
25 (Santiago, 1994) 79-85.
18

Valedor do Pobo, o. c, p. 144.

Dirección Xeral de Servicios Sociais, Plano de intervención para a Terceira Idade, A Coruña,
1989, pp. 23.
19
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- Centros sociais, fogares, clubes, aulas da terceira idade: lugares de
reunión e de actividades culturais, ocupacionais e recreativas. A súa finalidade
é favorece-la alegría e comunicatividade dos anciáns de cara á prevención
dos sentimentos de tristeza e situacións depresivas.
[ Vivenda e medio ambiente
A vivenda dos anciáns hase considerar tanto no aspecto material coma
no psicolóxico e social:
- potenciar a tempo a reestructuración e a mellora das mesmas,
acomodándoas ás necesidades do ancián, co fin de que este se manteña no
seu fogar mentres o desexe.
- eliminar barreiras arquitectónicas20 e adapta-los transportes para que
os anciáns poidan sentirse con auténtica liberdade de movementos.
- xerar mecanismos especiais de financiamento para a compra ou
alugueiro de vivendas destinadas a familias que garantan a incorporación do
ancián.
[ Benestar social
Os servicios de benestar social terán por obxecto a creación, promoción
e mantemento durante o maior tempo posible das funcións activas e útiles
das persoas de idade na súa comunidade.
As organizacións oficiais e non oficiais deberán asegurarse de que a
atención ós anciáns nos diversos centros institucionais se dá en condicións
dignas, coa calidade de vida que lles corresponde e respectando as súas
crenzas, necesidades e intereses (léase a este respecto as declaracións do
doutor Jiménez Herrero neste mesmo número de Encrucillada).
4. Intervención eclesial a prol do ancián
A Igrexa foi a primeira entidade e a que durante máis longo tempo e con
mellores tipos de resposta atendeu á problemática dos idosos e da súa
marxinación. Incluídos no grupo dos marxinados, atopábanse os anciáns.
Durante moitos séculos recibiron atención pastoral en orde a súa pertenza ó
grupo dos socialmente débiles e desamparados. Co Concilio Vaticano II
pásase de falar de beneficencia e asistencia caritativa a valora-lo home en si
mesmo, afirmándose a dignidade da vida humana en tódalas etapas e
situacións vitais.21
20

Lei 3/1990 de 21 de xuño (B.O.E. de 22 de xuño de 1990).

21

Concilio Vaticano II, o. c. 12-22.
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A pesar desta postura iniciada polo Concilio Vaticano II, faise notoria,
dentro do ámbito eclesial, a falta dun estudio coidadoso e dun enfoque
pastoral integral e integrado desta realidade da ancianidade. Non son
abondosas as iniciativas pastorais en favor destas persoas. O mesmo Xoán
Paulo II recoñece a necesidade dunha pastoral de anciáns ó afirmar:
Cómpre que se desenvolva na Igrexa unha pastoral da terceira
idade, na que se insista no papel creativo da mesma, da enfermidade e
limitación parcial, na reconciliación das xeracións, no valor de cada vida,
que non remata aquí senón que está aberta á resurrección e á vida
permanente.22

A pastoral dos anciáns deberá, con propia orixinalidade, dar resposta ós
problemas específicos que xorden nesta idade, integrándose na pastoral de
conxunto, para evita-lo equívoco dunha pastoral de gueto e illada. A
integración plena do ancián na Igrexa pasará polo desenvolvemento das
seguintes actuacións pastorais:
a) Concienciación da comunidade da capacidade do ancián para aportar
unha contribución activa. Nesta tarefa, a Igrexa local, coma mestra e
mediadora:
- ten a responsabilidade de destruí-los mitos e prexuízos que desvalorizan á vellez.
- sensibilizará á comunidade nos valores e facultades do ancián.
- outorgará ás persoas maiores un lugar e unha función dignos dentro da
pastoral da Igrexa.
b) Integración do ancián na vida e nos proxectos pastorais coma
suxeitos e non só coma seres necesitados de atención. O ancián non rematou
a súa misión eclesial; pode e debe seguir colaborando no crecemento da
Igrexa por medio:
– do exemplo: a persoa de idade é a mellor capacitada, pola súa
experiencia e visión cristiá da vida, para converterse en privilexiada transmisora da Palabra de Deus, anunciando a fe ós que non cren e aportando o
seu carisma reconciliador entre as distintas xeracións.
– do apostolado: o ancián pode comprometerse á realización de servicios eclesiais na pastoral parroquial (catequese, obras caritativas, liturxia,
consellos de economía, consellos de pastoral, etc.). A través destas actividaDiscurso de Xoán Paulo II, pronunciado en Valencia o 8/2/82: “El Papa a los mayores”, Vida
ascendente (Madrid, 1991) 83.
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des a persoa anciá toma conciencia da súa vocación e descubrirá que o seu
papel na Igrexa e na sociedade non sofre mingua coa idade.
– da oración: a etapa dos maiores, a pesar de levar consigo un certo
sufrimento debido ás limitacións físicas, é tamén para o crente un tempo de
gracia: a ancianidade repórtalle ó individuo espacios adecuados para falar
con Deus, para loalo, pedirlle perdón (e perdoar) e darlle gracias.
c) Desenvolvemento dun plano de acción destinado á poboación anciá:
Evanxelización: Moitos anciáns foron sacramentalizados pero non
evanxelizados. Este tempo da xubilación é moi oportuno para que a Igrexa
evanxelice e a palabra sexa ben acollida. O ancián non pode converterse en
simple receptor do Evanxeo. A comunidade outorgaralle unha tarefa activa
no servicio da Palabra a través de:
- a integración nas tarefas educativas dos pais con responsabilidade de
inicia-los seus fillos na fe. Os anciáns son capaces de introducir a nenos e
adultos na historia da propia familia e no mundo da fe.
- a elaboración do material da propia evanxelización e de catequese dos
mesmos idosos.
Sacramentalización: Tamén é importante a acción sacramental. “A
liturxia é o cume ó que tende a tarefa da Igrexa”.23 Na liturxia sacramental
imponse a necesidade dun enfoque pastoral máis sensible coas características espirituais e pastorais do ancián. A cotío son eles os que máis acoden á
Eucaristía. Cómpre entón fomenta-la súa participación activa nos cantos,
lecturas, preces, formación da comunidade, etc.
O apostolado dos enfermos e anciáns impedidos merece unha atención
espiritual aínda máis específica e próxima, principalmente nos tempos fortes
da liturxia e nos seus momentos de debilidade e angustia, por parte da Igrexa
local.24
Acción caritativa: a comunidade eclesial programará servicios que
velen polas necesidades económicas, materiais e espirituais dos anciáns, sen
que ninguén sufra discriminación nin desamparo.
Grupos: dentro da comunidade parroquial pódese formar diversidade
de grupos de oración, acción pastoral, asistencia caritativa, formación
cultural... que axudarían ó ancián ó seu entretemento e realización persoal.
.

23

Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctun Concilium 10.

24

Act. 2,44; 4,34-35; 6,1-7.
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V. Conclusión
O envellecemento é un proceso inevitable que non hai que negar nin
ignorar, refuxiándose en estereotipos falsos. Precisamente, a negación
individual e colectiva é o mecanismo que permite á xeración dominante
manter ó ancián baixo o tópico da decrepitude e da inutilidade. A vellez é
moito máis que un fenómeno individual, pois está poderosamente determinada por factores psico-socio-económico-culturais. É fácil comprobar cómo
a situación socio-económica modifica e condiciona a rapidez do deterioro
físico ou psíquico.
Esta fase da vida debe considerarse na súa totalidade, coma un feito
global. Abordarase mediante políticas integrais que combinen recursos
suficientes e eficazmente distribuídos. Cómpre imaxinación para buscar
novas alternativas, espírito creativo e capacidade crítica. Detectemos e
superemos estereotipos e tópicos conducentes a negarlle ó ancián a súa
condición de persoa, a peor marxinación posible e orixe de moitas outras.
Non podemos seguir de costas a esta realidade que ten que ver con nós
mesmos. Mentres non compartamos empaticamente a vivencia dos anciáns,
mentres contemplemos con indiferencia a fonda miseria á que moitos se ven
condenados, non estamos asumindo a nosa condición humana. Non abonda
con cubrir necesidades ou carencias. É preciso ir máis alá: humaniza-la
vellez.
Xoaquín LÓPEZ CAMPO
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Aportacións

A xubilación:
etapa da tenrura creativa
Por Carlos URDIALES RECIO e
Cándido MORENO ARAGÓN

Débolle ó profesor de Psicoloxía Evolutiva da Universidade de Madrid,
doutor Fagoaga, da Institución Libre da Ensinanza, o afán de facer síntese
dos distintos períodos das etapas da vida do home. As iniciadas por el dende
a adolescencia complétoas eu agora coa da xubilación, reseñando globalmente
os correspondentes trazos da personalidade no que o noso mestre chamaba
a vertente estática e dinámica, camiño rumbo á madureza total.
ADOLESCENCIA
SENSUALIDADE
VOCACIÓN

ADULTEZ
PERSONALIDADE
CARÁCTER

ANCIANIDADE
ESTERILIDADE
SOSEGO

XUBILACIÓN
TRANSCENDENCIA
GOZO DO ENCONTRO

SENTIMIENTO

TRABALLO

UTILITARISMO

TENRURA CREATIVA

Por convencemento teórico –Ortega, Zubiri, Julián Marías– e por praxe
vivencial, sinto o home coma un alguén, anque ás veces se converta nun algo
para os demais, que esencialmente é proxecto e ten o enorme privilexio,
mediante o pensamento e a vontade, de se-lo creador da súa propia historia,
con tal de que algunha vez capte o seu propio asombro e sexa capaz de
preguntarse a si mesmo quen é e que fai aquí.
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E así como nacemos sen decatarnos das nosas propias queixumes e sen
que ninguén nos consulte sobre os desexos de nacer, agora si contamos coa
sorte de poder proxectar, de preve-la sorte da nosa morte e os anos finais da
nosa existencia humana, non respecto ó día e a hora, pero si ó talante, á
actitude e modo de asumi-lo desexo de transcende-la etapa á que aludimos
e que nós denominamos, consciente e responsablemente, etapa da tenrura
creativa.
¿U-las raíces do noso presente optimismo? ¿Onde atopa-los ingredientes antropolóxicos, filosóficos e teolóxicos desta misteriosa pero real,
transformante e gozosa proposta?
Na dignidade da persoa humana, no texto da Declaración Universal dos
Dereitos do Home de 1948, onde se afirma: “A dignidade da vida da persoa
humana” e “o recoñecemento da dignidade intrínseca [...] de tódolos
membros da familia humana, coma base da liberdade, da xustiza, da paz e
dos dereitos humanos”.
Como escribía moi recentemente Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, na
páxina 3 de ABC do 4/10/94, “o home non é un ser para a morte, anque haxa
certas filosofías que o proclamen, senón para a vida; e non só para a vida
terreal senón para a eterna”.
Se comparámo-la vida humana co día, a infancia sería o amencer; a
mañá, a adolescencia e a xuventude; o mediodía, a madureza... Ó comeza-la tarde da existencia, produciríase a crise na que o home toma conciencia
de que a súa curva vital declina.
A xuventude buscou fóra de si mesma realizarse nas cousas, coas
cousas. Nesta etapa da existencia, a última, o home tería de volverse ó seu
interior, sen abandona-lo mundo externo e sen maldicilo polas súas minguas,
baleiros e resultantes desenganos persoais.
En torno ós 40-50 anos prodúcese unha crise comparable á que sufriu
o individuo na adolescencia. É o outono da vida que anuncia o inverno que,
nalgúns casos aínda tardará e que noutros está ás portas ou, alomenos, coma
conciencia de que a vida escapa “sen ter feito nada”. Como sucede na etapa
primaveral da adolescencia, tamén hai persoas que cruzan por estoutra do
seu outono sen grandes convulsións, incluso suavemente e como sen
advertilo. O normal é que se advirta unha enorme conmoción que sacode a
persoa enteira, anque as manifestacións externas non resulten aparatosas. Os
americanos falan de crise middle live.
Hai quen resolve á brava e un mal día, por exemplo, abandona o seu
distinguido posto de executivo, rompe cos seus familiares e amigos e, en
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plenitude, vaise á India a sepultarse nun mosteiro budista do que ten escasa
información; ou deixa o seu fogar e comeza, segundo o caso, cunha rapaza
ou cun galán, unha vida que promete fermosa e plena.
O psicólogo C.G. Jung (1875-1961), que estudiou a fondo este problema do home e da muller na segunda metade das súas vidas, distingue entre
ánima (feminidade) e ánimus (masculinidade). Ánima e ánimus danse e
coexisten a través da vida no home e na muller. Na primeira metade da súa
vida, o home consume primordialmente ánimus e, na segunda, dispoñerá de
reservas de ánima, que non consumiu. O contrario ocorre na muller. Pon
Jung coma exemplo o caso da muller que ós 40-50 anos abre a tendiña na que
o home realiza funcións subordinadas.
Na liña de Jung, Freud apuntara xa esa causa da crise da metade da vida.
Naturalmente, hai outras razóns que incluso explican mellor o problema: a crise do sentido que, nese momento, fai particularmente grave e fondo
o abismo do baleiro existencial. A necesidade e a vontade do sentido, así
coma o baleiro que orixina a súa falta, foron estudiados de forma
esclarecedora e definitiva pola terceira escola psiquiátrica de Viena (Viktor
E. Frankl, Elisabeth Lukas...).
As saídas negativas desta crise podemos esquematizalas do seguinte
xeito:
Fuxidas
1. O descontento consigo mesmo leva ó suxeito a proxecta-lo seu
desasosego no entorno e a descargar nas institucións e nas demais persoas
a propia amargura.
O individuo foxe de si, tratando de cargar noutras costas o peso da súa
mala conciencia. Pelexará contra estructuras e persoas, pretenderá cambia-lo mundo que o rodea, ó que fai obxecto da súa acusación. Non quererá
admitir que el é quen máis urxentemente debe cambiar.
2. Hai quen se aferra ó seu traballo, ó seu oficio ou profesión, ó seu
cargo, á súa condición social, cun activismo desmedido, que antes non se
advertira no seu comportamento habitual. Estase vendo por dentro coma un
homiño, coma unha pobre muller, coma unha pobre persoa, e acentúa e
acartoa a pel social que o rodea ata convertela nunha máscara que disimule
a súa pequenez.
3. Outra forma de fuxida dáse en quen cambia os seus valores por
outros novos, distintos, detrás de palabras talismán: autonomía, liberación,
espontaneidade, vida feliz, progreso, Natureza...
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Inhibición
Hai quen se inhibe e se resigna a unha existencia que xa non irradiará
ledicia, senón dureza de xuízo, orgullo, monotonía, formalismo e desencanto.
Naturalmente, a crise en cuestión ten saídas positivas mediante:
A interiorización
A interiorización da propia vida: da actual e da pasada; complexa e
desigual; sempre fráxil; inevitablemente preguiceira; moitas veces ilóxica e,
á par, forte, viva, con determinada coherencia e consistencia, mellorable e
nunca inútil, nin no máis desastroso dos casos.
O equilibrio
Temos que buscalo entre o que foi a liña ascendente da vida e a nova
liña descendente, entre os valores da mañá da existencia e os da tarde, etc.,
para resolve-las antinomias que inevitablemente presenta a vida, os seus
paradoxos, e atopar así, con paciente serenidade, a coincidentia oppositorum.
A primeira e a máis á man das antinomias é a de que a persoa humana,
á par que veu medrando e vivindo dende que apareceu no mundo (sen vir de
ningunha parte, porque, sinxelamente, non era anteriormente), máis que ir
vivindo, foi morrendo intre a intre, despedíndose continuamente (ascendentemente na primeira metade da vida, e en descenso, logo, pero sempre
morrendo ó longo da súa existencia). Agora, o calello da morte está máis
preto, á distancia duns anos (que por moitos que sexan sempre serán
poucos), e a morte resultará de tódolos xeitos e en tódolos casos “subitanea
et improvisa”, segundo a axeitada expresión da liturxia da Igrexa católica.
Agora, nesta etapa final da vida, chegou o momento de sentir con maior
forza que falta o chan baixo os pés e de asumir este feito. A persoa que morre
ten clara e plena a conciencia de identidade que a acompañou a través da súa
existencia temporal como puido tela noutros tempos. Sente que foi e segue
sendo, sen engadidos nin minguas na súa mesmidade. O eu que ten conciencia de vivir e de estar abocado á morte, morrendo intre a intre, ese eu
non perece. Perece o seu tempo, a súa relación co mundo material e
temporal, cos que formou e forma unha unidade, e desta totalidade el é un
punto.
A relación que o eu tivo e mantén co Cosmos ou coa Totalidade da
Natureza material vaise desdebuxando e facendo como máis tenue, por
moito que un se aferre e resista.
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Detrás desa separación, a razón fainos albiscar, e a teoloxía católica
esperar, a apertura dunha nova relación co mundo coma Totalidade, unha
maior proximidade co Cosmos e co seu Creador.
Consecuencia primeira. Cómpre morrer a tempo. Namentres o tempo
transcorre, seguiremos ultimándonos e iniciándonos sen descanso. Cada un
debe resolver esta antinomia: vivir-morrendo, morrer-vivindo e morrer no
seu momento. “Moitos morren demasiado tarde e algúns demasiado pronto.
Aínda soa estraña esta doutrina: ¡Morre a tempo! [...]. É verdade que quen
non vive nunca a tempo, ¿como vai morrer logo a tempo?”.1
Consecuencia segunda. É preciso atravesar de pensamento, para
iluminala, esta etapa da vida. “Para un observador perfectamente clarividente e que estivese mirando dende hai tempo, e dende arriba, a Terra, o noso
planeta, aparecería, en primeiro lugar, o azul polo osíxeno que a rodea;
despois, o verde pola vexetación que a cobre, e, logo, sería luminosa, cada
vez máis luminosa, polo Pensamento que se condensa na súa superficie”.2
É preciso atravesar de pensamento o misterio da dor no mundo e na
propia carne de cada un. Esta etapa está máis preto que outras da dor pola
debilidade do corpo que envellece. “No sufrimento agóchase, con intensidade
estrema, a forza ascensional do Mundo [...]. É o sangue mesmo da ‘Evolución’ para Teilhard de Chardin”.3
Consecuencia terceira. Precísase esperar, detrás da morte, unha vida
interminable e feliz, esa que nos amosa a fe e que Deus está empeñado en
regalarnos para sempre, a nós, un a un, a min en concreto e á humanidade
enteira e complexa, que El creou e amorosamente coida.
Pouco sabemos desta vida beatífica e sempiterna. Revelóusenos só que
se trata dunha existencia nova, transfigurada, gloriosa.4 Non será unha
simple prolongación desta, senón máis ben unha ruptura coas concepcións,
imaxes e estructuras deste mundo. Ós racionalistas saduceos aseguroulles
Xesús: “Estades moi confundidos, non comprendéde-las Escrituras nin o
poder de Deus porque cando chegue a resurrección nin os homes nin as
mulleres casarán. Serán, coma anxos do ceo”.5 Incluso o noso coñecemento
1. Nietzsche, F., Así habló Zaratustra, Alianza, Madrid, 1972, p. 114.
2. Teilhard de Chardin, P., La activación de la energía, Taurus, Madrid, 1967.
3. De Lubac, H., Teilhard de Chardin et notre temps, Auber, París, 1971, p. 16.
4. Martín Descalzo, J.L., Testamento del Pájaro Solitario, Verbo Divino, Navarra, 1991.
5. Mt 22,30.
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de Deus e dos seus misterios sufrirán unha transformación enorme.
“Deténdose no mosteiro cisterciense de Fossa Nova, ó sur de Roma, por
atoparse gravemente enfermo, cando ía ó Concilio de Lyon, caeu san Tomás
de Aquino nesa melancolía que sobrecolle ás almas grandes cando consideran a fugacidade de todo coñecemento e dos estudios terreos. O xigantesco
edificio da Summa Theologica antollóuselle coma un xoguete dun neno. Non
estaba en disposición de escribir nin unha liña máis. Despediuse para sempre
da ciencia e elixiu coma última compañeira da súa inquietude a teoloxía do
corazón, a mística.6
Consecuencia cuarta. É de imaxinar que, rota a parcialidade da relación
co Cosmos, pola limitación do corpo viador, a persoa ábrese a unha nova
relación co mundo en canto totalidade, a unha maneira máis profunda e
universal, á relación pancósmica co mundo: “Podemos afirmar que a alma,
pola morte, non se converte en acósmica senón en pancósmica”.7
Consecuencia quinta. Interiorizada a realidade da totalidade da vida e
do sentido da súa etapa final (liña ascendente e descendente, desenlace na
morte e marabillosas expectativas), habería que consentir no propio morrer
–“E consinto no meu morrer/ con vontade pracenteira, clara e pura;/ que
querer home vivir,/ cando Deus quere que morra,/ é loucura” (Jorge Manrique)– e abrazalo con liberdade, “portarse libremente fronte á morte”,8 o que
non resulta tan custoso dende a fe e dende a consideración de que a morte,
se é remate dunha forma de existencia finita, é, sobre todo, consumación e
plenitude desa existencia; existencia caída, pero caída nas mans de Deus.
A etapa da tenrura creativa
¿Como se realiza en concreto no día a día máis inmediato este morrer
a tempo?(1), ¿como atravesar de pensamento toda a realidade, incluso a
dolorosa?(2), ¿como facer medra-la relación persoal co Cosmos?(3) e ¿como
lograr que todo iso se leve a cabo coa máis libre liberdade?(4).
Cada persoa encontrará que ten o seu paso peculiar de marchar polo
camiño da mística nesta etapa, ou polo da tenrura, ou da plenitude dos
transcendentais verdade, ben e beleza, empezando por preferir calquera
6. Holzner, J., El mundo de San Pablo, Rialp, Madrid, 1965, p. 375.
7. Rahner, K., Sentido teológico de la muerte, Herder, Barcelona, 1969, pp. 22 e 24.
8. Rahner, K., o. c., p. 93.
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destas tres denominacións, nas que de maneira necesaria desembocará a
interiorización e o equilibrio polos que se teña optado, se así o fixo.
Infinitos serán os proxectos, tantos coma as persoas que os propoñan.
O proxecto dunha persoa non lle servirá a outra, anque o estímulo alleo pode
anima-lo propio. Nesta etapa da vida non soará, no reloxo do equilibrio, a
hora de crear novas fontes, senón a de escoita-las augas que viñeron
choutando ata ela na propia paisaxe. Cóntese coas propias capacidades,
afóndese nos propios valores e estréitense as relacións que veñen de lonxe.
Iso é o sensato. É a outonía dos froitos de vellos camiños e non a primavera
de novas flores, polo menos en termos xerais.
Nos seus últimos anos, dísenos que santo Ignacio de Loyola, xa retirado
nos seus cuarteis de inverno da vellez, en Roma, golpeaba cun caxato as
flores do xardín e rifáballes con tenrura porque lle gritaban moi alto, dicía
el, o nome do seu Creador.
Menos poeta e máis racionalista, o francés, pedagogo e místico san
Xoán Bautista de La Salle acompañaba con pasaxes bíblicas –que inventariara ó efecto– os máis insignificantes actos do seu quefacer diario, dende o
abrir dos ollos ó espertar pola mañá ata entregarse ó sono pola noite, para
facer efectivo o seu propósito de “non ollar nada se non cos ollos da fe, non
facer nada se non coa mirada posta en Deus e atribuírllo todo a Deus.
Un programa concreto
Describíanolo un educador deses que lembran con veneración os seus
alumnos. Dicíanos que nel o seu proxecto de vida xubilada era máis
propósito que realidade, pero que acercarse ó seu plan de outonía e inverniza
da vida dáballe calor e vigor. E foinos contando de forma coloquial e
distendida, anque poñéndolle título ás mostras as que ía facendo referencia:
A natureza: Encántanme moitas cousas. As montañas no xeográfico. Os
Pirineos nevados, nos que todo é silencio e misterio. Viaxo a eles cando podo
para renderlles admiración. Encántame escoita-la musicalidade da auga dos
regachos e dos ríos, a canción da choiva nos cristais, o frenesí con que ela
sae da billa toda inocente, o vento que xoga a organista nos piñeiros, o
misterio grave da hora dourada dos solpores...
Hai que descubri-lo pensamento, o sentido que se esconde nas cousas.
As cidades: Son obra dos antepasados meus e seus. Da miña familia son
os que levantaron esta cidade na que vivo e na Málaga que me viu nacer.
Cando vou á miña terra, gusto de ensinala a quen se poña a tiro e lle interese
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algo máis có seu plano. Vin isto en Bolonia: un señor maior, que talvez tivese
sido profesor de universidade, ó ver interesados a tres españois, explicounos
sen présas e con entusiasmo a historia e os encantos do tempo en que
estabamos, o sartego de san Domingos... Isto é o que fago eu agora:
informarme a fondo, percorre-las rúas e edificios e amosarlle ós demais a
alma das cidades nas que estou.
A cultura: Estou lendo El Quijote. Por primeira vez. Manexeino moito,
coma profesor, pero agora de vagar, escoito a voz profunda de Cervantes e
a daqueles prodixiosos Séculos de Ouro, XVI e XVII, que aparecen por
tódalas partes, o espírito español e cristián que palpita dentro... Tamén leo
outros clásicos, os que foron máis meus. Atópome entre amigos... ¿Leu
vostede a Nicolás de Cusa (está soterrado en San Pedro ad Víncula, en
Roma)? ¿Coñece ó Brocense? ¿E ós místicos alemáns do Medievo, Eckart,
Tauler...? San Agostiño, san Bernardo, frei Luís de Granada, Luís Vives...
Unamuno, Ortega... Guardini, Theodor Haecker, Peter Wust, Teilhard de
Chardin... Papini, Ramón Gómez de la Serna, Eugenio D’Ors, Muñoz
Alonso... ¡Non vivimos sós!
A liturxia: De catedral e igrexa románica, pontifical por un lado e case
de silencio e de voz baixa por outro. Liturxia en comuñón cos santos de
tódolos tempos, imaxinativamente católica, é dicir, universal, voz de tódalas
criaturas redimidas a seu Pai, Redentor e Espírito. Que afonda a paixón pola
Igrexa que levo dentro, acrecentada agora que dispoño de máis tempo por
unha nova lectura da historia da Igrexa. Se estamos en Málaga, os domingos,
imos á misa á catedral: alí todo isto e máis doado de vivir.
E tamén a liturxia da rúa. Olle, vostede vaia a Málaga e o Venres Santo
tome parte na procesión do Santo Enterro. É un trono de Granda. Cinco
metros de altura. Cristo xacente no alto, morto, levantado en ombreiros por
máis de douscentos homes, cara ó azul do ceo limpo, infindo, en ofrenda ó
Creador, ó Deus do Universo, ofrenda cósmica: “¡Na creación enteira, isto,
oh, Deus, é o mellor que temos, ademais, digno de Ti! É impresionante,
¿sabe? Non ten igual. Fálolle dunha expresión máxima de liturxia da rúa.
Falaríalle doutras menores, numerosas.
¿Non consistirá todo en liturxia? A esencia das cousas, a súa plenitude,
¿non será o seu ser litúrxico? Unamuno dicía que a esencia das cousas era
a palabra. Eu creo que a esencia en plenitude das cousas é a palabra, pero a
palabra litúrxica.
Pobres e marxinados: Neles o rostro de Cristo paciente está marcado a
lume. Normalmente non será este tempo noso o máis propicio para emprender aquilo que nunca antes se emprendeu con estes privilexiados de Deus...
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Cando nos toca de cerca, por vencellos de familia ou outros parecidos,
ninguén os entenderá mellor cós que máis levamos vivido e sabemos, que de
todo, só conta e só ficará o si que saibamos darlle a Deus. A dor (a pobreza
material e a espiritual, a dor física, o pranto silencioso do diminuído, etc.)
é un bisturí marabilloso nas mans da Providencia de Deus, un misterio
tremendo. Polo menos nestes últimos anos da miña existencia, eu gustaría de
que a ninguén, dalgunha maneira diminuído, lle faltase a miña comprensión,
o meu oído atento, a miña sensibilidade compasiva, a miña man amiga, o
meu corazón.
Familia e amigos: “En canto cedemos ós nosos afectos, o mundo
transfórmase”, dixo Emerson. É verdade. Na última etapa da vida é máis
fácil comprobalo e practicalo. É a hora da tenrura e do mellor humorismo,
que comprende, respecta e acerca todo con todo. E onde a tenrura fará
medrar máis as flores. Non hai que deixarse levar da crenza de quen
confunde tenrura con sensiblería, debilidade ou tremores da vellez. “Unha
sinxela caricia pode cambia-la vida”.9 Necesitamos proximidade, achego,
salvar distancias, no físico e no psíquico, xoves e vellos.
En canto á tenrura física, sabe vostede, a Leo Buscaglia chamábano
Doutor Abrazos, o Doctor Hug. El amosou, coma ninguén, a necesidade dos
contactos físicos diarios dos que somos deficitarios, e non só para sentir
seguridade nas catástrofes ou no momento deportivo do gol triunfal ou
cando enterramos ó pai do amigo da nosa alma.
O transcurso dos anos ponnos, psiquicamente en condicións de ser máis
xenerosos e de poder acoller onde os demais condenan, aceptar onde
separan, crer na boa intención que os máis xoves non advirten, confiar en
quen se presenta ante nós e, quizais, son casos perdidos.
Á última etapa da vida, pola súa altura humana e o longo camiño
percorrido, convenlle, máis ca a ningunha, se-la máis creadora de tenrura. É
a que está en mellores condicións de creala, empezando polos máis próximos, os que se teñen máis á man, familia e amigos. Na medida en que o noso
xove ou maduro ancián, libremente, vai morrendo a tempo, día a día, ha
atravesar de tenrura –perfume do Pensamento do que falaba Teilhard de
Chardin– canto toque, favorecendo dese xeito o rego sanguíneo da unidade
do Cosmos e da súa marcha ó Creador.

9. Buscaglia, L. F., Amándonos los unos a los otros, Plaza & Janés, Barcelona, 1985, p. 126.
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A morte coma proxecto de vida
Sen dúbida, este epígrafe pode soar un tanto estraño, tal vez atrevido,
pero abrollou da mesma realidade e observación histórica. ¿Acaso na cultura
exipcia os propios faraóns non proxectaban as súas admiradas pirámides
pensando no sentido que para eles tiña o feito da morte? En tempos máis
próximos, os nenos da guerra civil convivimos con cidadáns de cultura
musulmana que ían á batalla, valentes e triunfantes, porque se caían nela
pasaban a gozar do paraíso prometido pola súa relixión. E ultimamente, qué
relouco de gozo poder concibi-la morte como nola describe Moncho Valcarce
no seu Diario íntimo da doenza final: “Coma unha moza lanzal, sorrinte e
garimosa”; “pois é a porta do infinito, non é escuridade, é luz, non é
condena, é amor”.10
Por suposto que para algúns, que se cren científicos e progresistas, e
para cantos pensan que despois da morte non hai máis nada, semellante
enfoque pódelles resultar unha bufonada, un despropósito. Cousa natural e
lóxica, inalcanzable e inabordable para quen non descubriu esta realidade,
xa que se moven noutros parámetros e estructuras mentais, noutras vivencias
existenciais que non captan nin senten nin disfrutan delas, pero que están aí,
ocultas, semidesveladas, misteriosas, coma as grandes realidades da vida, a
solidariedade, o amor, a xustiza, a tolerancia, o mar, a vocación, a felicidade...
Hai que aborda-lo tema da morte unha vez máis, con asiduidade.
Tomalo como dixemos e descubrilo con intelixencia sentinte. Incorporalo ó
noso analizar e sentir, ata convertelo en cultura estimulante que pon azos de
ilusión para vivir e pancas de acción liberadora, inspiración dun proxectado
gozar e afán de vida máis profundo, decidido, denso e esperanzador.
Que non se saiba o día nin a hora da nosa morte non quere dicir que non
faga miña esa incerteza e, por conseguinte, que esa luz misteriosa e incerta
da mesma non forme parte da esencia dos meus proxectos, de todos e de cada
un, desas cousas pequenas e cotiás, unhas sorprendentes, inesperadas outras,
que constitúen o fío conductor da nosa felicidade.
Carlos URDIALES RECIO e
Cándido MORENO ARAGÓN

10. Valcarce, M., Diario íntimo da doenza final, Monografías de Encrucillada, Santiago, 1994, p.
32.
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Entrevista

O mundo dos maiores
na nosa Galicia
Entrevista co xeriatra e xerontólogo Fernando
Jiménez Herrero, presidente da Sociedade Española de Xeriatría

por Xoaquín CAMPO FREIRE

— ¿Quen é Fernando Jiménez Herrero, como nace a súa vocación de
servicio ó mundo da xeriatría-xerontoloxía e os seus vencellos con Galicia?
— A miña vocación á xeriatría iníciase realizando os estudios de
doutoramento en Medicina en Madrid, nos que, entre outros profesores,
tiven ó doutor don Gregorio Marañón. Foi el quen me suxiriu a conveniencia
de que eu seguise na dedicación á xeriatría. Daquela (ano 1951) aínda non
era especialidade médica e non o sería ata 1976. Os escritos de don Gregorio
e as clases que sobre esta disciplina se impartían no seu servicio
motiváronme dabondo, pero a miña vocación aumentou co coñecemento
directo da propia problemática clínica e social dos vellos nos meus primeiros
anos de médico rural exercendo en Bergondo (A Coruña), en Laza (Ourense),
nas montañas de Asturias (Malleza-Salas) e máis tarde en Oleiros (A
Coruña).
Por nacemento son asturiano. Polas miñas vivencias, dedicación e
sentimentos síntome galego de toda a vida e, á vez, moi español. Bastante
máis iberoamericano ca europeo e, sobre todo, cidadán do mundo.
— ¿Doutor, para profanos: xeriatría, xerontoloxía, xerocultura? Explíquenos, por favor.
45

Xoaquín Campo Freire

— Xeriatría é a medicina para os vellos. Xerontoloxía é o estudio do
envellecemento. Xerocultura é o cuidado dos anciáns.
— Outros problemiñas: ¿Ancianidade, senescencia, decrepitude? ¿Talvez mellor, terceira idade, cuarta, quinta...? ¿Xubilado, pensionista ou
vello, a secas?
A xubilación, ¿clase pasiva ou etapa longa da vida para estar presentes
e activos na sociedade? ¿Os maiores teñen aínda algo que aportar de valía
a esta sociedade?.
¿Teñen contido real todas estas denominacións e divisións?
— Ancianidade: Cualidade de ancián, isto é, persoa con moita idade.
Actualmente, polo menos, octoxenario.
Senescencia: Equivale a envellecer. Senecto sería envellecido con
normalidade, de onde senior: señor, envellecido con éxito.
Decrepitude: Declinación das facultades físicas e/ou mentais por un
envellecemento acompañado de enfermidades que causan perda de capacidades funcionais e de facultades para desenvolverse ben nas actividades
habituais da vida diaria.
Terceira idade: Termo social que crearon médicos-sociólogos franceses polo 1950 e que tivo excesiva boa prensa. A súa xusta utilización é para
aludir á persoa maior xubilada, xeralmente a partir dos 60-65 anos.
Cuarta idade: Termo de posterior creación que o anterior, aceptado por
organismos sanitarios da OMS (Organización Mundial da Saúde), Nacións
Unidas, etc., para aludir ás persoas envellecidas, xeralmente con máis de 75
anos, con invalidez e dependencias ou, polo menos, con grande perda de
autonomía por sufriren enfermidades crónicas invalidantes.
Xubilado: En principio era quen alcanzaba o xubileo ou satisfacción de
ter cumprido 50 anos de actividade (artesanal, laboral, vocacional, etc.).
O xubilado alcanzaba o xubileo. Alegrábase de ter chegado á idade
avanzada na súa actividade. Posteriormente asociouse ó cese no traballo,
condición que, ó ser remunerada cunha pensión, creou o termo de pensionista ou persoa que cobra unha pensión, e que non sempre é un vello, nin
tampouco un pasivo ou un inválido.
Vello, a secas: Que a expresión vello se teña convertido nun adxectivo
despectivo ou desvalorizador dunha persoa, está motivado polo estereotipo
negativo da vellez que se difundiu ó enaltecer tan só os valores positivos da
xuventude (que tamén os ten negativos), esquecendo que a vellez tamén ten
aspectos moi positivos.
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Agora ben, a palabra vello, coma tantas, depende de quen a diga, como
a diga, con que intencións e con que música a pronuncie. Viejito é cariñoso.
Meu velliño, aínda o é máis, vejete é humorístico e ata pode expresar
simpatía...
A expresión clases pasivas: Está en desuso, porque afortunadamente
cada vez hai menos xubilados pasivos ou pensionistas inactivos. As señoras
outonais e as clases pasivas son frases de antano. Dicir maiores é concretar
pouco, é ambiguo e indica unha fuxida das expresións xustas. Penso que é
preferible dicir veteranos, coma nos Estados Unidos cualifican a certos
hospitais de xubilados do Exército, da Mariña, etc.
— Corre por aí unha idea subliminal e talvez interesada de vello igual
a enfermo, inútil, consumidor, pasado, carne de médicos e hospitais, etc. ¿É
isto exacto, xusto, ou haberá outros intereses subxacentes?
Vello igual a enfermo: Non. Hai vellos sanos ou sen aparencia de
enfermidade, ou, se a teñen, eles non a senten. Máis do 60% dos anciáns non
se senten enfermos.
Inútil tampouco é exacto. Miles de avós exercen unha avoenza positiva,
activa e útil cos netos, cos fillos, coas noras e mesmo con toda a familia.
Consumidor: Tampouco as persoas de idade avanzada son en por si
consumidores. É a sociedade de consumo a que busca consumidores en
tódolos grupos de idades. E así creouse un consumismo para nenos, outro
para maiores, etc. Entre eles está o turismo para a terceira idade, as ofertas
de balnearios non indicadas por médicos, etc.
Tampouco é certo que os vellos sexan carne de médicos, pois a maioría
dos médicos incluso escapan da clientela dos idosos, cos que se paran pouco
tempo e cos que a penas dialogan. Ocorre que moitos vellos medicalizan as
súas queixas e aí buscan solucións porque é o recurso que lles ofrece a
sociedade, o máis cómodo, o máis doado, buscando píldoras máxicas que
non existen.
Carne de hospitais: É verdade que os anciáns teñen que ir con maior
frecuencia ós hospitais, onde xeralmente non reciben a atención correcta que
precisan por non existir servicios especiais para eles (como os hai para
nenos, nais, etc.) e son moi escasos os médicos vocacionados e formados en
xeriatría.
— Volvendo á xubilación. ¿Como vivila? ¿Necesita ser preparada?
¿Como? ¿Vai ser un proceso de cambios ou é unha etapa uniforme?
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— Cada persoa constrúe a súa vida. Case sempre, como se viviu de
novo, así se vai vivir de vello. Os activos seguirán sendo activos. Os verdes
serán vellos verdes. As circunstancias de saúde e o contorno socio-familiar
condicionan a forma de vivi-la vellez de cada quén. O ideal é seguir sendo
activo para envellecer saudablemente e con éxito, sen perder cualidade de
vida.
Vivi-la vellez de pasivo é corre-lo risco de precipita-los estados de
depresión e crear situacións de dependencia por perda nas capacidades.
A vellez necesita reflexión persoal, meditación e recoñecemento das
capacidades propias para non perdelas e melloralas no posible. Iso vai
requirir aprendizaxe e tamén a necesidade de recibir ensinanzas. Prepararse
para a xubilación é unha tarefa recomendable. É unha das moitas asignaturas pendentes da nosa sociedade. Así o ten lexislado ela mesma a nivel
internacional (OIT, Organización Internacional do Traballo) e así está
ordenado no Estado español, por máis que esta sexa outra das moitas
disposicións ignoradas.
¿Como? Primeiro hase recibir información dende os 55 anos. Comezarase
a tomar interese ós 60. Temos que decidirnos a ler sobre o tema xa antes de
estar xubilados. Moitos adáptanse mal á súa nova situación e precisan un
curso de ensino de adaptación á xubilación para saír da súa soidade,
depresión, aburrimento, etc.
— ¿Proceso de cambios ou etapa uniforme?
A vellez humana é cada vez máis longa e ten fases moi diferentes:
– O sesaxenario activo, que el non se nota ancián, está san e é
optimista.
– O que acada os setenta en forma, que permanece sociable,
dinámico e inquedo.
– O octoxenario, que ten limitacións pero que as supera con
recursos de habilidade, co apoio dos familiares, dos amigos ou
de institucións.
– O nonaxenario, limitado, pero que atende, escoita e responde
ós estímulos que recibe e precisa; que require axudas e afectos...
– O centenario, case inválido, pasivo, mais desexoso de contempla-lo paso da vida e ansioso de recibir afectos...
Hai moitas formas de estar na vellez, segundo a saúde e o que ofrecen
os que nos rodean...
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O paso dunha fase a outra da vellez require adaptación, precisamente a
función máis débil de moitos anciáns. Pola capacidade de adaptación dunha
persoa sábese a forma e o grao do seu envellecemento.
— O desligamento, as situacións de dó e perdas, a soidade, o desamparo de si mesmo e dos outros... ¿É posible abrir camiños nesa noite escura
e bretemosa?
— O desligamento da sociedade e de certos costumes pode se-lo
mecanismo de defensa que en grao moderado evita compromisos e accidentes, pero en grao esaxerado expresa unha patoloxía, conflictos, carencias,
etc.
O desligamento ou a desvinculación dos amigos, principios, fe, hobbies,
afeccións, relacións sociais e familiares, etc., poden ser un síntoma de
depresión ou de regresión psicomotriz da persoa por unha involución
anatómica e funcional do seu cerebro. Diagnostica-la causa e actuar en
consecuencia é o que procede diante dunha persoa maior que se reprega
sobre si mesma dunha maneira inmotivada e esaxerada. É posible evita-lo
desamparo se se actúa adecuadamente.
— Realmente, ¿é hoxe tan importante o problema dos vellos? ¿Non
existiu sempre? ¿Que hai de novidade hoxe e cal é o futuro que se perfila?
— Sempre houbo problemas cos anciáns e de relacións interxeracionais,
con abusos, tanto dos maiores coma dos xoves. Aí están as historias bíblicas
de Susana e os vellos, a Sulamita que coidou ó rei David, etc., e sobre todo
os mandamentos e outros preceptos da Biblia: “Quen non coida do seu pai
xa vello é un blasfemo”.
Tan común coma a blasfemia na linguaxe coloquial de hoxe, así o é a
indiferencia diante dos problemas dos propios vellos da familia.
Hoxe hai máis vellos do que nunca. Sen saírnos da comunidade galega,
unha das máis envellecidas de Europa, isto vese claro. Tres de cada cen
galegos pasa dos oitenta anos. E un, dos noventa. Hai comarcas de Lugo e
Ourense que teñen vinte vellos por cada cen habitantes, con menos nenos
que anciáns.
Cada vez hai más anciáns que viven sós, cunha cualidade de vida
pésima. En certas zonas de Galicia chegan ó trinta por cen as persoas de
idade que viven soas. As pensións medias están moi por debaixo do salario
mínimo, case a metade deste. O futuro é esperanzador, en canto que os vellos
do próximo futuro terán máis recursos culturais (menos analfabetos, etc.).
Polo tanto, máis oportunidades de vivir unha vellez mellor, máis longa, con
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menos dependencia. Terán máis saúde que os de hoxe e sobre eles hase
realizar unha xeriatría máis predictiva dos factores de risco e máis preventiva dos procesos crónicos invalidantes que crean perda de autonomía.
O problema económico das pensións é o que máis asusta ós economistas
e ós políticos. Eu estimo que o mundo e a sociedade non son só finanzas,
etc.
— Ser vello en Galicia, así titula o Valedor do Pobo o seu informe para
o Parlamento Galego. ¿Como describiría vostede, que é un experto, a
situación nesta nosa Comunidade Autónoma?
— En parte, xa contestei esta pregunta no punto precedente, mais hai
varias cuestións pendentes de solucionar pola sociedade galega con relación
ós seus anciáns. Antes de nada ten un déficit crecente de prazas de residencia
para anciáns, a metade da media nacional española. Precísanse máis prazas
de residencias asistidas ou para inválidos e institucións especializadas en
certo tipo de pacientes: demencias tipo Alzheimer, parkinsonianos, inválidos osteoarticulares, amputados, cardiovasculares, etc. Debe cesa-la política
de crear caixóns de xastre para crónicos, que son un retroceso sanitario e
asistencial. Isto, por exemplo, é o que está a face-la Consellería de Sanidade,
mal asesorada, coa expansión do Hospital Juan Canalejo sobre o antigo
hospital de Oza. Pór ós anciáns baixo a asistencia de sanitarios (médicos,
enfermeiras, etc.,) non vocacionados nin formados en xeriatría é ofrecer
unha atención anticuada, cara e sen ánimo de progreso...
Os vellos en Galicia non comen o adecuado na súa maioría e realizan
un xénero de vida inapropiado para conserva-la saúde ou mellorala, indicativos de que falta unha educación familiar, popular, etc.
En Galicia só hai dous pequenos servicios de xeriatría (Lugo e O
Meixoeiro de Vigo) e ningún deles ten capacidade docente, polo que os
médicos de Galicia que queiran especializarse en xeriatría teñen que ir a
Madrid ou a outras comunidades. A política iniciada noutras Comunidades
de España de crear unidades de valoración xeriátrica nos principais hospitais,
para logo empezar neles a creación de seccións ou servicios de xeriatría, non
se iniciou aínda en Galicia e non se prevé nos planos que anuncian dende a
Xunta de Galicia.
Esta confórmase con romarías para maiores, turismo gratuíto ou ofertas
de prazas en balnearios, non por indicacións médicas, senón pensando en dar
diñeiro ós propietarios dos balnearios, que pola súa parte non se molestan en
moderniza-las súas obsoletas instalacións decimonónicas.
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A Facultade de Medicina de Santiago de Compostela aínda non cumpriu
a normativa da Comunidade Europea de implanta-la disciplina de Xeriatría
no período de licenciatura dos seus alumnos, cousa que van facendo, pouco
a pouco e con retraso, outras facultades de Medicina en España.
A maioría das residencias de anciáns de España non reúnen as condicións
mínimas de hábitat que marca a lexislación sobre vivendas (tese de Rúa
Rodríguez e outros estudios que o demostran).
En Galicia só hai oito médicos especialistas en Xeriatría e outros tantos
diplomados en Medicina Xeriátrica. Só unha traballadora social diplomada
en Xerontoloxía Social, etc., etc.
As Hermanitas de los Ancianos Desamparados tiveron máis casas do
que actualmente. Pecharon algunhas por falta de medios e de vocacións. As
actuais modernizáronas e contan con persoal non relixioso contratado.
Non existe ningún Plano Xerontolóxico para Galicia e non hai lexislación
que regule a construcción, apertura ou funcionamento dos centros
xerontolóxicos, nin dos privados nin dos oficiais. A axuda a domicilio que
se dá para manter no seu fogar ós moi vellos con limitacións nas súas
capacidades é insuficiente, mal pagada e con persoal pouco preparado en
moitos casos.
A atención relixiosa dos anciáns está pouco especializada para eles, é
insuficiente ou rutineira. Precisa dunha evolución acorde coa realidade
actual dos anciáns de hoxe.
Non obstante os vellos de Galicia están mellor atendidos e teñen máis
medios cá xeneralidade dos anciáns emigrados galegos que viven a súa
vellez en América.
— ¿É tan urxente esa lei que estableza o Estatuto das Persoas Maiores,
que prometeu para esta lexislatura o partido gobernante en Galicia?
— A maioría das nosas leis e estatutos son declaracións solemnes,
inoperantes, coñecidas por poucos, que os responsables esquecen, etc. Moito
temo que ese prometido estatuto vai ser un papel máis. Moito máis urxente
é resolver, ou polo menos paliar, as situacións referidas no punto anterior.
Acabar coa política de escaparatismo á que se prestan os medios de información que, obsesionados pola SIDA e os escándalos político-económicos
(locais ou nacionais), non fan noticia das carencias de moitas institucións,
dos abusos dos responsables ou das trampas das inaguracións solemnes.
Ocúltanse os suicidios e as eutanasias. Non hai control sobre a asistencia que
se dá ós anciáns, ou do trato inhumano que reciben nos servicios de urxencia,
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nos hospitais e nalgunhas residencias. Iso é o noso pan de cada día e os seus
ecos chegan só ós que vivimos máis de cerca o mundo dos vellos, dos
enfermos ou en soidade, explotados incluso polos seus familiares, veciños,
etc. E iso raramente sae nos xornais.
— Os vellos na casa, na familia, en residencias-asilos... ¿Como ve as
alternativas?
— A maioría dos anciáns non protestan. Calan. Repréganse nas súas
carencias. Sendo tan pobres e ignorantes, que cren que o que teñen ou lles
dan é o mellor e que xa non hai máis. Nos problemas dos anciáns hai que ir
ó seu medio, ós seus fogares, para detectalos, valoralos, coñecelos.
Actualmente en Galicia non chegan ó cinco por cen os anciáns que
desexan ir a residencias e as que hai non chegan para o dous por cen. Por iso
hai listas de espera e moitas prazas están ocupadas por familiares de altos
cargos da Xunta ou doutras institucións.
No futuro a demanda vai aumentar, toda vez que a xeración actual que
traballa (sobre todo a feminina) pensa xa, ós seus 40 ou 50 anos de idade,
que no día de mañá o seu único porvir para vivi-la vellez vai ser en
institucións, dada a experiencia que teñen actualmente e a forma de relacionarse cos seus fillos distanciados, indiferentes ou problemáticos. Estes
tamén aceptan facilmente. Séntense liberados de tal compromiso cos pais.
Galicia necesitará nos próximos vinte anos triplica-lo número de prazas de
residencias de anciáns que ten actualmente.
Os que xa están en residencias, institucionalizados, ven a súa situación
con resignación, sen capacidade de reacción, limitados polas súas
enfermidades e ocultan ou perdoan a conflictividade familiar que os levou
a tal situación. Para moitos deles a institucionalización supuxo unha liberación da súa situación anterior.
— En La Voz de Galicia (31/07/94) vostede publica na súa sección
“Tercera Edad” un substanciosísimo artigo titulado “Cuidados en residencias”. Aí lanza vostede un SOS sobre o problema sanguento de certos
centros privados e sen ningún control ós que poderiamos chamar algo así
coma aparcadoiros ou almacéns de vellos, e fala incluso de problemas
médicos, infeccións cruzadas, depresións, suicidio, indefensión, etc. ¿É tan
grave e tan real?
— Cando redacto as poucas liñas que collen no espacio da sección
“Tercera Edad”, teño que ter en conta que está dentro dunha páxina adicada
á medicina. Iso obrígame a non saírme demasiado dela, anque o fago con
algunha frecuencia, porque a medicina é un reflexo da sociedade e esta
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condiciónanos, e agora cada vez máis, tanto no sentido económico como
político, porque a dirixen persoas alleas ás ciencias da saúde que poñen
diante os seus intereses financeiros e persoais.
No tocante ás residencias pasa outro tanto, e o mesmo na atención
hospitalaria que se dá ós anciáns. Teño que reflexionar antes de escribir para
que non se vexan directamente sinalados co dedo personajillos e personaxes
empoleirados que poden reaccionar facendo dano a quen me dá as
informacións ou a min mesmo. Cando estaba en activo, coma médico, por
dúas veces, xefes de servicios socio-sanitarios enviaron recortes dos meus
artigos ós superiores deles e meus en Madrid para iniciarme un expedente.
Ocorren suicidios nas residencias de anciáns e siléncianse, non saen na
prensa. Centos de anciáns morren por úlceras de decúbito (“llagados”) en
hospitais que presumen de alta tecnoloxía diagnóstica e operatoria, ós que se
lles dan premios nacionais coma hospitais modelo, cando neles se rechazan
anciáns en urxencias, aténdeselles ás presas, mal e de malas maneiras,
negándolles técnicas e medios ós que teñen dereito, cos que poden mellorar
ou sanar, enviándoos a “hospitais privados asociados ou concertados”, onde
o persoal é máis insuficiente, os medios peores, a cualidade asistencial para
vellos pésima, e alí escáranse ou teñen infeccións hospitalarias ou doutra
índole en porcentaxes lamentables.
— Dr. Jiménez Herrero, ¿que é a vellez? ¿Por que envellecemos?
— O envellecemento é universal, afecta a canto existe. Envellecen as
pedras (catedrais, acueductos romanos, termas, etc.), envellecen as moléculas, as células, os animais e as persoas. Tamén envellecen as ideas, as
culturas, as modas, etc.
O envellecemento é un fenómeno programado así por Deus ou a
Natureza, segundo o observe un crente ou un que di que non o é. É un
fenómeno programado xeneticamente, nacemos xa co programa do noso
envellecemento na nosa primeira célula xeradora do noso organismo.
— ¿Como envellecemos?
— O programa biolóxico que marcará o envellecemento, que nos é
propio pola nosa especie humana, pode ser acelerado ou retardado. Pode ser
un envellecemento con éxito ou con fracaso. Depende da persoa e das súas
circunstancias. Un habitante da África subsahariana ten unha esperanza de
vida entre 50-60 anos, un xaponés 80, unha galega 80, un galego 76.
En resumo, envellecemos conforme a un programa xenético propio da
nosa especie, que se cumpre en forma satisfactoria ou non, en boa medida,
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segundo o xénero de vida que levemos, que depende da nosa vontade e das
circunstancias que nos dá o contorno no que vivimos.
— Psico-tipoloxía na senectude: adaptación/inadaptación.
— En tódalas idades a psico-tipoloxía humana é moi variada, e moito
máis na vellez, que é a suma da vida do home, a acumulación de factores que
condicionan e modulan tódolos compoñentes da personalidade. A adaptación é a clave da vellez. Conseguir unha adaptación óptima ós cambios dos
tempos é o meirande éxito que pode ter todo aquel que envellece. Vello
adaptado non acostuma ser vello conflictivo. Axudar á adaptación á vellez
e labor de educadores, xerontólogos sociais e incluso dos sanitarios coidadores.
— Psico-ecoloxía do ancián. O espacio persoal ou territorialidade. “O
vello para o faiado”. Cambios no seu espacio.
— A prosemia, estudio do espacio propio de cada especie, ten moitas
singularidades na vellez. O vello busca o seu niño, esixe o seu espacio, que
se debe respectar, e débeselle axudar para que sexa o adecuado á mellor
calidade de vida física e mental. Onde entra a luz, entra menos o médico.
Evitar que os vellos se metan, ou os metan, na peor habitación da casa. Frei
Antonio de Guevara, bispo de Mondoñedo, daba bos consellos nas súas
epístolas morais e nos seus sermóns a este repecto: “casa soleada...”.
O espacio do vello non debe ter factores de risco de accidentes, debe ser
protésico, para facilitarlle mobilidade e confort.
Hoxe, cando hai máis vellos, non se constrúen cidades, rúas, casas, etc.,
pensando no envellecemento dos seus moradores. Hai que esixir que
arquitectos e urbanistas estudien xerontoloxía e hábitat.
Hai residencias de anciáns que son antixeriátricas. Algunhas delas
invitan ó suicidio ós seus moradores deprimidos. Outras facilitan fracturas
de coxas e cadeiras, etc.
— O segredo dunha boa alimentación.
— Variedade e calidade. Un bo almorzo. Un xantar normal. Unha cea
frugal.
Abundantes líquidos. Nada ou moi pouco de viño. Moitas froitas.
Moitos lácteos (queixo, iougurt, leite). Alimentos ricos en fibras (pan
moreno, boa boroa). Non abusar de fritos, mellor grellados. Carne ben picada.
A culinaria debe adaptarse ós gustos e posibilidades masticatorias e de
deglución das persoas maiores. Carnes e peixes suficientes. Pasteis, os
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menos posibles, ningún se se é diabético. Pastas, fariñas e féculas en moi
moderado consumo. Moita froita do tempo.
— Dependencias: alcolismo, ludopatías, tabaco, televisión, etc.
— Ningún alcólico chega ós 90. Se acada os 80 farao en moi malas
condicións. O alcolismo envellece máis rapidamente e crea patoloxías
invalidantes moi axiña.
O tabaco é ben sabido que mata lentamente, inducindo o cancro en
múltiples formas e localizacións, creando enfermidades respiratorias crónicas, úlceras de estómago, deterioro vascular, etc.
Existen ludopatías de cartas, baralla ou dominó. A peor, sen dúbida, os
bingos. Pero é a adicción á televisión a que motiva vida pasiva e sedentaria,
responsable de tromboembolias, artrose, perda de forza muscular e, co
tempo, caídas por osteoporose.
— Os vellos ¿deben namorarse? ¿Novas nupcias, emparellamentos de
apoio mutuo? ¿Aínda teñen capacidade de amar? ¿A sexualidade no
ancián?
— ¡Poden e deben! O amor non ten fronteiras e a sexualidade acompaña
ó home mentras vive, incluso en situacións de carencias e enfermidade. A
sexualidade nos vellos é unha sexualidade diferente. Máis vencellada ós
afectos, menos xenital. Pode ser máis de conveniencias e menos amorosa,
pero non menos afectiva. Incluso en situacións de invalidez avanzada hai
parellas de máis de 70 anos que funcionan. Facer burla do amor dos vellos
non é humano. Débese procurar comprendelos e aceptalos, favorecelos e non
marxinalos. Non considerar sucio todo o afectivo que teña inclinación sexual
nos maiores.
— Sitúenos, por favor: ¿Eutanasia activa? ¿Distanasia por abandono?
— Eutanasia non. Nunca xamais. O dereito á vida e o respecto á vida
allea é fundamental a calquera idade. Desgraciadamente, as distanasias por
abandono, omisións, negacións ou dilacións son frecuentísimas na nosa
sociedade, nos hospitais, nas residencias e nas familias.
Tamén rexeitámo-lo encarnizamento terapeútico. Non prolongaremos
artificialmente unha vida que clínica e socialmente está concluída.
— Encara-la propia morte ou vivir coma se non existise para nós. ¿Cal
é a súa experiencia de tantos anos?
— A maioría nunca pensa que van morrer. Os vellos téñenlle máis
medo á invalidez que á morte, á demencia que á invalidez física. Poucos
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aceptan que o seu final está chegando e, anque nos din que queren morrer,
a verdade é que están demandando un milagre dos demais.
— ¿Que nos pode dicir da fe relixiosa e das grandes preguntas nestas
idades? ¿Prestan axuda verdadeira? ¿Estorban? ¿Crean paz interior?
— A fe sempre presta alivio na ansiedade, consolo diante da dor, por
máis que sexa unha fe antiga, case esquecida ou pouco practicada. Nunca
estorba a axuda espiritual e sempre beneficia. É evidente a paz interior, o
sosego, a conformidade no ancián relixioso.
Hai que saber escolle-los momentos oportunos para a práctica relixiosa,
para os rezos ou a meditación. Un sedante aplicado a tempo axuda a levar
ó paciente a vivi-la súa fe con mansedume e moita máis esperanza.
— As igrexas de base, as comunidades humanas, os lectores de
Encrucillada, etc., ¿lemos isto e xa somos/estamos documentados, ou hai
algo máis que facer neste mundo da xerocultura?
— Hai moito por aprender, bastante por ensinar no coidado dos anciáns.
Pararnos a coñecelos, sabelos escoitar, axudalos no conveniente e, sobre
todo, saber crear vías de comunicación cos vellos. Sen comunicación
correcta non hai atención, valoración, nin axudas correctas.
— O voluntariado, auxiliares a domicilio, visitadores e acompañadores,
etc., ¿vale todo ou é necesaria unha mínima calidade e calidez?
— Tódalas mans, tódolos afectos e accións son válidas, porque as
situacións e as necesidades esixen ofertas múltiples e graduadas segundo os
momentos. Mais todos deben ter sentido de responsabilidade compartida,
sentirse solidarios cos vellos e cos compañeiros de traballo en torno a el:
sacerdote, enfermeira, auxiliar, familiar, médico, podólogo, psicólogo,
traballadora social, etc. Todos debemos entendernos e axudarnos. Ninguén
é máis importante do que o outro. De nada vale un bo diagnóstico e
tratamento se non se saben aplicar con afecto e continuidade.
Doutor Jiménez Herrero, seguiriamos con moito gusto recollendo o seu
documentado maxisterio e a súa abondosísima experiencia, pero os espacios
que nos brindan as publicacións son limitados. Haberá outras oportunidades,
se vostede non cansa de nós. A dirección e os lectores da revista dámoslle
a benvida a Encrucillada e teña ben seguro que unha nova luz de esperanza
e de amor vai facer nacer vostede en moitos galegos de corazón.
Cada domingo, na sección “Tercera Edad” de La Voz de Galicia,
temos unha cita de lectores interesados.
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Don Fernando, moitas graciñas. Foi para nós unha honra inesquecible
poder falar con vostede.
Xoaquín CAMPO FREIRE

ENCONTROS NA PASCUA
Na Semana Santa, Irimia convoca de novo a uns días de Retiro e
Convivencia. En principio, o lugar sería Romariz, ó pé da Serra da Corda,
que forma a linde norte da Terra Chá.
O encontro empezaría o mércores á tardiña e remataría o domingo ó
xantar. Todo en réxime autoxestionado e autofinanciado, é dicir, a escote.
O programa inclúe momentos de reflexión en grupo, outros de contemplación e oración na soidade e outros de celebración. Estes últimos serán
compartidos cos veciños daquelas parroquias: Labrada, Romariz, etc.
A pousada farase ben na casa parroquial de Romariz, ben nas casas dos
veciños.
A animación do retiro correrá a cargo de Xosé Antón Miguélez, coa
colaboración de Manolo Regal.
Cómpre anotarse antes do 31 de marzo, nos teléfonos seguintes:
Polas mañás: 981-105444 (preguntar por Jesús)
Polas tardes: 981-675205 (
"
" Daniel)
Polas noites: 982-168943 (
"
" Tereixa)
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Fundación O Noso Lar:
unha misión compartida

Por Beatriz GARCIA TURNES

Foi na derradeira fin de semana das vacacións do verán cando un par de
amigos e mais eu nos decidimos por fin a colle-lo coche e ir pasar uns días
a Lousada, unha aldeíña do concello de Samos. Queriamos conversar cos
responsables da fundación O Noso Lar para coñecermos un pouco mellor o
seu traballo, do que xa oiramos falar.
Tardamos sobre tres horas en chegar dende Santiago, porque nos
perdemos máis dunha vez polo camiño. Xa comezaran a preocuparse por
nós, cando por fin chamamos á porta da rectoral restaurada que serve de sede
á fundación. Adela, Saladina e Inés –as tres relixiosas franciscanas que
viven e traballan alí– recibíronnos cun “benvidos á vosa casa” e sentáronnos
á mesa. Mentres ceabamos, decidímo-lo que habiamos facer ó día seguinte.
De acordo co programado aquela noite, erguémonos o domingo ás oito
para rezar coas nosas anfitrionas. Despois almorzamos e acompañámolas a
unha celebración da palabra nunha parroquia próxima. Elas seguiron toda a
mañá de igrexa en igrexa, celebrando e traballando. Nosoutros marchamos
de excursión a Samos e ó Incio. Fixemos unhas fotos preciosas coa paisaxe
de principios de outono –nogueiras e castiñeiros que comezaban a perde-la
folla; o verde, o amarelo, o marrón da ramaxe entre a néboa– coma fondo.
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O domingo tamén xantaron connosco Miguel –un dos cregos promotores da fundación– e Asunción –relixiosa que traballa na zona dende hai
varios anos. Adicámo-la comida a tomárno-lo pelo uns ós outros –os de
Santiago ós de Lousada e viceversa–, aínda que desta vez creo que nos tocou
a nós quedar un pouco máis calvos. Por fin, pola tarde, e despois de
marearnos moito, conseguimos que se decidisen a falarnos do seu traballo:
que fan, por que, para quen...
A inculturación da fe
Cando Miguel Gómez Vázquez chegou ó concello de Samos, as
parroquias das que se había de ocupar levaban xa catro meses sen crego.
Estaban traballando alí dúas relixiosas da Asunción de Sarria –Esther
Miguélez García e Asunción Miguel Larrieta– que organizaban as
celebracións da palabra e a catequese. Un domingo cada quince días ían
celebra-la eucaristía uns curas de Lugo.
Por fin, o bispo destinou a Miguel e a Xulio Fernández Doval para
atender dezasete parroquias. O ano da chegada adicárono a situarse, coñece-la realidade das aldeas, os seus costumes, as súas necesidades.
Atopáronse cunha zona abandonada e illada en tódolos aspectos:
sociocultural, sanitario, relixioso, económico... Un ámbito caracterizado
pola economía de subsistencia e unha grande dispersión xeográfica que
dificultaba os servicios públicos máis elementais (teléfono, luz, auga,
estradas...). Decatáronse axiña de que, por parte dos habitantes daquelas
parroquias, non había conciencia deste abandono. A xente vivíao con
resignación, coma algo normal ou inevitable. Isto impedía que puidesen ser
protagonistas do cambio que era necesario. “A situación de debilidade e
inseguridade impídelles programar con garantía as súas produccións, o que
provoca neles a pasividade, a falta de desexo de mellora-las condicións,
incluso das súas casas, para viviren con certa dignidade. Eles non lle ven
futuro á situación rural e por iso os mesmos pais invitan ós fillos a emigrar”.
Outra nota característica destas aldeas é o envellecemento da poboación.
Hai unha elevada porcentaxe de anciáns cun grande problema de soidade;
algúns non teñen a ninguén que viva con eles e outros non se senten
acompañados a pesar de compartiren teito coas súas familias. “A coexistencia na mesma casa de varias xeracións (avós, pais, tíos, fillos) dificulta a
comunicación entre eles e a convivencia en liberdade, así coma a educación
dos fillos”.
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A partir desta situación, “entendendo a inculturación coma o proceso
polo que a forza do Evanxeo penetra no corazón das culturas, e co fin de que
tal forza chegase a converterse nunha gamma de recursos culturais capaces
de humaniza-la vida e o mundo”, comezaron a traballar.
“Na pastoral e na liturxia procuramos partir da experiencia da xente.
Dende o respecto a todo o que eles están facendo, dende a valoración e a
acollida, queremos axudarlles a dar un paso máis. Queremos que vivan o
Evanxeo coma unha boa nova liberadora e cargada de esperanza. ¿Como
facelo? Tentamos purificar algúns costumes antigos, sobre todo no tocante
á liturxia funeraria e ás celebracións. Procuramos que as eucaristías sexan un
pouquiño máis festivas e próximas. Un medio para conseguilo é o uso do
galego, porque, aínda que eles ás veces afirmen entender mellor a misa en
castelán, no fondo o emprego dunha lingua distinta da vernácula provoca
distancia”. A xente vai descubrindo o valor das celebracións, algunhas delas
novas para eles ata o momento; por exemplo, a Vixilia Pascual, á que nunca
asistiran.
Para as catequeses dos rapaces reúnenos en dúas parroquias. Os nenos
quedan nalgunha delas ó vir do colexio e despois eles lévanos ás súas casas.
“Cada día que había catequese nosoutros faciamos co noso coche de trinta
a cincuenta quilómetros. Esta era a única forma de concentra-los rapaces por
idades”.
Os primeiros pasos
Así foron traballando, tentando impulsar actividades que desen un
pouquiño máis de vida ás aldeas. Entre elas, a de leva-los máis pequenos a
cantar panxoliñas polas casas para felicita-lo Nadal e os Reis. “Isto
ocupábanos toda unha semana, porque percorriamos dezasete parroquias e
vintetrés aldeas”. Empezaban sobre as cinco da tarde e non remataban ata as
once da noite. Aínda que fose cansado, decidiron repeti-la experiencia,
porque cumprira o seu obxectivo de dinamización dos distintos lugares.
Comezaron tamén a organizar campamentos cos rapaces. Ó principio
tiveron moitas dificultades, tanto por parte dos nenos, que non estaban
acostumados a saír da súa aldea, coma por parte dos pais –sobre todo por
parte dos pais–, que tiñan medo a que lles pasase algo durante os oito días
que habían estar fóra da casa. Con insistencia e sen desmaiar todo se foi
superando.
Os obxectivos destes campamentos eran e son dous:
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1. Permitir que os rapaces poidan gozar dunhas merecidas vacacións.
Habitualmente estes nenos, cando non teñen colexio, están coidando as
vacas. Os organizadores da acampada pensaron que os máis novos tiñan
dereito a uns días de descanso. Decidiron pasalos na costa, porque os nenos
do interior non atopan moitas oportunidades para ir ó mar.
2. Fomenta-la convivencia entre os rapaces, que viven moi dispersos.
Fóra da escola –especialmente durante as vacacións– a penas se vían.
Sufrían unha falta de relación que se lles notaba.
Durante o verán tamén tentan crear un bo ambiente entre os veciños
facendo, o primeiro sábado de agosto, unha excursión-convivencia para toda
a xente que queira. Percórrese a costa cun programa que ben podería leva-lo nome de “Coñecer Galicia”. Procúrase que todo o mundo descanse e o
pase ben cos demais. Nesta actividade veñen participando arredor dunhas
cen persoas.
En canto ó problema de soidade dos vellos, o primeiro que fixeron foi
organizar unhas minivacacións para eles. Se querían que os anciáns se
animasen a acudir tiñan que preparar unha viaxe de poucos días a un lugar
non moi distante.
Miguel interrompe o relato para explica-la necesidade de estar moi
atento ás circunstancias, de adaptarse a elas, se se queren acadar unhas
mínimas garantías de éxito. “Cando nunha zona rural coma esta se organiza
unha actividade, hai que contar alomenos cun 50% de posibilidades de que
ese programa saia adiante. Non tanto por medo do fracaso coma porque a
xente do campo xa vai cansa: aproveitáronse moito deles e están saturados
de desenganos. Nestas circunstancias, un fracaso pode supoñe-la fin dunha
vía de promoción ou mesmo de tódalas vías. Por iso é tan importante poñe-los medios para que a cousa saia minimamente ben e todo o mundo quede
contento”.
Tendo en conta iso, antes de saíren de viaxe cos vellos, os organizadores
percorreron as Rías Baixas buscando lugares para durmir, comer e visitar, de
forma que todo estivese perfectamente preparado. Logo propuxéronllelo ós
anciáns e aló foron con quince deles nun microbús durante catro días. Para
os vellos foi, tal e como eles mesmos declararon, unha experiencia única en
tódolos aspectos: era a primeira vez que tiñan vacacións, que saían da casa,
que o pasaban tan ben, que vían tantas cousas.
Este resultado positivo abriu as portas a outras actividades posteriores.
Nos anos seguintes organizáronse viaxes un pouquiño máis longas, ó
Mediterráneo. Fixéronse no inverno, contra marzo ou abril, porque esta é
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unha época do ano triste, e unha viaxe en tal momento pode animar á xente
maior. Ademais, nestes meses hai poucos traballos na casa e non é necesario
que os vellos estean alí para axudar. Tamén se tivo en conta que os anciáns
padecen moitas veces enfermidades que se agravan co frío e a humidade,
polo que está ben que se trasladen a un lugar cun clima máis cálido.
Algunha da xente que se anima a viaxar é maior de oitenta anos, e
mesmo se apuntan vellos que normalmente non queren saír da casa nin cos
seus fillos. ¿Que é o que os empuxa a participar? Séntense seguros, porque
se vai ó seu ritmo, porque se promove un clima de familia e de compañeirismo
que lles axuda a atoparse cómodos.
Con eles viaxa Miguel, unha das relixiosas que traballan na zona e unha
enfermeira. Os anciáns teñen ás veces problemas de saúde e atópanse máis
tranquilos se vai con eles alguén que os poida atender no caso de que se
presente algunha urxencia.
A seguridade que eles experimentan, ese ambiente de relaxación, de
convivencia e de familia... parecen funcionar coma unha medicina
psicolóxica. A pesar de viaxaren con xente maior que arrastra moitas
doenzas, nunca houbo ningún problema, ningunha emerxencia, ningún
empeoramento durante os días da excursión. O mellor de todo é que esta
seguridade psicolóxica tamén se nota de volta á casa. Ás veces, as
enfermidades da xente maior proceden, máis que nada, da súa angustia por
estaren sós, por non teren quen lles axude, porque os fillos viven lonxe ou
non lles fan tanto caso como eles quererían... “Cando descobren que
nosoutros estamos un pouco máis pendentes deles, que estamos dispoñibles
para axudalos en calquera momento, séntense tranquilos e iso nótaselles
moito. Esta tamén é a nosa forma de comunicárlle-la esperanza e a ledicia
do Evanxeo”.
Fundación O Noso Lar: “Ó servicio da xente da nosa terra”
Quince días de viaxe polo Mediterráneo custaban moitos cartos, o que
obrigou a enfrontarse coa cuestión económica. Había que pedir unha
subvención á Xunta, pero pareceulles que unha viaxe era pouca cousa para
presentar coma proxecto merecente desa axuda. Coas dúas relixiosas da
Asunción que estaban na zona, decidiron aproveita-la entrevista que lles
concedera o entón conselleiro de Traballo, Manuel Pérez, para propoñerlle
un proxecto máis amplo. A partir de aquí foi nacendo a idea de crear unha
fundación.
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Efectivamente, ó ano seguinte naceu a fundación benéfico-asistencial O
Noso Lar. ¿Por que unha fundación? Máis que nada para garanti-la
continuidade do proxecto, para que non dependese dunha soa persoa, pero
tamén para xestiona-las distintas subvencións que se puidesen recibir e que
non se conceden a particulares, senón máis ben a institucións deste tipo.
Os obxectivos fundamentais da fundación son:
1. A atención á xente marxinada do municipio, en particular á terceira
idade.
2. A animación e rehabilitación dos núcleos rurais do concello.
O proxecto funcionou moi ben dende o principio gracias a que houbo
unha grande acollida por parte dos veciños, que colaboraron en todo o que
foi necesario. “A xente nas aldeas ten dous valores que ás veces pasan
desapercibidos: a acollida e a gratuidade. Ámbolos dous están moi unidos ó
desinterese daqueles que van traballar con eles. Cando ven que unha persoa
lles ofrece a súa axuda sen pedir nada a cambio, eles envórcanse e colaboran
no que sexa”.
Para que a fundación fose cousa de todo o municipio, entraron a formar
parte do seu padroado o alcalde e algúns veciños. Unha vez que a Xunta
aprobou os estatutos cos que ía funcionar, houbo que pensar en como se lle
ía presentar á xente. Dado que se creaba prioritariamente para atende-los
vellos, decidiron organizar unha Festa de convivencia cos nosos maiores,
onde os protagonistas fosen os anciáns do municipio, pero onde participasen
todos. Naceu así unha celebración que se había repetir nos anos seguintes,
sempre o cuarto domingo de agosto.
A festa pretendía ser unha homenaxe ós anciáns polo que deles recibiran
os máis novos: “Todo o que hai aquí –pontes, camiños, fontes...–, sexa bo
ou sexa malo, témolo gracias a eles, e queriamos agradecérllelo”. Ademais,
pretendíase manifestar que o seu traballo debía e había ter continuidade nos
mozos, que ían colle-lo relevo. Para simbolizar isto, no primeiro encontro os
vellos entregáronlles ós mozos macetas con carballos e castiñeiros que estes
terían que cultivar.
Xa nesta primeira convivencia, na que se contaba coa asistencia dunhas
oitocentas persoas, se presentaron dúas mil. “Saímos do paso coa axuda de
todos, especialmente da xente nova; dende o primeiro ano uns oitenta mozos
de todo o concello veñen participando na organización e o desenvolvemento
da festa”. Tamén colaboran habitualmente os adultos do lugar no que cada
ano se celebra o encontro, así coma os rapaces: no mes de agosto participan
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en obradoiros de preparación da festa nos que poden aprender e desenvolve-la súa creatividade. Así, mátanse dous paxaros dun tiro: prepárase a
celebración dos máis vellos e foméntase o encontro dos máis novos. Quince
días antes do acontecemento xa se vai creando ambiente de festa coa
participación de mozos e nenos nos distintos talleres.
As autoridades asistentes quedan sempre moi sorprendidas. “Estamos
acostumados a ver encontros de vellos nos que se mete ós anciáns nun
polideportivo con mesas, dáselles unha comida, tráese unha orquestra,
bótanse uns discursos e punto. Aquí había uns cincocentos vellos e o resto
eran mozos, nenos e adultos que se divertían con eles. Así, resultou unha
convivencia moi entrañable”.
A festa comeza cunha eucaristía, “que cremos que, no fondo, é o que
nos dá forza para organizar todo isto”. Despois, pensando especialmente nos
máis vellos, toca unha banda. Logo veñen uns gaiteiros e un grupo de música
galega coma Saraibas, A Roda, A Quenlla... “Eliximos estes grupos, por
unha parte, porque nosoutros tamén pretendemos potencia-lo noso, a nosa
música; por outra, porque cremos que teñen atractivo para a xente nova”.
Un proxecto integrador, unha misión compartida
Coma sede da fundación e centro social de atención á xente maior
reconstruíuse unha vella rectoral. Nas obras participaron tódolos veciños e,
así, estiveron rematadas axiña. Para vivir nesta nova casa buscouse unha
comunidade de relixiosas que puidesen traballar, non só na sede mesma da
fundación, senón no plano conxunto de toda a zona. “Promovemos un
proxecto integrador, global: abarca a tódolos sectores da poboación, non só
no terreo asistencial, senón tamén no pastoral e evanxelizador”.
Presentóuselle a proposta á provincial das franciscanas e ó cabo dun ano
recibiron unha resposta afirmativa: ían conseguir unha comunidade para
Lousada. Así chegaron Adela Arias Conejo, Inés Delafuente Aliagas e
Saladina Villaraviz Diéguez.
“A cuestión económica hai que tela en conta tamén, non cabe dúbida
–di sorrindo Miguel, en resposta a unha pregunta miña–, pero a min sempre
me preocupou máis o recurso humano. Claro que agora que témo-lo recurso
humano xa nos preocupa tamén o económico, porque estamos arrastrando
dous millóns de pesetas de déficit dende a construcción da casa. De todas
formas, imos saíndo adiante gracias a subvencións da Xunta, do Concello,
que facilita o pouco que pode, e ós donativos. Nalgún momento houbo algún
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donativo importante e agora case tódolos meses chega algo, aínda que sexa
pouco, que nos vai axudando a continuar”.
A casa está estructurada de xeito que sirva para levar a cabo toda a
misión que se pretende realizar. No baixo, ademais da cociña, hai unha sala
que serve para reunións, obradoiros, xogos, convivencias... No primeiro
andar teñen unha serie de cuartos dispoñibles para aqueles que os necesiten
nun momento determinado. “Por exemplo, unha persoa que está cunha gripe
terrible e como vive soa non ten quen a coide pode vir para aquí, que nós nos
ocupamos dela; unha persoa á que lle hai que facer curas tras unha operación
e non ten unha casa coas condicións humanas e hixiénicas necesarias pode
estar aquí ata que se poña ben”. Non é un asilo, non é unha residencia na que
se estableza un permanentemente, porque non cumpre as condicións necesarias para iso e porque o que se pretende é atender á xente maior no lugar
onde mellor se atopa, que é a súa casa. As camas do segundo andar poden
servir tamén para acolle-los participantes dalgún encontro, convivencia ou
curso que se realice durante o ano. No ático hai tres cuartos pequeniños e
austeros para Adela, Inés e Saladina. Hai tamén un oratorio.
As relixiosas adícanse á axuda a domicilio, atendendo a persoas que o
necesiten. “Collemos con cariño a visita ós anciáns. Hai que ir achegándose
á xente pouquiño a pouco para que vaia dándoche confianza, permitíndoche
que a axudes en máis cousas, aínda que o que máis lles gusta a todos é que
falemos con eles. Sorpréndelles moito a gratuidade coa que imos e intrígalles
saber de que vivimos, quen nos paga para que non lles cobremos nada”.
Inés, Adela e Saladina ocúpanse tamén das celebracións da palabra os
domingos, así coma dos campamentos e actividades cos mozos, coma o
curso de monitores de tempo libre do último ano. Ademais, axudan coa
catequese, especialmente coa de primeira comuñón, porque para esta as
reunións teñen lugar nas casas dos distintos rapaces, de xeito que nelas
participe tamén a familia. “O traballo facémolo cos nenos e cos pais á vez;
como nós só imos a cada casa unha vez por semana ou por quincena,
arranxámolo todo para que logo os maiores poidan preparar ós nenos durante
os días nos que nós non estamos. Buscámo-la formación compartida”.
Despois da comuñón pasan a reuni-los rapaces por idades, porque a dimensión grupal tamén é importante. Os pais colaboran moito na catequese de
primeira comuñón, “sempre recibimos moi boa resposta”.
Este labor que se está facendo é posible gracias a unha misión compartida por dúas comunidades distintas de relixiosas –as da Asunción de Sarria
e as franciscanas de Lousada–, por dous cregos da zona –Xulio e Miguel–
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e polos segrares. O traballo conxunto non redunda só en beneficio dos
veciños, senón tamén das mesmas congregacións, que se enriquecen mutuamente. “Cando un é capaz de relativiza-lo seu carisma propio, a súa
especificidade, para unir criterios e esforzos en favor dunha única
evanxelización, é cando se enriquece verdadeiramente. O feito de facermos
felices ós demais comunicándolle-la esperanza do Evanxeo repercute positivamente en nosoutros. Os beneficiarios son eles, pero tamén o estamos
sendo nós; e, no fondo, a beneficiaria é a Igrexa. Cremos que non só aquí,
senón en tódolos espacios nos que traballa a Igrexa é necesario fomenta-la
cooperación entre distintos sectores, se se quere que os esforzos realizados
dean bo froito”.
¿É posible estender esta idea da misión compartida ó resto da Igrexa?
¿Pode ser que cheguemos a aceptar que todos nós –sexamos cregos,
relixiosos ou segrares– temos algo que aportar e tamén algo que aprender?
Gustaríame poder responder cun si a estas preguntas e chegar a ver, aínda
que sexa dentro de moitos anos, cómo a Igrexa se enriquece a si mesma e
traballa ó servicio dos máis pobres con tanto éxito coma o grupo de cristiáns
que nós coñecemos en Lousada.
Beatriz GARCÍA TURNES
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Capeando o temporal
Por Agustín DÍAZ

Nas últimas semanas arreciou o temporal político e xurídico, polas
consecuencias dos procesos de especulación económica e da loita sucia
contra o terrorismo. Estes problemas non tocaron directamente á política
galega, pero foron asunto do máximo interese informativo. Curiosamente, foi o presidente da Xunta –tan combativo de ordinario– un dos
políticos que reaccionaron con menos acritude nesta liorta, ben fose polo
medo de que a crise chegase a botar por terra os cimentos do Estado, ben
por se sentir sicoloxicamente próximo ós dispostos a loitar a calquera
prezo contra o terrorismo ou ós prohomes das finanzas.

O caso é que a loita do xuíz Garzón contra os máis variados elementos
mantivo o interese informativo de xeito continuo e deixou a moi poucas
persoas indiferentes. Unha investigación xudicial que implica a máximas
figuras da seguridade, coma Sancristóbal e Vera, e salpica (polo menos) a
personalidades políticas tan relevantes coma Barrionuevo, nunca podería
pasar a un segundo plano. Pero se ademais o asunto se presta á polémica,
forman dous bandos moi claramente definidos.
En definitiva, o xuíz Garzón, co apoio profesional do poder xudicial,
segue acumulando datos para esclarece-la trama dos GAL. Todo un sector da
opinión, que encabeza o diario El Mundo, vive moi intensamente o proceso:
mesmo un sector que antes comprendía as actuacións dos GAL demanda
agora xustiza (entendendo por tal, sobre todo, o castigo dos responsables
políticos do caso). Lamentablemente, hai dirixentes políticos (no bando do
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Goberno e algún da oposición) que seguen defendendo tal tipo de conductas
apelando á chamada razón de Estado.
A opinión pública viuse implicada na polémica, polo manifesto partidismo dos medios. No bando do diario citado aliñaronse bastantes medios ou
relevantes comentaristas, particularmente os que buscan calquera pretexto
para manifestarse críticos e independentes, case todos eles xuntos nunha
asociación creada hai pouco. Na outra banda forman os que militan de
progresistas, nos que destacan a xente importante de El País e RTVE. Así
chegou TVE a dar un tratamento abusivo á entrevista de Sancristóbal e logo
a difundir no propio telediario o apoio “dos traballadores” dos servicios
informativos (prestado por medio cento de persoas nunha asemblea, a
pedimento da propia directora dos informativos).
O papel da xustiza
Lamentablemente, a decisión da xustiza sobre este transcendental
asunto vai chegar demasiado tarde. Pero non se lle pode bota-la culpa disto
ó xuíz Garzón: serían, en todo caso, os responsables políticos que no seu día
lle impediron remonta-la trama e investiga-la orixe dos fondos destinados a
paga-los executores dos atentados. A Garzón e ó poder xudicial, en xeral,
haberá que lles demanda-las razóns da súa ineficacia para acadar datos que
ás veces manexan os medios informativos ou coñecen os políticos, e tamén
pedirlles máis discreción no exercicio das súas funcións e menos corporativismo para protexerse mutuamente dos seus fallos.
Pero todo o proceso dá moito que pensar ós cidadáns: desde a novidade
de ver acusados de colaborar en actos terroristas a responsables da loita
contra tales delictos, ata a exhibición destas persoas concedendo entrevistas
ós medios máis diversos (incluída a televisión) ou as reiteradas denuncias
contra o propio xuíz co fin de cambialo por outro (¿máis xusto ou máis
favorable ó acusado?). E mentres tanto, os políticos, que tanto nos insisten
na independencia do poder xudicial, queixándose tódolos días da parcialidade
dos xuíces.
Despois deste accidentado proceso de investigación, o caso vai tardar
de seguro varios meses antes de ser xulgado. Esta é outra falta máis de
xustiza, que non leva camiño de ser remediada: calquera que sexa o
veredicto no seu día, os cidadáns quedarán descontentos. E non digamos os
acusados, sobre todo aqueles que resulten absoltos logo de seren inculpados
durante a etapa de instrucción do sumario.
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O terrorismo segue
Mentres tanto, os terroristas seguen matando. Neste caso a víctima foi
máis notoria, en canto era o político máis votado na cidade de San Sebastián,
unha persoa antinacionalista e “españolista”, crítico acérrimo e constante de
ETA e de HB. Máis aló de condenar este asasinato, non convén diferencialo
doutros; neste caso hai que lle da-la razón a Felipe González: a condena ten
que se facer polo asasinato dunha persoa, non entrar en distincións sobre a
súa profesión ou relevancia social.
Estes últimos factores si son relevantes para os terroristas que decidiron
e executaron este atentado. Por iso os sectores máis próximos a eles
sentíronse tamén especialmente conmovidos e afloraron reaccións públicas
algo novidosas. O realmente importante sería que, partindo do recoñecemento
de que non se pode matar un adversario político, se chegase á idea de que
tampouco se pode matar a unha persoa decente, anque sexa policía, nin
sequera a un vendedor de droga.
A reacción dos cidadáns, en xeral, amosounos outra faciana de Euskadi
que ten moitos elementos positivos: a capacidade de reaccionar contra o
medo ás pistolas e á intransixencia que nelas se apoia. A personalidade do
defunto e a relevancia política que chegou a acadar tamén rompe coa imaxe
política clásica, ó facer descubrir a todos que o apoio social ó PP en Euskadi
é tan grande coma o de HB. Iso explica tamén as dificultades de convivencia
que se rexistran entre dúas mentalidades tan enfrontadas e con implantación
social similar. O logro da paz social en tales circunstancias é un reto para a
sociedade democrática.
Os novos presos
O paso de Mario Conde, Arturo Romaní e De la Rosa pola cadea foi
tamén asunto de actualidade. A opinión pública recibiu cunha mestura de
sorpresa e alivio o ingreso deses personaxes na cadea. Por unha vez, había
indicios de que a xustiza podía ser igual para todos. A concesión da liberdade
baixo fortes fianzas enfriou algo o entusiasmo pola xustiza ou a satisfacción
dunha secreta envexa contra tales personaxes.
Sen embargo, estes encarceramentos espectaculares puideron servir
coma chamada de atención contra a especulación financeira e, en consecuencia, coma argumento moralizador da vida pública. Tamén haberá que ver
canto tardan os tribunais en pronunciarse definitivamente sobre estes asuntos e en que sentido o fan. Está moi recente o caso Nécora, coas súas penas
leviás e a liberación conseguinte dos culpables máis coñecidos.
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Mentres tanto, outros famosos procesos xudiciais seguen entremados
nas corredoiras da política: parece ser que neste eido os xuíces só atopan
culpables entre os políticos caídos ou de partidos con menos peso. Caeu no
seu día Xosé Luís Barreiro, condenan agora a Hormaechea en Cantabria ou
a Trigo en Córdoba. Pero dos Filesa, Naseiro e similares non aparecen
probas.
A crise política
Todos estes asuntos levaron a unha crise política importante con
repercusións mesmo no terreo económico. O Goberno mantense co apoio de
CiU, aliado por interese mutuo e pola imposibilidade de entendemento co
PP. Pero Felipe González perdeu case por completo a súa capacidade de
iniciativa e os ministros non saben por onde camiñar. O equipo de Xustiza
e Interior está no centro do furacán, onde Belloch e mailas súas subsecretarias dan a cara, pero non sempre convencen.
O Partido Popular xogouno todo á carta das eleccións anticipadas, que
non lle interesan máis ca a IU. Non foi quen de conectar cos nacionalistas
e non contribuíu precisamente a limita-las repercusións económicas da crise
política. Por iso, cando cheguen as eleccións de verdade, terá que aspirar á
maioría absoluta, que ninguén lle vai regalar nada.
A saída normal, dado que o PP non quere arriscar unha moción de
censura, tería que ser unha moción de confianza. Pero os cataláns non se
queren mollar: a fins de ano farán as súas eleccións e logo, na primavera do
96, serán seguramente as xerais. Daquela, os socialistas confían na recuperación económica, nun bo papel na presidencia da UE, no segundo semestre
deste ano, e en que os escándalos estarán algo esquecidos. Mentres tanto,
confían en que a mediación da patronal e dos sindicatos consiga unha tregua
política.
Cara e cruz da economía galega
Nestes momentos a multinacional PSA-Citroën desenvolve un plano
encamiñado a construír en Vigo un novo modelo de turismo que fabricará
exclusivamente nesta cidade. Destina para iso 30.000 millóns de pesetas.
Pero ademais deste modelo, que sairá o ano que vén, Citroën quere facer
outro novo coche, no 97, e para iso vai investir unha cantidade importante,
anque menor cá anterior. Para iso está negociando coas autoridades unha
subvención próxima ó 20% do investimento. Manterá así en Vigo os preto
de sete mil postos de traballo directos.
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Pero, ó mesmo tempo, xorde unha nova adversidade no ámbito pesqueiro, coa perda do traballo de trinta arrastreiros nas augas do Atlántico
Norte, que enrolan a 1.500 mariñeiros, ademais dos empregos indirectos en
terra. Este revés, orixinado por unha mala política pesqueira da Unión
Europea, bota por terra o avance limitado que supuxo a ampliación das
condicións de acceso a case todo o couto irlandés, nas augas do Gran Sol.
Sucede isto nun momento en que se sinala que o crecemento da
economía galega no 94 foi inferior ó da media española, mentres a inflación
foi algo superior e os aumentos salariais estiveron por debaixo da media
española e do propio IPC. Ou sexa que as tan famosas novas da recuperación
económica non chegaron aínda ás nosas terras.

INESGA, SODIGA e outros santos
Haberá que encomendarse, xa que logo, a INESGA, ó IGAPE, a
SODIGA e a outros santos milagreiros que Fraga Iribarne e Xosé A. Orza
nos sacan cada poucos días en procesión. Hai poucas semanas anunciaban
o nacemento de INESGA, sociedade na que a Xunta, as Caixas e mailo
Banco Galego poñen 10.000 millóns ó dispor das empresas punteiras para
facer investimentos capaces de tirar pola economía galega (cara arriba, por
suposto). Tamén se anuncia a revitalización de SODIGA, agora maioritariamente en mans da Xunta, e mantense o IGAPE (Instituto Galego de
Promoción Económica, para promove-las PEME, pequenas e medianas
empresas).
Visto este santoral a un parécelle atoparse no ceo. Pero a realidade non
semella tan optimista. Hai poucos días presentábanse os primeiros proxectos
para o INESGA: a Inditex (Zara) e a Coren vanlles prestar, en condicións
interesantes, pouco máis de 2.000 millóns, para proxectos de 12.000 (Inditex)
e outro de 850 (Coren). Non é como para ve-lo ceo aberto, anque a ninguén
lle amargue un doce.
Mentres tanto, Caixa Galicia anuncia, un ano máis, beneficios moi
importantes e insiste nas súas ansias de expansión, pretendendo o Banco
Simeón, que xa estaba comprometido cos portugueses da Caixa Geral de
Depósitos. Na sombra, a competencia polo liderato bancario galego fronte
ó Banco Pastor, afectado na súa imaxe pola polémica xurdida en torno a
Fenosa e o seu presunto abandono do seu lugar privilexiado en A Coruña.
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Diálogo PP-PSOE
Xustamente as relacións de Unión-Fenosa coa Xunta nos planos de
electrificación rural e noutras actividades comúns foron obxecto de denuncias dos socialistas e tiveron amplo eco en diversos sectores sociais coruñeses.
Estas denuncias, xunto coas referidas a supostos pagos por obras encargadas, pero non realizadas, nos edificios centrais da Xunta, foron as últimas
escaramuzas importantes entre os socialistas e mailo Goberno galego.
No inicio do novo período de sesións e co encontro entre os voceiros,
Vázquez Portomeñe e Miguel Cortizo, produciuse un achegamento, demandado desde antigo polo secretario xeral, Francisco Vázquez, desexoso de
desmarcarse da oposición dura do BNG e de obter concesións no eido no que
os socialistas teñen máis poder, o municipal. Por iso haberá, seguramente,
concesións nas leis de cesión de competencias urbanísticas ós concellos, de
ordenación territorial de Galicia e de residuos sólidos urbanos.
Pero este diálogo non vai estar exento de dificultades, nas proximidades
dunhas eleccións municipais e cando están vivos algúns conflictos xustamente
polas materias antes citadas, como son o tratamento dos residuos sólidos e
maila política urbanística. A confrontación máis forte é a de Vigo, co apoio
dos militantes do PP ós veciños que rexeitan a planta de tratamento de lixo
de Guixar ou a algúns funcionarios implicados en manobras urbanísticas á
marxe da legalidade.
As eleccións municipais
Estes conflictos van te-lo seu reflexo nas eleccións municipais de maio.
Ata o de agora os partidos procederon a nomea-los principais candidatos,
sen demasiados problemas. Por parte do PP, os alcaldes de Lugo e Pontevedra
aceptaron con resignación (e algunha promesa de futuro) deixar vacante o
posto que ocuparan con pouco éxito nos últimos catro anos. En Lugo será
candidato García Díez, home de rancio avoengo na cidade e que xa fixo
practicamente de alcalde. En Pontevedra vai de primeiro un rapaz novo, non
coñecido, para deixar un pouco na penumbra a un Rivas Fontán de moito
arraigo popular, pero tamén moi coñecido nos tribunais de xustiza, onde ten
que comparecer moi pronto coma acusado.
En A Coruña Augusto Cesar Lendoiro mantén o sacrificado posto de
rival de Francisco Vázquez, igual ca María Xesús Sáinz en Santiago. En
Vigo o ex-conselleiro Manuel Pérez está xogando con lume en Teis, para
asegurarse tódalas bazas. En Ourense, candidato novo, coma sempre, neste
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caso Cabezas. E en Ferrol Xosé Romay pon na cabeza de lista a Blanco
Rouco, a besta negra do ex-conselleiro Xoán Fernández, que anuncia lista
independente alternativa, exemplo que seguirán noutros concellos próximos.
Os socialistas tamén tiveron problemas en Ferrol, onde Couce Pereiro
se impuxo ó vazquista Borreiros. Nos demais sitios repiten os alcaldes, sen
oposición: a desconfianza do resultado final non dá pé ás ambicións de
moitos. En Santiago Xerardo Estévez deu, unha vez máis, a nota: desde a
altura dos seus méritos infinitos, non se dignou acepta-lo apoio unánime á
súa candidatura se non incluía tamén un cheque en branco para facer toda a
lista.
Os problemas de sempre
Seguramente ó alcalde de Santiago se lle subiron á cabeza as
inauguracións. Tódolos alcaldes queren remata-lo seu mandato poñendo a
anda-las poucas ou moitas cousas que foron facendo ó longo do seu
mandato: nada máis natural. Pero se ademais se consegue a presencia dos
Reis, do presidente do Goberno e de cinco ministros, sen contar a Manuel
Fraga e mailos seus conselleiros, é de comprender que a un lle dea vertixe.
Hai que subliñar, por outra parte, o mérito inmenso do asunto. A cidade
de Santiago logrou estes anos importantes equipamentos, sen que os
presupostos municipais tivesen moito gasto, pero co protagonismo do
alcalde nas inauguracións: a ver quen vai recordar, no mes de maio, que a
Xunta pagou o Pazo de Congresos, o Monte do Gozo e mailo Multiusos de
Sar, que o Consello de Deportes pagou o estadio, ou que o MOPTMA fixo
as estradas.
Cando se celebren outras eleccións e a Xunta ou o MOPTMA queiran
recordar todo isto, a factura xa estará vencida. Claro que para daquela haberá
que mirar qué camiño levan as autovías de Benavente, as autoestradas da
Xunta, cantos trens seguen funcionando e quen os paga, se é que a RENFE
non nos deixou completamente abandonados.
Por iso, moi lentamente e con pouca forza, os cidadáns, os sindicatos e
algúns políticos empezan a preocuparse polas comunicacións por tren. Pero
estas queixas son poucas e chegan moi tarde. E o mesmo vai pasar coas
autovías: cando se remate a de Pedrafita xa non se recordará cando se
empezou.
Agustín DÍAZ
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Do escepticismo e do
entusiasmo
Por Xesús PORTAS FERRO

Tocounos vivir un tempo fascinante. Puxemos nel toda a carne que
tiñamos, o cerebro e o corazón. Ese era o noso salario a maiores: saber
que estabamos axudando a transforma-las cousas. E aínda que é certo que
logo a vida volveunos un pouco cínicos, desencantados e escépticos,
tamén é certo que unha pequena brasa lapea no fondo de cada un de nós
e, ás veces, se dispara.
(Víctor F. Freixanes: “Novo oficio de escribir”,
La Voz de Galicia, 10/12/94, páx. 6)

Unha xeración de escépticos
O que di o Freixanes dos periodistas novos de hai uns vinte anos
poderían dicilo de si moitos homes e mulleres da rolada xeracional que pasa
dos corenta ou vai xa achegándose ós sesenta. Asemade, subscribirían a
constatación implícita de que o desencanto e o escepticismo proveñen de que
os tempos cambiaron e, con eles, os valores apreciados pola parte máis
consciente e activa do corpo social: outros valores, pedestrísimos e
insolidarios, viñeron impoñerse e varreron os nobres ideais desde os que se
enxergaba un home novo e unha sociedade moito máis xusta.
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Seica estamos vivindo unha época de profundo escepticismo, que
maiormente afectaría ás capas medias das sociedades occidentais, pois dista
de ser fenómeno privativo de Galicia ou de España. Aínda que teña entre nós
características especiais. Os trazos xerais e comúns serían, entre outros, o
relativismo verbo dos valores da modernidade, a falta de utopías sociais, a
insolidariedade, o tecnicismo e o consumismo sen horizontes, e unha
tendencia á amoralidade que deixa vía libre ós avances do capitalismo
neoliberal e a unha cultura que ten como valores máis sólidos a procura do
diñeiro e do éxito persoal a toda custa.
Entre nós houbo observadores do clima sociocultural que viron xa raia-lo abrente dunha era nova ou de recuperación da saúde moral colectiva. Por
exemplo, indicaron como un dos sinais dos tempos novos a recente caída do
poder e prestixio dalgúns grandes persoeiros da cultura do diñeiro. Outros,
sen embargo, non son tan optimistas. Entre as razóns que aducen, hai tres
principais. Unha é a de que nas novas xeracións hai unha identificación
maioritaria cos contravalores imperantes. Un exemplo diso teríase no que o
propio Freixanes, no artigo citado, comenta sobre as máximas aspiracións
dos actuais estudiantes de periodismo. Outra razón sería que a loita pola
hexemonía social e cultural é unha lideira na que polo momento interveñen
sobre todo os propios yuppies de polidas barbas, non importa se lindamente
recortadas ou primorosamente rasuradas. E a terceira razón da falta de
optimismo estaría en que malamente se pode esperar que conduzan a precisa
rexeneración os que, coetáneos dos yuppies, se mantiveron incontaminados.
Porque, no mellor dos casos, xa demostraron tal incapacidade ó non
quereren ou non poderen opor resistencia abonda á dominación daqueles. E,
no caso peor, tamén eles foron e son presa do escepticismo, do que
curiosamente é máis un indicio o pesimismo do que estamos a falar.
Unha lingua de vellos
A finais do pasado setembro presentábase ó público o libro Lingua
inicial e competencia lingüística en Galicia, primeira entrega dos estudios
feitos para a elaboración do mapa sociolingüístico galego. Xa veremos ó seu
tempo as novidades que nos aportan os dous volumes que aínda faltan, con
datos e conclusións acerca dos usos e actitudes perante a lingua galega. Unha
lectura rápida deste primeiro dinos que o galego é a lingua dos vellos, pois
só entre os vellos son gran maioría os que aprenderon a falar en galego.
Xusto o contrario do que sucede cos máis noviños, entre os cales, e cada vez
máis, hai unha gran maioría de castelanfalantes iniciais, un grupo tamén
grande de bilingües e unha porcentaxe mínima de monolingües iniciais en
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galego. Para moitos de nós isto non supón novidade ningunha; simplemente
vén confirmar con datos autorizados o que vimos observando hai tempo.
Outra cousa que se nos confirma é o pavoroso incremento do bilingüismo de
substitución, pois trátase dun bilingüismo que avanza non a custa do
monlingüismo en castelán, que tamén crece e moito, senón en detrimento do
monolingüismo en galego, que tende velozmente a cero. Coido que non se
di no libro que o bilingüismo é unha etapa de transición no paso do
monolingüismo en galego ó monolingüismo en castelán, conclusión que se
extrae de anteriores estudios socilingüísticos, por exemplo, dos de Pérez
Vilariño. Non se di nin se contradí; máis ben déixase entender que é así.
Quen queira ver en que estado se atopa o galego, vaia ós patios das
escolas e escoite en que lingua falan os rapaces. É a invitación que nos fai,
un supoñer, César Cunqueiro en recente entrevista concedida a Faro de Vigo.
Na presentación do seu libro Sociodidáctica da lingüística sinalaba Elvira
Souto que case tódolos escolares galegos, entre eles o 75 % dos
galegofalantes, elixen espontaneamente o castelán á hora de se expresaren
por escrito. É este de Elvira Souto un libro recomendable, pois estudia as
causas da situación e propón medios para remediala.
Claro está que, se se quere cambia-la situación, cómpre coñece-las
causas dela e, a partir dese coñecemento, argalla-los medios técnicos para as
contrarrestar. O referente ó estudio das causas é un baleiro impoñente do
primeiro volume que deu de si o mapa sociolingüístico. Por iso, poida que
as palabras máis necesarias que se escoitaron no referido acto de presentación foron as de Fraga Iribarne, cando pediu unha análise detallada dos datos
obtidos a fin de poder aplica-las medidas precisas con coñecemento técnico
e con entusiasmo. E mirade por onde aínda hai quen ousa invitar ó
entusiasmo colectivo neste ambiente de desencanto e escepticismo. Menos
convincente é xa o que Fraga engadiu, sen que viñese moito ó conto, sobre
a necesidade de evitar imposicións e de salvagarda-la “paz lingüística”,
seica por mor de asegurarnos “unha correcta integración no plurilingüismo
de España e da Unión Europea”. Paz e integración ás que nada habería que
opor se non se acadasen, como semella se-lo caso, a custa da parte máis feble
das que interveñen no innegable conflicto lingüístico existente. Iso é o malo.
O conflicto está aí e con negalo nada se adianta; cómpre actuar para
resolvelo. Por riba, e hoxe por hoxe, a parte máis belixerante e poderosa nese
conflicto é precisamente aquela a favor da cal se producen os profundos
cambios lingüísticos postos de relevo no mapa sociolingüístico, cambios
ante os cales son un lixo o leve prestixio social que veu conquerendo o
galego e o mínimo arrequecemento do seu emprego en usos formais, na
78

Do escepticismo ó entusiasmo

Administración pública, por exemplo. Ante tal disparidade das partes en
canto a posicións tomadas e a efectivos, ¿non é un sarcasmo que tamén a
Real Academia Española se entremeta e bote máis leña ó lume? Vede os
pobriños dos académicos de la Lengua todos preocupados “ante los problemas de la convivencia idiomática, vivos hoy en las comunidades con lengua
vernácula, así como la creciente laxitud que se advierte en los usos públicos
de la lengua española, tanto orales como escritos” (Da carta da Real
Academia ó presidente do Goberno español).
A infortunada carta mereceu protestas e críticas de moi diversas
procedencias en Cataluña, en Galicia e mesmo en territorios de lingua
castelá. Ata foi desautorizada polo Quinto Congreso de Escritores de
España, celebrado en Valladolid a principios de decembro. Ou por un partido
político español, Izquierda Unida, que acusa á Academia de encirrar á guerra
lingüística no territorio do Estado. Sen embargo, a Xunta amosouse conforme co seu contido, que afirma non aplicable ó caso galego, ó non haber entre
nós problemas de convivencia lingüística.
A tal carta, se ben contén partes que lidas fóra do contexto total resultan
moi razoables, responde no fondo a unhas posicións evidentes a prol do
nacionalismo español. Por exemplo, cando pide a rotulación bilingüe nos
países con lingua propia a fin de que os outros españois non se sintan neles
coma “peregrinos na súa patria”. Deixen anda-lo tempo e verán, se a
integración europea se consolida, viren con semellantes pretensións os
ingleses ou quizais os alemáns ós países menos podentes da Unión. Como
sucedeu nos Estados Unidos entre os anglófonos e os hispanoparlantes. Velaí
a actitude dominadora e tan pouco elegante dos señores académicos. Tan
diferente, un supoñer, da dun Laín Entralgo, que un mes antes afirmara se-lo catalán a primeira lingua de Cataluña e que os que van vivir fóra do seu
lugar de orixe teñen o deber político e moral de aprende-la lingua do lugar
que os acolle. A correcta integración no plurilingüismo, que dicía Fraga, ou
se fai desde o respecto e a preservación das linguas coma a nosa, minorizadas
e minoritarias, ou non se fará de ningunha maneira, senón que se camiñará,
a través da dominación cultural e lingüística que xa padecemos, cara ó
monolingüismo en castelán hoxe e en inglés mañá.
En resumidas contas, esta lingua de vellos é, como ten dito Alonso
Montero, unha lingua da que nunca tanto se falou coma agora e que nunca
tan pouco se falou. Mais, como se escribe algo máis do que antano, e poida
que tamén por aquilo de que ó can fraco veñen as pulgas, é obxecto hoxe de
renovados ataques. Que nestas circunstancias haxa persoas e institucións
que lle dean certa acollida e agarimo é moito de agradecer. Gratitude que
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hoxe poderiamos tributar á empresa e ós lectores que fixeron posible o
cumprimento do primeiro aniversario de O Correo Galego, e mais á Sociedade Cooperativa Feiraco, polo feito de que desde hai uns meses publica
integramente en galego a súa revista.
Os entusiasmos dun conselleiro
Algo cambiou na Consellería de Cultura desque a dirixe Vázquez Portomeñe. Sequera produce máis noticias, que os medios de comunicación airean
xenerosamente. Como o diñeiro do que dispón non aumentou, será polo
talante do conselleiro. Cando lle reduciron o presuposto nun 15% e ata
deixarllo por debaixo do asignado á Dirección Xeral de Comunicacións,
manifestaba o Portomeñe que a escaseza de diñeiro había suplila coa
imaxinación e o impulso da creatividade.
10.068 millóns para a cultura non é gran cousa. Pero o máis discutible
é o reparto desigual entre os distintos programas do departamento. Hai que
ver, poñamos por caso, qué se vai poder facer a prol do audiovisual galego
con 155 millonciños de nada, se o custo medio dunha película española no
94 foi de 170 millóns. Asignación suficiente ou quizais sobexa pode selo a
acordada para a promoción do Camiño, un 38%, aproximadamente, do
presuposto da Consellería.
Deixando á parte as dúbidas e sospeitas sobre a pertinencia das
prioridades establecidas, pode admitirse sen moito receo que, sequera no
tocante á promoción da acción cultural, tanto ou máis cós medios económicos valen a vontade política e o traballo ben feito. En pasados exercicios
tense gastado moito diñeiro que á hora da verdade rendeu ben pouco.
Pouco diñeiro se precisa, un caso, para redactar e aprobar leis
ordenadoras dos distintos sectores da actividade cultural e das relacións
entre eles e a Administración. Nisto a Consellería vai dando pasos. Redactou
a Lei do Patrimonio Cultural e a de Protección do Camiño e prepara, ou iso
se di, a que ha regula-la acción no eido do audiovisual.
Xa nun terreo máis práctico, dotouse Cultura dun órgano colaborador
no referente ó Camiño, creando o Comité de Expertos do Camiño de
Santiago. Nel participan grandes autoridades na materia procedentes de
diversos países de Europa e mesmo dos Estados Unidos. De por parte, abriu
o chamado Centro de Información Cultural no que fora pavillón galego da
Exposición de Sevilla. Creou tamén, dentro da Dirección Xeral de Cultura,
o Rexistro de Actividades Culturais, onde as asociacións e os particulares
poderán inscribirse, propoñer iniciativas e obter axudas. E fálase desde a
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Consellería de que hai mentes de regula-lo fomento da industria cultural
galega (producción de cine, teatro, libro, etc.), polo que é de esperar estean
comezando a prepara-lo plano de promoción das industrias culturais con
sede social en Galicia e que produzan en lingua galega, segundo se contén
na iniciativa aprobada hai pouco por unanimidade no Parlamento.
O CGAC e a OCAG
Por fin o CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea) entrou en
funcionamento. Sen tempo non era, pois sucedía a un ano e pico da súa
inauguración.
A apertura constituíu unha grande operación de imaxe, ben anunciada
e preparada. Primeiro foi a aprobación do regulamento do Centro. Logo
viñeron os nomeamentos enche-las casiñas grosas do organigrama: Daniel
Barata, presidente do padroado; Antón Pulido, director xeral; Gloria Moure,
directora artística; Antón Castro, conservador. Entre unhas cousas e outras
producíronse declaracións solemnes sobre o que se quere do Centro: máis ca
un museo, un “centro vivo”, cunha clara dimensión pedagóxica, con
proxección intercultural e interdisciplinar e potenciador da creación artística. Difundiuse logo o programa da gran festa de reapertura, cheo de
elementos de forte atracción. E finalmente, chegado o gran día, foron: a
inauguración da mostra Itinere. Camiño e Camiñantes, o discurso da raíña
Sofía e sete discursos máis de autoridades, a recepción do Premio Europa
Nostra á recuperación do Camiño e a da declaración da Unesco que recoñece
o Camiño de Santiago como Patrimonio Universal da Humanidade. E,
pasado o día, aproveitando que por Santiago pasa o Sar coma por Valladolid
o Pisuerga, dous coñecidos comentaristas arremeteron contra o Consello da
Cultura por mor daquelas diferencias que aló un día tivera coa Xunta acerca
dalgunhas obras realizadas na rehabilitación daquel vello camiño ou mendiño.
Coma se a declaración da Unesco e o Premio Europa Nostra supuxesen a
aprobación do pouco ou máis que puido facerse mal.
Outro é o lerio da OCAG (Orquestra da Comunidade Autónoma de
Galicia). Sendo Alfredo Conde conselleiro, naceu a XOG (Xove Orquestra
de Galicia), dirixida por Xoán Trillo. En tempos de Barata sucedeu a infeliz,
improvisada e efémera transformación da XOG nunha OCAG, por mor de
a enviar como embaixada cultural a algúns países hispanoamericanos. Con
Portomeñe nace a segunda OCAG, disto hai menos dun ano, e finalmente a
terceira, por efecto dun convenio asinado entre o mesmo conselleiro e o
alcalde Estévez contra finais de novembro. A carón da terceira OCAG nace
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a Escola de Altos Estudios Musicais de Galicia. Unha e outra serán dirixidas
por Helmuth Rilling, o fundador da Bachakademie de Stuttgart.
¡Nunca tal decisión tomara o conselleiro! Contra ela e contra el
solevouse Paco Vázquez, apoiado por multitude de coruñesistas. Con argumentos de neno desepeitado e ciumento puxéronse a reclamar para a
Sinfónica deles subvencións da Xunta e do Goberno central equivalentes ó
que a OCAG ha recibir desas procedencias a través do Consorcio de
Santiago. Obxectan tamén que non hai lugar en Galicia para dúas orquestras
sinfónicas e que a deles é a primeira.
Pero o caso é que as críticas ó proxecto de creación da nova OCAG
viñeron tamén doutras partes e por outros motivos. En primeiro lugar, dos
propios compoñentes da segunda OCAG, oito profesores e non sei cantos
bolseiros, que se senten desprazados. Mais danlle á súa crítica unha certa
autoridade aducindo algo polo que ten sido moi criticada a Sinfónica
coruñesa: que se vai crear unha orquestra composta por estranxeiros, para o
que se fai morrer unha formada por galegos e á que se lle vía bo porvir. É
a razón que aducen outras críticas procedentes de medios profesionais de
Vigo e mesmamente dunhas asociacións veciñais lucenses.
Máis preto do pobo, máis cultura
Para pula-la regaleguización cultural, precísase actuar sobre tódolos
sectores culturais. Mais o investimento en medios e esforzos non é igualmente rendible en tódolos sectores. Porque os hai dos que as manifestacións
artísticas e actividades chegan ó gran pobo, mentres que os doutros van máis
ben destinados ás elites. Polo que habería que ter moi claro que canto se faga
pola promoción dun audiovisual, un teatro e unha canción lixeira
autenticamente galegos renderá verbo do grande obxectivo da normalización
cultural moito máis có equivalente dedicado a sinfónicas, plástica, congresos científicos e un longo etcétera. A falta de claridade ou de vontade de
valerlles a aqueles sectores é unha das máis graves eivas da cultura galega
hoxe.
Falando da canción, é ben sabido que a producción actual é escasa e
pobre, a máis de pouco coñecida. Mal se promove e peor se difunde. Eis un
bo campo para unha acción cultural de ampla e fonda incidencia.
As potencialidades transformadoras dun bo audiovisual galego racionalmente distribuído polas pantallas do país ten de ser un obxectivo
intermedio nunha acción cultural seria. No 95 pouco ha face-la Administración nese sentido; que non teñen espiñas os 155 millóns enriba referidos.
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Organizada polo Centro Galego das Artes Escénicas, dependente da
Consellería de Cultura, celebrouse a finais de outubro a mostra audiovisual
Imaxe Galega 90-94. Nela exhibiuse toda a producción dos últimos cinco
anos que recibiu axuda da Xunta. En total, pouco máis de cincuenta obras,
entre longametraxes, curtametraxes, documentais, programas de televisión,
vídeos de creación e outros. Para selo de cinco anos, non é tanta colleita. E,
o peor do caso, a penas chegou ás pantallas que a xente ve; por unha mala
distribución ou polo que fose.
Ou quizais polo desinterese de creadores e productores, que xa se
conforman con remata-la súa obra e con recibir por ela unha subvención
oficial. Polo que quizais lle cumpra á Consellería copiar dalgún xeito a
medida nova decidida polo Ministerio de Cultura verbo das subvencións á
producción cinematográfica española. No futuro, agás no caso dos novos
realizadores, non se concederá subvencións a fondo perdido, senón que se
subvencionará nun tercio do seu custo todo filme que recade por venda de
billetes un mínimo de 30 millóns, se a película foi feita en castelán, e só 10
(podendo a metade obterse mediante unha versión dobrada), no caso de
películas das que a versión orixinal se faga nunha das linguas oficiais
minoritarias do Estado. Esta discriminación a favor das culturas minoritarias
e do seu cine foi unha conquista dos cataláns que pode virlle ben a Galicia.
Porque, se en Cataluña o cine anda débil, en Galicia case nin naceu.
Aínda que Imaxe Galega tentou demostrar que está vivo e crece. Dáme lume,
de Héctor Carré, mesmo estivo a piques de conseguir un premio Goya da
Sociedade Española de Cinematografía. E seica A metade da vida, de Raúl
Veiga, tamén obtivo recoñecemento fóra de Galicia.
A prol do teatro galego pouco ha face-la Xunta cos 725 millóns que a
promoción do mesmo ha compartir coa da música e a danza. Os primeiros
600 levaraos o IGAEM, é dicir a OCAG, o Centro Dramático Galego, o
Ballet Rey de Viana e a Agrupación de Gaiteiros. Do teatro dixo o conselleiro que necesita, máis có apoio da Administración, o da sociedade, o cal
lle esixe popularizarse para capta-la afección. É verdade. O cal non exclúe
que non leven razón certas reivindicacións dos traballadores da escena.
Aquela, un supoñer, de que certos concellos contraten máis as compañías de
aquí e menos as de fóra, non sempre mellores. Ou dúas das que presentou
ó IGAEM a hai pouco constituída Asociación de Autores de Teatro: publicación de obras atendendo a criterios de cualidade e maior presencia de
textos modernos de autores galegos nas montaxes escénicas promovidas
polo Instituto. Semellan condicións necesarias, ben que non suficientes, para
a creación dun teatro de noso.
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Esconxuros finais
Malo é o escepticismo. Desde tal actitude non hai recuperación posible
dunha cultura luída e ameazada coma a nosa. Mais sucede outro tanto coa
dos entusiasmos triunfalistas ou baseados en conquerementos de pouca
transcendencia. Poida que sexan aínda máis daniños, maiormente cando
baixo o moito barullo e a autosatisfacción ocultan os verdadeiros problemas
de fondo. Co que tamén poden contribuír a incrementar noutros o escepticismo. Algunha das conmemoracións que veñen corren ese perigo. O 95 será
o Ano de Dieste, o do tricentenario de Sarmiento, o do quinto centenario da
Universidade de Santiago. Verbo destas celebracións, principalmente da
terceira, cadra ben repetírmo-las preguntas que outrora nos suxeriron os
grandes preparativos do Xacobeo 93. ¿Que pouso ou beneficio vai quedar
delas na cultura do país? ¿Que remedios para as súas feblezas ou principios
de solución ós seus problemas? Ó entusiasmo con que se enxerga os fastos
conmemorativos do Quinto Centenario, ós mil millóns que se fala de gastar,
ós sesenta congresos científicos que se quere celebrar, etc., cómpre opor
unha visión crítica capaz de tomar nota da secular contribución á
desgaleguización do país por parte dunha institución que nacía en castelán
no xusto momento en que a intelectualidade e o poder abandonaban as
formas e a lingua autóctonas para acoller e impoñer aquelas que viñan de
Castela. Unha institución, pois logo, que con outras foi causante da
anormalidade cultural que uns douscentos e poucos anos despois había
denunciar Sarmiento e que hoxe perdura, se non se agrava.
Máis necesidade ten a nosa cultura de celebrarmos feitos e figuras que
se erguen como modelos de identificación recuperadora. Figuras coma as de
Seoane, Dieste, Sarmiento. Coma a de Rof Carballo, o egrexio médico e
ensaísta en galego que nos deixou hai pouco. Coma a de Suárez Picallo, a
quen varias asociacións do país homenaxearon co gallo do primeiro centenario do seu nacemento. Ou coma as dos fecundos traballadores da cultura
felizmente vivos. Xesús Alonso Montero, por exemplo, que mereceu recibi-lo Premio Xunta de Galicia de Creación Cultural 1994. Ou Darío Xohán
Cabana, que cada pouco nos agasalla cunha obra literaria, agora coa novela
O cervo na torre, merecente do Premio Xerais 94. Dos tales e do labor
doutros, menos aparente pero tanto ou máis eficaz, ha vir ós poucos a
necesaria recuperación da identidade e orgullo cultural do noso pobo.
XESÚS PORTAS FERRO

84

Rolda de Igrexa

No encerellado camiño
da esperanza
Por Manuel REGAL LEDO

Saudamos unha vez máis a tódolos lectores desta Rolda cun saúdo libre
e cordial. A todos vos queremos transmitir este pequeno anaco da nosa
visual sobre dos acontecementos que para nós foron rechamantes na Igrexa
de Galicia e na Igrexa universal.
E facemos, coma sempre, esta aportación cunha dobre precaución. A
primeira é a de sermos conscientes da nosa parcialidade. E dicimos
parcialidade tamén nun senso dobre. Por unha parte, non nos é posible ver
e contemplar máis que algúns aspectos da realidade eclesial; son limitacións
de tempo, de movementos, de localización xeográfica, etc., as que nos
impiden ver outras cousas. Por outra parte, conscientemente, hai cousas ás
que non lle damos mérito, non nos parecen relevantes para o presente e para
o futuro da comunidade eclesial.
A segunda precaución é a de ver ou intuír que hai moitísimo traballo
eclesial que non queda reflectido nestas páxinas, porque é un traballo
eclesial do día a día, feito de pequenos esforzos, de pequenas reunións, de
pequenos encontros, moitos deles case que ignorados por todo o mundo,
outros con tal carga de normalidade enriba de si mesmos, que ninguén tería
o atrevemento de os considerar motivo de noticia e comentario. É rara á
comunidade eclesial, así sexa a nivel de simple parroquia, que non poida
face-lo seu relatorio de pequenos-grandes esforzos de evanxelización, de
práctica cristiá, de amor servicial. Unha vez máis, con estas novas un chisco
máis solemnes que comentamos, queremos render homenaxe a tódolos que
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traballan na Igrexa para facela máis viva e cordial, máis próxima a Deus e
á xente, máis do pobo humilde e pobre.
Ningún de nós perdémo-lo camiño da esperanza. Andamos nela, con
altos e baixos, con alegrías e decepcións. O camiño que a conduce e a
engrosa cada día é retorto, complexo. Coidamos que as novas comentadas
nesta Rolda confirman estas apreciacións. Hai motivos para a ilusión
renovada, e hainos, e fortes, unha vez máis tamén para a desilusión. Para
nós, son máis e máis sólidos os primeiros, e por iso aquí estamos chufándonos
do regalo de saber esperar e construí-la esperanza que Deus, a vida, a xente,
cada día van depositando no caixa do correo do noso portal.
O Concilio Tarraconense 161
De país a país, de Igrexa a Igrexa, de persoas a persoas, queremos
empezar felicitando a toda a Igrexa catalana pola decisión de retoma-la
longa tradición conciliar particular, avalada por 160 concilios provinciais
durante 1.600 anos de historia propia, nunha media de concilio por decenio.
Co mérito moi especial de que esta tradición conciliar se retome despois de
238 anos de inactividade nese eido da vida eclesial.
E dicimos inactividade nese eido, porque para todos é cousa evidente
que a Igrexa catalana é unha Igrexa que se move, unha Igrexa activa, con
enunciados serios e con realizacións eficaces. Poderemos poñerlle chatas,
poderemos ollar de esguello as súas deixadas particularistas, pero ninguén
pode negar que existe nela unha clara vontade de resposta eficaz ós retos que
as realidades actuais lle propoñen. Cousa que non por todas partes se ve,
cousa que entre nós se ve só a uns niveis mínimos e insuficientes de todo.
Non é queixarnos por queixarnos, pero é a nosa realidade.
Que a cousa vai en serio desde o 21 de xaneiro pasado, cando ás 12 da
mañá se abría o Concilio Provincial na catedral de Tarragona, paréceo
demostra-la esmerada preparación previa, a boa organización para o
desenvolvemento do Concilio, a actitude aberta a todo que parece reinar na
maioría dos 158 membros con voto e dos 35 sen voto que van participar
nestas semanas de reflexión eclesial que rematarán o 4 de xuño, na festa de
Pentecoste.
As cuestións de base que estudiará o Concilio son as catro seguintes:
“Anuncia-lo Evanxeo na nosa sociedade”, “A Palabra de Deus e os sacramentos nas nosas igrexas”, “A solicitude cara ós máis pobres e marxinados”
e “A comuñón eclesial e a coordinación interdiocesana das nosas igrexas”.
A maiores de todo isto, está o morbo de pensar e dicir se isto será o comezo
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dunha Conferencia Episcopal catalana, se se tocarán temas coma o do
sacerdocio da muller, ou o dos curas casados, etc., etc.
¡Noraboa para a Igrexa de Cataluña! ¡Que traballen ben –que o farán–
e que as cousas non queden en papel mollado!
Congregación Xeral 34
E vai de congresos a cousa. Tamén o día 5 de xaneiro, e ata o 25 de
marzo, 233 delegados dos xesuítas de todo o mundo entraron en Congregación Xeral en Roma.
Os xesuítas son algo menos dados a xuntanzas cós bispos da Tarraconense, e en 450 anos de vida soamente se reuniron en 33 ocasións. Fano non
regularmente, senón cando lles morre un superior xeral e hai que buscar
recambio, ou cando se lles presenta un asunto urxente que mereza especial
discernimento.
O caso presente responde a este segundo motivo. Na perspectiva
aparecen dous temas de fondo: a contribución dos xesuítas á nova
evanxelización, e algúns aspectos lexislativos propios.
Que os xesuítas se movan, calquera que sexa a dirección do seu
movemento, sempre é unha cousa relevante na Igrexa. Anque non na liña e
coa forza doutras épocas, que parecen herdadas polo Opus Dei, os xesuítas
seguen conservando un peso específico forte na comunidade eclesial de todo
o mundo: polo seu número –23.179 na actualidade–, pola seria preparación
dos seus membros nos diferentes eidos da vida eclesial e social, e tamén polo
talante evanxelizador que colleron, fundamentalmente, a partir do Concilio
Vaticano II, ben impulsados polo recordado padre Arrupe.
Un excelente servicio que neste momento están facendo os xesuítas á
Igrexa é o de incorporar unha comprensión e vivencia da fe cristiá en
relación estreita cos retos que o mundo moderno nos vai marcando. E
cómpre subliñar especialmente a súa presencia fronteiriza en terras de
martirio, que non son hoxe sobre todo as distantes de China ou Xapón, senón
as máis próximas latinoamericanas, onde asinaron con sangue a súa
sensibilidade renovada cara ó mundo da pobreza. ¡Que Deus os fade ben na
súa reflexión destes meses!
As ditosas clases de Relixión
Hai rebumbio no ambiente, unha vez máis, por mor das clases de
Relixión. Neste caso responde o rebumbio á decisión final do Goberno
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español para regulamenta-lo trato que se lle debe dar á materia de Relixión
no ámbito escolar. Esa decisión non foi ben acollida en amplos sectores
confesionais católicos.
A resolución quedou fixada desta maneira: No ensino infantil, primario
e secundario a clase de Relixión queda equiparada a calquera outra para
todo; en cambio, no Bacharelato e estudios correspondentes, as cualificacións
de Relixión non influirán para a selectividade nin para as axudas ó estudio,
é dicir, queda algo marxinada. Ademais disto, o regulamento contempla que
para os nenos de ensino infantil, primario e secundario que non queiran clase
de relixión haberá unha clase alternativa sobre aspectos da vida social e
cultural, e os rapaces de Bacharelato terán clase alternativa sobre
manifestacións históricas, artísticas e culturais das diferentes relixións.
Como dixemos, a resolución non gustou a moitos, porque moitos
seguen querendo que a clase de Relixión sexa totalmente equiparable a
calquera outra materia de todo o currículo escolar. E arguméntase, fundamentalmente, facendo referencia á nosa condición actual maioritariamente
crente e ás nosas raíces culturais que beben nas augas da relixión.
Non nos gustan os aspectos de marxinación que aparecen na resolución
final, pero tampouco non nos gusta a orientación das queixas que se están
formulando. E non nos gustan por diferentes razóns: porque un Estado que
non é confesional non ten por que ter aspectos dunha escola confesional,
porque se cre demasiado en que unha clase de Relixión pode conserva-lo
espírito relixioso na xente –un certo indicio si que o aportaría, e aporta, pero
pouco máis–, porque non se loita por unha verdadeira clase de cultura
relixiosa, seria, aberta, respectuosa, porque o adoutrinamento haberá que
garantilo noutros ámbitos (familiar, comunitario), porque no fondo se
desconfía da capacidade das familias e das comunidades cristiás para
transmiti-los seus convencementos relixiosos e xa non se opta por isto...
En fin, todo augura que, con decreto final e todo, as augas non van
atopar un bo relanzo e que haberá cuestión aberta aínda por moito tempo.
Todos agardamos a que o tempo axude a madura-las ideas e a facer máis
certeiras as solucións.
A Igrexa que non serve, non serve para nada
Esta frase fíxose famosa hai xa algúns anos. Era o título dun libriño
sinxelo, curto en páxinas, pero preñado de vida en Evanxeo. O libro
correspondía á vida, non só á pluma, de Jacques Gaillot, bispo de Evreux,
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en Francia. Hoxe, exactamente desde o día 24 de xaneiro, ese bispo é un
bispo deposto por obra e desgracia das autoridades eclesiásticas romanas.
Non coñecémo-los pormenores da palabra e da vida deste bispo francés.
Polo que sabemos, todo apunta a que eran e son palabras que zumegan
Evanxeo polas catro beiras. O máis significativo deste pastor era a conciencia que el tiña, coma bispo, daquel tipo de xente que normalmente non atopa
espacio digno na Igrexa: homosexuais, divorciados, enfermos da Sida e, en
xeral, calquera grupo humano, crente ou non, que sufrise lesións á súa
condición humana. A carón deles alí estaba el, e non só co discurso barato
ou co escrito fácil, senón coa presencia comprometida, que, co tempo, lle
custou o emprego.
Posto do lado dos máis pobres, encontrouse de fronte, como pasa case
sempre, cos seus mesmos compañeiros bispos e especialmente coas autoridades romanas, que o acabaron depoñendo, nun alarde incrible de prepotencia espiritual. Curiosamente, e segundo costume romana, ó bispo deposto,
por ser bispo sen diócese, déronlle o título de bispo da sé particular de
Partenia, en Mauritania, “in partibus infidelium”, como rezaban os antigos
ditos eclesiásticos. Isto, que se pode tomar case que a chacota, ten a súa parte
de verdade, porque efectivamente esa “in partibus infideliun” foi sempre o
lugar preferido de traballo evanxelizador para o bispo agora deposto.
O acto prepotente romano tivo e segue a ter moitas reaccións de
protesta. Desde estas páxinas de Encrucillada, no nome propio e no nome
de toda a revista, sumámonos a esa protesta con todo o noso corazón.
Quizabes, a maiores da bondade evanxélica de Gaillot e do seu excelente bo
facer pastoral, sexa esta unha das partes máis proveitosas de todo este
asunto: o pobo cristián, nun número considerable, fixo corpo e causa común
co bispo deposto; incluso no mesmo episcopado francés un bo número de
bispos protestou publicamente contra esta decisión, algo ata agora
inimaxinable. O autoritarismo romano estase a cava-lo seu propio foxo. E
disto alegrariámonos, se non fose que, por mentres, son moitos, moitos, os
que, impresionados por tales desaforos, se desentenden da Igrexa. Unha
pena, unha verdadeira pena.
Pola paz
Temos enriba da mesa dous documentos de procedencia moi diversa,
pero moi coincidentes no seu obxectivo final: a paz, a paz baseada na non
violencia e na xustiza. Velaquí a súa procedencia e mailos seus contidos.
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O primeiro é o Documento da Paz que tódolos anos elaboran os
representantes da Asemblea de Crentes Galegos. Con el tentan “reflexionar
sobre a realidade que nos rodea”. Ofrécenno-lo resumo desta súa reflexión
nun curto escrito dividido en tres partes: Na primeira analízanse certos feitos
referentes á existencia e funcionamento do Fondo Monetario Internacional
(FMI) e do Banco Mundial (BM); na segunda míranse os efectos e consecuencias dunha realidade social montada sobre ese funcionamento; interesantes os datos concretos que se ofrecen, referidos tanto a Galicia coma ó
resto do mundo, por moito que esteamos afeitos a escoitalos con indiferencia; e na terceira faise unha reflexión “cara á esperanza”; esta esperanza,
segundo o escrito, soamente termará se está baseada na “cultura da
solidariedade”.
Totalmente de acordo con este escrito que nos sitúa ante unha referencia
fundamental: o sentido do noso presente coma cidadáns de Galicia e do
mundo, coma cristiáns especialmente, vén dado pola resposta que na
práctica lle deamos á realidade do Terceiro Mundo nas nosas vidas.
O outro escrito é un escrito particular pertencente a un soñador da paz
na non violencia. Chéganos vía man amiga e solidaria desde Cádiz. E, nin
máis nin menos, un borrador de proposición de “lei de opción pola paz”.
¿Que pretende esta lei? Algo moi simple, pero que unicamente algún
soñador podería imaxinar; ó pé da letra dínolo o autor no artigo 1º da mesma:
“O actual modelo de exército, baseado no recrutamento forzoso de homes e
no uso de armas mortíferas, transformarase pouquiño a pouco nun exército
de voluntarios e voluntarias que empregue as armas da non violencia”.
Tamén a nosa adhesión para este segundo soño e documento. Por máis
que semelle estar soñando o seu autor e fóra da realidade, está cheo dunha
lóxica humana e cristiá incuestionable. ¿Que nos pasa ós humanos, ós
cristiáns tamén, que as cousas máis lóxicas e máis coherentes co noso
pensamento se nos converten en soños irrealizables, en fantasías sen fundamento? ¡Gracias, Gonzalo Arias, de Cádiz, por nos situar unha vez máis ante
as nosas propias incoherencias!
“Este é o meu Fillo”
Tal é o título, ó que parece, dun vídeo que o Secretariado de Catequese
de Galicia anda a publicar, se é que non o publicou xa cando esta Encrucillada
chegue ás mans do lector. Irá acompañado dun libro, e ambos a dous terán
por obxectivo educar na fe, como lles corresponde, xaora, ó redor da persoa
e da vida de Xesús.
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Todos lembramos moitas aportacións que este equipo de catequese ten
feito para a Igrexa de Galicia, e aínda de fóra de Galicia. Moitos lembramos
igualmente a magnífica organización da Eucaristía celebrada durante a
última Asemblea de Encrucillada, no mes de Nadal pasado, chea de
sinxeleza, de naturalidade, de carga de fe, co símbolo precioso da terra, que
conservamos no recanto particular que na casa ocupan os recordos preciosos.
En repetidas ocasións trouxémolos a estas páxinas da nosa revista,
para ofrecérlle-lo merecido agasallo do noso agradecemento. E tamén para
salienta-la importancia, para Galicia e para o traballo pastoral en xeral, da
cohesión de esforzos e de vontades no marco da enteira Galicia, para dar
respostas axeitadas á ampla e complexa tarefa evanxelizadora. Eles, ó seu
xeito, e dunha maneira sinalada polo silencio e pola eficacia, están sendo
profetas da unión e do entendemento nunha Igrexa galega frecuentemente
esfarelada.
¡Que Deus nolos conserve! E diranos Deus: ¡Que os conservedes vós co
voso agradecemento, co voso agarimo, co voso apoio, co aproveitamento
dos materiais que eles con esforzo van elaborando! ¡Amén!
Os cregos da raia
E xa que falamos de unión, de entendemento, de organización, non está
de máis falar do encontro que non hai moito tempo, o 28 do pasado Nadal,
tiveron en Vidago, Portugal, máis de medio cento de “cregos da raia”, é
dicir, abades ou padres que viven e traballan a ámbolos dous lados da cada
vez menos consistente fronteira galego-portuguesa.
Era xa o terceiro encontro –a cousa vai tomando aires e xeitos de
constancia e permanencia– e, a maiores da natural distensión e convivencia
humana, abordáronse nel algúns temas coma o de “A familia na raia”, a
axuda de Cáritas, en fondos e voluntariado, a familias e persoas marxinadas,
e a utilización dos medios de comunicación para favorecer e potenciar esa
mesma axuda.
Case podemos dicir que calquera cousa que soe a unión, a organización,
a entendemento, a traballo en común, leva en si mesmo unha boa carga de
esperanza, de futuro. E que esto o estean a facer cregos dos dous lados da
raia é ben significativo, en parte, pola natural, anque inexplicable, dificultade
dos cregos para articular xuntos respostas a problemas pastorais comúns; e,
en parte tamén, porque todo pode ser un paso para varrer fronteiras absurdas
que durante moito tempo estiveron dificultando a relación duns pobos que
por orixe, lingua, realidade presente marxinal, e por futuro, son irmáns.
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IX Xornadas abertas de teoloxía
¿Sabía o lector que en Lugo se veñen celebrando unhas xornadas anuais
de teoloxía? ¿Sabía o lector que este é xa o noveno ano que tales xornadas
se veñen celebrando? ¿Sabían que este ano as organizan a Escola de
Teoloxía para Segrares e a Biblioteca do Seminario Diocesano, co patrocinio
da Fundación Caixa Galicia?
Pois todo isto e moito máis poderán comprobar se os día 7, 8 e 9 de
febreiro, ás 8 do serán, se achegan ó Círculo das Artes, en Lugo. Saberán que
as xornadas este ano levan por título Sociedade, ética e teoloxía. E saberán
que os encargados de alumear cuestións relativas a estes asuntos serán os
señores Elías Yáñez Álvarez, arcebispo de Zaragoza e presidente da Conferencia Episcopal Española, para falar de “Moral e sociedade na España de
hoxe”, Dolores García Hervás, catedrática de Dereito Eclesiástico do Estado
na Universidade de Santiago de Compostela, para falar de “Bases
antropolóxicas e xurídicas da sociedade familiar”, e Marciano Vidal García,
profesor da Universidade Pontificia de Comillas, para falar de “Moral de
preceptos e Moral de actitudes na Teoloxía actual”.
Lembrando estas xornadas, que xa serán pasado cando Encrucillada
chegue ás mans do lector, véñennos á cabeza outras que se celebrarán en
Mondoñedo e Ferrol, por exemplo, sobre temas relativos á liturxia, e outras
que se celebrarán en Rois, Padrón, sobre pastoral da saúde, e outra e outras
que, como diciamos ó primeiro, nin sequera chegan ó noso coñecemento,
pero que si están aí para testemuña-lo esforzo de moitos por superarse e
mellora-lo traballo evanxelizador, e para garantir dese xeito a permanencia
de esperanza en épocas de abundantes desesperos.
Para todos estes organizadores anónimos, para tódolos lectores de
Encrucillada, para toda Galicia, un feliz e gorentoso entroido e un non
menos feliz e proveitoso comezo de Coresma. Volverémonos ver cando as
luces da Pascua se espallen por Galicia. Abur.
Manuel REGAL LEDO
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MARDONES, JOSÉ MARÍA: Las nuevas formas de la religión. La
reconfiguración postcristiana de la religión, Verbo Divino, Navarra, 1994,
193 páxs.
Continuando na liña das súas anteriores investigacións sobre a
modernidade e a relixión, J. M. Mardones ofrécenos esta suxestiva obra na
que trata de descubri-las formas que adopta o relixioso na sociedade actual.
De acordo coa sentencia durkheimiana que afirma que “hai algo eterno
na relixión”, Mardones volve a súa visión cara ós novos lugares onde a
relixión se presenta e observa cómo esta se transforma e cambia de rostro
nun camiño paralelo ós cambios sociopolíticos.
As produccións relixiosas da modernidade que el analiza nesta obra
abarcan ese amplo conxunto formado por sectas e novos cultos, polas
relixións tradicionais e institucionalizadas, que están sendo sometidas na
actualidade a un interesante proceso de renovación; intégrase tamén neste
conxunto o ambiente relixioso que F. Champion denominou “nebulosa
místico-esotérica”, e mesmo o proceso de sacralización no que actualmente
se mergullan segmentos da vida política, deportiva, científica, etc.
Todo este espectro é abordado polo autor desde un marco teórico capaz
de explica-lo fenómeno da secularización producido nas sociedades
occidentais. Por secularización entende Mardones, seguindo a Thomas
Luckman, entre outros, non a desaparición do sagrado, senón a “privatización
da relixión”, ese fenómeno que implica a perda de monopolio por parte das
institucións relixiosas e a disolución da función lexitimadora, tal e como
estas institucións a viñan exercendo ata o momento.
É precisamente esta situación de relixiosidade desinstitucionalizada,
difusa, flotante e desregulada a que pode explicar trazos claves da
relixiosidade actual, coma, por exemplo, o sincretismo: esta situación
produce “unha certa dispoñibilidade de signos e símbolos relixiosos e estos
poden ser usados libremente para a configuración de universos de significados diversos” capaces de respostar ás demandas da modernidade.
Quizais o interese da obra que nos ocupa proveña do diálogo, no que ela
mesma consiste, entre cristianismo e as novas formas de relixiosidade.
Descubrindo os motivos que xeran este tipo de respostas relixiosas e
descubrindo tamén os trazos que as caracterizan (revaloración do simbólico,
acento na experiencia emocional do sagrado, busca do desenvolvemento
integral do individuo, etc.), Mardones invítanos a recoñecer un reto e un
desafío para o cristianismo. Este debe escoitar tamén as demandas da
sociedade actual e a respostas que esta ofrece á modernidade, para que a súa
93

Recensións

mensaxe de liberación e esperanza sexa tamén unha resposta e un proxecto
válido para vivir e comprende-los cambios que se están a producir.
Eva MOURIÑO LÓPEZ

LÓPEZ SOUTO, JUAN R.: O Val de Alba, a súa historia e a súa xente,
edición do autor, 50 páxs. 57 fotografías a cor.
O autor leva vinte anos á fronte desta parroquia a carón da cidade de
Pontevedra. No cuarto centenario da construcción da súa igrexa edita este
libriño co seu historial dende que no 1595 a mandase construír o arcebispo
de Santiago Xoán de San Clemente: Santa María de Alba, en pleno camiño
portugués. A construcción debía suplir a outra do século XII que fora
consagrada por Xelmírez e derrubada nas liortas posteriores.
A estructura do libro refrexa as cuestións que supostamente lle poderían
facer calquera dos seus fregueses, e vaille dando cumprida resposta.
De estilo neoclásico-barroco, planta basilical, ábside cuadrangular e
campanario barroco. A imaxinería compóñena fundamentalmente san Miguel, san Antón, o Santo Cristo e a patrona, Nosa Señora da Asunción. Todas
son tallas do século XVIII, amais doutras posteriores.
A historia dá noticia tamén da quinta de Guxilde, que pertenceu a
Xelmírez e onde pernoctou cando voltaba de Braga de socializar devotamente as reliquias de san Froitoso, santa Susana, san Silvestre e san
Cucufate, de recente actualidade pola súa devolución polo arcebispo Rouco
Varela.
Alba conta tamén con restos da calzada romana. Pasa tamén pola
descrición xeográfica, física, económica e humana da parroquia e dos seus
veciños. Non quedan esquecidos os seus quince últimos párrocos e a reseña
da rectoral, auténtico pazo do século XVIII, de máis de catrocentos metros
cadrados de superficie. Aínda chega ás capeliñas, fontes, cruceiros e
lavadoiros.
O autor merece a nosa felicitación por este dobre traballo histórico e
social que vén de reseña-lo o gran patrimonio cultural galego. Unha
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lamentación: o estado de moitos destes tesouros, empezando polos accesos
e sinalizacións, deixa moito que desexar...
Co gallo deste acontecemento, son moitos os actos relixiosos e culturais
que teñen lugar na parroquia ó longo do ano. O primeiro foi o día 29 de
xaneiro, no que, pese á chuvia e a que o río camiñaba polos mesmos camiños
ca nós, xuntámonos alí para participar na celebración da Eucaristía, na
conferencia, nun concerto e nunhas tapas e viño típicos... ¡Que cunda o
exemplo!
Engracia VIDAL
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LIBROS CHEGADOS Á REDACCIÓN
LONGO: Dafnis e Cloe, Galaxia, Vigo, 1994, 204 páxs. Clásicos en
galego.
María Teresa Amado Rodríguez proporciónano-lo pracer de ler na nosa
lingua este clásico de hai dezasete séculos, no que unha vez máis o amor e
o seu contorno bucólico captan a nosa atención. Bilingüe grego-galego.
CASTRO, XOSÉ ANTÓN: Manuel Colmeiro, Galaxia, Vigo, 1994, 132
páxs. Colección Monografías de Arte galega.
Biografía, estudio, reproduccións e bibliografía do pintor de Silleda.
¡Facíanos falta!
RÁBADE PAREDES, XESÚS: As sombras do barroco, Galaxia, Vigo, 1994,
169 páxs. Narrativa.
Outro chairego ben fecundo e que recunca premio. Ofrécenos unha
novela que, sen deixa-lo realismo –unha pequena compañía chega a Outeiro
de Rei–, nos conduce a unha sociedade ben distinta, na que os valores de
solidariedade, liberdade, respecto e outros, abondo ausentes hoxe, circulan
coma moeda normal... ¿Utopía?, ¿idealismo?... Non sobran.
CID CABIDO, XOSÉ: Panificadora, Xerais, Vigo, 1994, 374 páxs. Premio
Xerais 1994. Narrativa.
Un oficinista que a piques de ser despedido loita polo seu posto de
traballo... ¡Nada! Pero toda unha aventura persoal e social que fala moito.
DE TORO, SUSO: A sombra cazadora,
MAYORAL, MARINA: Tristes armas,
MARTÍN, ANDREU, RIBERA, J.: Flanagan de luxe,
CASALDERREY, FINA: ¡Asústate, Merche!,
Estes catro autores, tres deles moi coñecidos para os lectores de
Encrucillada, inician con estes catro títulos unha nova colección, “Fóra de
xogo”, que nos presenta Xerais, 1994, unhas 200 páxs. por volume. Narrativa.
Suso de Toro cambia de estilo. Deixou atrás o “negro” e preséntanos a
dous irmáns que no mundo moderno fan fronte a adversidades cos exemplos
dos heroes clásicos.
Marina Mayoral segue a súa traxectoria de busca-lo amor onde queira
que sexa, esta vez entre “os nenos da guerra”, os fuxidos a Rusia no 36.
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Xabier Rodríguez Baixeras tradúcenos do catalán un texto inédito dos
autores de Flanagan, un adolescente que gusta do oficio de detective... e
descobre moito...
Fina Casalderrey escribe un diario dunha adolescente viaxeira que
descobre a vida á par cás cidades...
ROCA, MARÍA J.: La financiación de la Iglesia Católica en España,
Fundación Alfredo Brañas, Santiago, 1994, 220 páxs.
A autora, titular de Dereito Eclesiástico na Universidade de Vigo,
pretende informarnos das causas polas que o Estado ten que contribuír ó
sostemento da Igrexa, e ofrece diferentes alternativas.
FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Una política económica para la Galicia del
año 2000, Xunta de Galicia, Santiago, 1994, 30 páxs.
Discurso no IV Congreso de Empresarios Gallegos.
PAZOS SIERRA, A. e EZQUERRA, N.: Inteligencia artificial en Medicina,
Fundación Alfredo Brañas, Santiago, 1994.
MALVAR, ANÍBAL C.: Aquí yace un hombre, Ronsel (Barcelona, 1994,
248 páxs., colección Pérgamo.
Traducción ó castelán desta novela do xove escritor galego que recibiu
o Premio García Barros na que se satiriza o pequeno mundo da cultura da
nosa terra.
TAIBO, CARLOS: La disolución de la URSS, Ronsel, Barcelona, 1994,
384 páxs. Colección Fin de Siglo.
Análise dos acontecementos da URSS nos últimos dez anos, desde o
ascenso de Gorbachov ó poder. A seriedade científica do profesor
universitario e a amenidade do periodista combínanse nesta visión sobre un
dos espacios máis inestables nesta fin de século.
Engracia VIDAL
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Cartas a Encrucillada
Das numerosas reaccións por escrito que recibimos na
redacción da revista sobre o libro de Moncho Valcarce,
Revolucionario e místico. Diario íntimo da doenza final,
seleccionamos estas dúas cartas de amigos de fóra de Galicia
coma representativas do ton xeral de todas elas.

Queridos amigos de Encrucillada:
Recibín hai uns días o libro de Moncho Valcarce. Lino dunha tirada e
entendino case todo, por sorte teño aquí en Madrid unha amiga de Vigo e
axudoume bastante con algunhas palabras. Pareceume alucinante e desde
logo pareceume un documento super interesante, moi apropiado para
traballa-la pastoral de enfermos. Oxalá algún día puidese ser editado en
castelán para que chegase a moita máis xente, xa que é digno de lerse.
Gustaríame (se non é molestia) que me informasedes se Moncho Valcarce
ten algún outro traballo publicado e tamén ónde podería dirixirme para
conseguir un Novo Testamento en galego e tamén unha gramática sinxela
desta lingua.
Juan Carlos Escribano López
Madrid

Moi señores meus:
Teño ante min o Diario de Moncho Valcarce editado por Monografías
de Encrucillada [...]. Gustaríame poñerme en contacto con quen puidese
proporcionarme un par de exemplares [...].
A nós, casteláns sen coñecemento nin remoto do galego, gañounos
para a causa desta lingua, para a revolución xa estabamos gañados e para
a mística oxalá, gracias ó encanto deste libro que tiveron o acerto de poñer
ó noso alcance.
Se puidesen mandarnos estes exemplares contra reembolso ou como
lles pareza, agradeceríallelo.
Pilar Pérez Torre
Valladolid
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Calendario do contribuínte a Encrucillada
As domiciliacións bancarias xa están cobradas, aínda
que andamos coas devolucións. Algúns esquencen avisar
dos cambios de contas.
Tódolos suscritores non domiciliados recibiréde-lo impreso da Caixa Postal para que podades xirar sen gastos,
pero podédelo facer polo sistema que prefirades
A partir do 15 de marzo enviariámosvo-los reembolsos
e oxalá que non haxa ningún. Unha vez máis tentamos
dicirvo-lo latosos e caros que resultan para todos.
Se alguén recibe o impreso e xa ten pagado, en primeiro
lugar que disculpe o erro, pero que nolo diga, por se hai un
ingreso que non foi comunicado.
¡Graciñas pola vosa colaboración, que nos fai estar en
pé ano tras ano!
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COLABORAN NESTE NÚMERO
XOAQUÍN CAMPO FREIRE,
AGUSTÍN DÍAZ,

párroco de Santa Mariña (Ferrol) e ATS.
xornalista, redactor de TVE-G.

BEATRIZ GARCÍA TURNES,

estudiante de Filoloxía.

XOAQUÍN LÓPEZ CAMPO,

licenciado en Teoloxía Moral, profesor de Relixión
no I.B. de As Pontes.

XAVIER R. MADRIÑÁN,

profesor de Historia no I.B. Rosalía de Castro de
Santiago.

CÁNDIDO MORENO ARAGÓN,

pedagogo, educador e orientador do I.B. Eusebio
da Guarda de A Coruña.

EVA MOURIÑO LÓPEZ,

licenciada en Filosofía.

SOLEDAD PITE SANJURJO,

profesora de Debuxo no I.B. Rosalía de Castro de
Santiago.

XESÚS PORTAS FERRO,

mestre no colexio público Froebel de Pontevedra.

MANUEL REGAL LEDO,

escritor e teólogo.

CARLOS URDIALES RECIO,

educador, teólogo, filósofo, escritor, profesor
emérito da Institución Educativa SEK.

ENGRACIA VIDAL ESTÉVEZ,

profesora de Lingua Galega no I.B. A Xunqueira
de Pontevedra.

