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Guieiro
Vén sendo unha tradición establecida desde os inicios desta revista
contribuír á conmemoración anual das Letras Galegas aportando unha serie
de estudios sobre o personaxe celebrado. Queremos seguir mantendo o
costume. Pero como as circunstancias, respecto dos anos fundacionais, son
moi outras, non se trata xa de promove-lo coñecemento xeral do escritor que
recibe a homenaxe da enteira Galicia. Outras instancias e iniciativas,
públicas e privadas, cobren abondo esta tarefa en tempos imprescindible.
Partimos agora dun enfoque máis miúdo e preciso, buscando aspectos menos
coñecidos ou de interese específico, na procura de certos valores propios do
personaxe.
Seguindo esta pauta, recorremos este ano a dúas persoas, ámbolos dous
rianxeiros, coma o festexado, que gozaron do trato frecuente de Rafael
Dieste, de quen facemos memoria nesta ocasión. Manuel Dourado Deira,
tocando O máis humano e menos coñecido de Rafael Dieste, atina a
achegárno-las fonduras máis ignoradas do escritor, a aproximarnos aquelas
intimidades que aniñan na súa peculiaridade humana, para inicia-la construcción dunha intrabiografía plena de calor humana e reveladora do que só
nos pode transmitir alguén que desfrutou da presencia dun Dieste xa de volta
dos duros anos de exilio político.
X.L. Axeitos, coñecido estudioso da obra de Dieste e de Manuel
Antonio, autor de numerosos artigos nas máis prestixiosas revistas culturais
deste país, mergúllase nos centos de cartas que conforman a aínda inédita
correspondencia familiar do noso escritor para extraer, nunha valiosa aportación, os compoñentes éticos inseparables da súa estética. En Vida e
literatura no epistolario de Rafael Dieste, penetra na estreita relación destes
dous elementos, que tanto se poden contradicir noutros autores, pero que, no
caso de Dieste, en coherencia exquisita, expresan a súa verdadeira identidade
coma ser humano.
*****
En plano completamente diferente á tan fermosa poética diesteana,
Agustín Díaz, desde o coñecemento que lle confire a súa condición de
experimentado xornalista e perspicaz seguidor dos acontecementos desta
terra, como demostra periodicamente coas precisas crónicas da actualidade
política con que nos obsequia en cada número da revista, aplica a súa mirada
á análise do presente deste país. Difícil futuro económico para Galicia,
ofrece unha visión panorámica dunha realidade socioeconómica certamente
problemática, considerándoa na perspectiva –non moi brillante, tal como se
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nos suxire desde o mesmo título– que un conxunto de indicadores pertinentes á cuestión lle permiten albiscar.
A entrevista é un xénero que Encrucillada quere cultivar con asiduidade.
A conversa, cando é reflexiva e adecuadamente enfocada, fai posible un
máis fácil achegamento persoal á vida e a obra de xentes das que paga a pena
conservar boa memoria. Unha clara proba témola nas palabras que Xesús
Acuña recolleu do entrañable e cordial crego galeguista Antonio Rodríguez
Fraiz. Recordos de toda unha vida, pola que pasan unha educación autoritaria e represiva da propia lingua, as convulsións políticas da historia
contemporánea española, figuras ilustres do galeguismo, coma Otero Pedrayo,
Risco, Castelao e moitos outros, andanzas por América...
Outros motivos obxecto de atención na presente edición son a pastoral
obreira, da man de Victorino Pérez Prieto, as cousas da galeguidade en
América, no Horizonte aberto de Manuel Suárez, e as correspondentes
crónicas de actualidade política, relixiosa e cultural, así coma as recensións
de libros. Non queremos rematar estas liñas de presentación sen lembra-lo
falecemento dese mozo que abriu novos vieiros na cultura galega, o director
de cine Chano Piñeiro, de quen fai unha fermosa lembranza o escritor
Miguel Suárez Abel.
Xavier R. MADRIÑÁN

Calendario do contribuínte a Encrucillada
Cando chegue a revista estarán a punto de chega-los reembolsos. Pregámosvos atención para que non sexan devoltos. Seguen
baixando, pero aínda hai 150... ¡Demasiados!
Os que habitualmente o facedes doutro xeito seguiredes recibindo
o impreso de xiro gratuíto á conta.
E os que o facedes por banco pero o devolveron recibiredes
recordatorio.
Sempre dicímo-lo mesmo, pero a meta de que se poidan face-los
cobros nos primeiros meses do ano segue coma obxectivo. Logo hai
outros moitos traballos para a administración: libros monográficos,
Asemblea...
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O máis humano e menos coñecido
de Rafael Dieste
Anotacións para unha intrabiografía

Por Manuel DOURADO DEIRA

O xenial e irascible don Miguel de Unamuno fixo notar moi sabiamente
a diferencia entre historia, compendio e relato de acontecementos máis ou
menos obxectivos dun pobo, e intrahistoria, que responde a aqueloutras
interioridades que discorren anonimamente soterradas, coma escondidas,
polos estratos populares máis profundos.
Dun xeito paralelo, creo que na vida dos personaxes senlleiros debemos
distinguir entre biografía, baseada en datos tamén máis ou menos obxectivos
e constatables, e intrabiografía, que atende a aqueloutras instancias do ser
máis recónditas que aniñan na propia entraña da persoa e conforman, dende
esa ignorada intimidade, os seus comportamentos máis auténticos. Normalmente, algunhas destas peculiares interioridades só son coñecidas ou captadas por outras persoas que teñen un trato moi achegado co personaxe
biografiado.
Porque é unha obviedade de perogrullo que o substrato soporte de todo
xenio creador –e Dieste éo en grao moi elevado– é o home con toda a carga
existencial da súa peripecia vital, que, en Rafael Dieste, produce sempre
unha afectividade sensible que a une co pensamento racional. De aí, ese
“realismo de máxico idealismo” da súa obra creativa.
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Anque non abundan aínda as biografías de Rafael Dieste, ó lector non
lle será difícil obter unha semblanza do escritor. Hoxe por hoxe, pódolle
recordar estes títulos: A Travesía dun Século (biografía de Rafael Dieste),1
ou Semblanza Cronolóxica de Rafael Dieste,2 ou aínda outra moi recente,
Entrevistas con R. Dieste.3 Este ano, a prensa mesma está a publicar sínteses
biográficas que lle facilitarán esa tarefa.
Pero unha biografía é algo moi elaborado, e ten de nos dar necesariamente unha visión da personalidade de Dieste máis ben aséptica e distante,
sen esa calor humana que nos pode ofrecer unha conversa amigable na que
a anécdota suxerente ou o concreto compromiso asumido fronte ás situacións
que a existencia presenta revelan talantes, principios e ideas que transcenden
metafisicamente esa miúda e concretiña realidade.
Os que gozamos da regalía da difícil arte da conversación diesteana,
cremos coñecer aspectos da súa personalidade que probablemente non
figuran nas biografías, ou, se están, maniféstanse na súa armazón coa friaxe
dun esquema, sen esa quenturiña humana que nos proporciona o achegamento
garimoso que Dieste dispensaba sempre ó interlocutor próximo.
Morto xa Dieste, é a súa dona, Carmen Muñoz de Dieste, quen,
frecuentemente, me recorda transos das súas vidas nos que a personalidade
do escritor se revela con novas facetas que non sempre xurdían, incluso na
conversa directa, dada a repugnancia que Dieste tiña a falar de si mesmo.
Resulta relativamente doado, por exemplo, predicar de Dieste, en abstracto,
cualidades coma “home de espírito libre, independente e liberal”; ou
“cabaleiro de talante cortés e conciliador”. Cualidades que o definen, en
efecto. Pero a min paréceme moito máis expresivo e enriquecedor ver ó
escritor poñendo en práctica, moitas veces dun xeito insubornable ante a
adversidade, esas e outras virtudes no difícil contexto da realidade conflictiva e azarosa da época que lle tocou vivir, onde transparecen con todo o
esplendor da súa enorme humanidade.
E este é o meu humilde e difícil propósito: amosar aspectos da rica e
fascinante personalidade de Dieste a través duns poucos relatos, máis ou
menos anecdóticos, expresivos dunha transcendencia metafísica que excede
o concreto da anécdota.
1

Luís Rei Núñez, Ediciós do Castro, Sada, A Coruña, 1987.

Carmen Muñoz de Dieste, Documentos A, Genealogía Científica de la Cultura, Anthropos, Editorial del
Hombre, Barcelona, 1991.

2

Especie de autobiografía a base das declaracións do propio escritor a través dunha serie de entrevistas.
Compilación, notas e versión ó galego de Marga Romero, Editorial Nigra, Vigo, 1994.
3
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Faise camiño ó andar...
Tiven as primeiras noticias sobre Rafael Dieste, aínda no exilio, a través
de Roxelio Pérez González, outro ilustre e truncado rianxeiro, íntimo amigo
de Dieste e curmán do poeta Manuel Antonio, que foi o vértice moderador
e intercomunicativo desta egrexia e humanísima trindade: Rafael DiesteRoxerius-Manuel Antonio. As fortes e singulares personalidades de Dieste
e Manuel Antonio –en ocasións amigable e afectuosamente antagónicas e
irreconciliables no seu ideario nacionalista– tiveron sempre coma moderador a este amigo ecuánime.4
Escolante e logo inspector do Ensino Primario, Roxelio realizou un
inxente labor de renovación pedagóxica e galeguizadora ata 1936, data en
que quedou truncada pola Guerra Civil e comezou a persecución do autor
por tal causa. Firmou a súa exigua producción literaria e xornalística, sempre
ó servicio daquela idea de renovación galeguizadora, co parónimo de
Roxerius. A miña primeira visión da personalidade de Rafael Dieste queda,
pois, enmarcada no contexto desa humanísima e singular trindade.
Era polos anos 1958 a 1963. Mestre nacional e flamante licenciado
universitario, coa cabeza ateigada de soños, un servidor facía os primeiros
piniños periodísticos en La Noche, de Santiago. Roxerius, en demorados e
peripatéticos paseos pola Ribeira do noso querido Rianxo, íame debullando
os seus moitos saberes e amores pola Terra-Nai, a nosa lingua e a nosa
dignidade de galegos. Rafael Dieste e Manuel Antonio eran referentes
nucleares. Dos Arquivos do Trasno, A Fiestra Valdeira e De Catro a Catro
servíannos de textos base. A personalidade de Dieste chegou a producirme
tal fascinación que se me converteu nun ídolo.
En 1961, recibímo-la gozosa noticia de que Rafael Dieste e a súa dona
Carmen Muñoz Manzano regresaban do exilio arxentino, despois de 22
anos. En efecto, o 21-8-1961 pisan definitivamente terra galega no porto de
Vigo. Poucos días despois arribaban a Rianxo, onde se producía o esperado
e emocionante encontro.
A partir deste momento, e por intercesión de Roxerius, as portas da casa
dos Dieste abríronseme de par en par. Para min, a casa dos Dieste era coma
un santuario do espírito onde gozaba con esa cousa difícil, excelente e rara
que é o pracer dunha boa conversación. Escoitar e dialogar con Dieste e
a súa dona era sempre asistir a un festín de ideas que reconfortaban o
espírito.
4

Ver Manuel Antonio, III, Correspondencia, García-Sabell, Galaxia, Vigo, 1979.
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Nunha desas primeiras visitas, eu levaba un tema que me preocupaba:
a aprendizaxe do escritor. O vermiño dese soño roíame na secreta intimidade;
pero tiña medo e nin sequera me atrevía a iniciar aquela imprevisible
aventura. Rebentaba por lle expoñe-la miña inquietude a Dieste, por ver se
me facilitaba coma unha especie de prontuario para inicia-lo camiño. E, por
enriba, abrigaba a solemne inxenuidade de que me servise de mentor contra
previsibles erros e despropósitos que a miña ignorancia e inexperiencia ían
producir en abundancia.
A conversa foi longa e os temas variados; pero non me atrevín a aborda-lo tema da miña preocupación. Cando me pareceu prudente despedinme, e
Dieste, coa cabaleirosa cordialidade que o distinguía, acompañoume a través
do longo corredor ata a escaleira que descendía ó portal. E alí, no rechanciño
onde outrora lucía aquel “máxico quinqué de color guinda” que iluminou as
soidades da dourada nenez do propio Rafael Dieste, transmutado pola maxia
do seu xenio narrativo en Félix Muriel, deume a arroutada e solteille aquela
miña obsesión que, en forma de nó na gorxa, me impedía respirar:
— D. Rafael: ¿E se lle fose amosando as cousiñas que vaia escribindo
para que vostede me fose orientando...?
— Non é conveniente –interrompeu moi afablemente. Porque o que a
min me pode parecer un acerto, outro pódeo xulgar coma un desatino, e, no
canto de o orientar, podería desorientalo. Non hai un seguro contra erros.
Estamos todos condenados a cometelos; pero, se atina a recoñece-las propias
equivocacións, aprenderá máis delas ca dos acertos. Non tema: escriba, e xa
irá descubrindo pouquiño a pouco o seu propio camiño.
O que entón me pareceu unha amable escusa, comprendo hoxe que era
un pensamento de moita máis transcendencia: determinar dalgún xeito os
camiños do futuro doutra persoa equivale a recortar e incluso anularlle o
exercicio da súa liberdade. Pero, ademais, a corrección orientadora que
buscaba encontreina na súa palabra viva e nas súas obras. Xa el tiña
publicado, aínda que eu o ignoraba, na súa época de periodismo en Vigo
(1925-27), este pensamento: “Tanto como no ser, cremos no poder ser”. É,
en efecto, atoutiñando como se fai camiño ó andar para actualiza-la
virtualidade dese “poder ser”, segundo quería Machado e Dieste sabía ben.5
Pasaron os anos, e o pan noso de cada día obrigoume a derivar por
sendeiros bastante diferentes, e aquel soño de emulación a Dieste, que ía
para me catapultar ás alturas azuis das mesmísimas estrelas, quedou
5

Rafael Dieste, Antre a Terra e o Ceo, Ediciós do Castro, Sada, A Coruña, 1981.
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arrombado nos lombos dun pequeno ribazo co saldo duns miles de artigos
e pouquiña cousa máis. Pero aquela lección de comprensión e profundo
respecto á miña propia autonomía marcoume de por vida e deume froitos
abondosos.
Asombra, ademais, que todo un mestre da creación literaria tivese a
delicadeza de se poñer á mesma altura dun iluso e futurible principiante
nunha actitude de diálogo coma se eu, e non el, fose autor de obras da
categoría de Rojo Farol Amante (poesía), Viaje y fin de don Frontán (farsa
tráxica), Quebrantos de doña Luparia y otras farsas, La Vieja Piel del
Mundo (ensaio), Historias e Invenciones de Félix Muriel, considerada a obra
mestra da súa narrativa. Eso constitúe un trazo de humildade, patrimonio
exclusivo dos auténticos sabios. Tamén tiña formulado o postulado desta
humilde xenerosidade en 1927, nos xa citados tempos de El Pueblo Gallego,
de Vigo:
Eleva, dignifica, dá forza e sanidade aos que tes a redor teu e non
che deteña o pensar que poden sobrepuxarte.6

A insubornable liberación da verdade
É na década dos 60 cando o réxime franquista considera alcanzado o seu
firme asentamento no interior do país coa euforia dun desarrollismo económico notorio, que tiña coma principal capítulo de financiamento as remesas
da emigración a Europa. Pero, no exterior, aínda era moi ampla a lista de
países que tiñan en cuestión a lexitimidade da Dictadura. Salvo excepcións
interesadas, coma a dos EE.UU., que bendicira o Réxime con Eisenhower
por razóns estratéxicas en tempos da guerra fría, e dos países secuaces, o
Réxime carecía de predicamento e influencia na diplomacia internacional, e
as súas relacións con moitos países quedaban reducidas á facticidade das
transaccións de interese económico.
Este adverso predicamento era especialmente notorio naqueles países
onde os exiliados da Guerra Civil tiñan unha certa influencia na sociedade,
moitas veces á marxe e mesmo contra o aparato oficial dos respectivos
gobernos, como na Arxentina de Perón (1945-1955) e tamén no posperonismo.
Por eso, a diplomacia española do momento tiña proxectada unha
campaña nunha dobre fronte: por unha banda, para neutraliza-la influencia
6
El Pueblo Gallego, Vigo, 18 de maio de 1927. V. tamén Fragua íntima. Aforismos (1926-1975), edición
Arturo Casas, Colección Esquío de Poesía, Ferrol, 1991.
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dos exiliados e institucións máis significadas na defensa da lexitimidade
republicana; por outra, despregar un labor de captación sobre aqueloutros
exiliados que facían algúns acenos, non diría eu que de renuncia e
arrepentimento, pero si de condescendencia e achegamento ó réxime español, o que supoñía un renego, no grao que fose, á traxectoria anterior.
Esta era, alomenos, a situación que me pintaban algúns persoeiros
relacionados co Centro Gallego de Buenos Aires, cos que tiña esporádicos
contactos porque o periódico Galicia, do citado centro, reproducía algún que
outro artigo meu sobre as terras de A Barbanza e A Arousa e, en xeral, sobre
Galicia. Neste contexto, a volta dos Dieste excitaba, cando menos, a
curiosidade de confirmar se tiveran que facer algunha concesión a cambio
dun regreso con tódalas bendicións legais do réxime español.
Sobre 1965, cando xa levaban os Dieste catro anos asentados en Rianxo
e A Coruña, unha das conversas derivou cara a ese tema. Con moito medo
e toda a cautela de que fun capaz, ousei formula-la cuestión, sempre no
suposto das moitas dificultades que deberían ter superado para arranxa-lo
seu regreso. Rafael Dieste abordou o tema, cunha linguaxe en aparencia
intranscendente, máis ou menos nestes termos:
— Non, realmente non houbo tantas dificultades como imaxina. Chegara
un momento en que, dado o cariz que tiñan os acontecementos, era preciso
elixir entre unha das alternativas deste dilema: ou regresar ou quedar para
sempre. O tempo é implacable e, a medida que se cumpren anos, é máis
difícil cambia-lo modo de vida. Sobre todo, cando se trata de recupera-la que
un día tivemos que deixar. Carmen levou a feliz iniciativa neste asunto e con
moito acerto.
— Nós queriamos volver –continuou Carmen– con tódalas bendicións
da lei. Sabiamos que o cónsul español en Buenos Aires, Marcelo Fraga
Iribarne, era amigo de amigos nosos; pero nós preferimos xestiona-lo asunto
directamente, e presenteime a el sen ningunha concertación previa. O cónsul
comprendeu moi ben a nosa situación e facilitou as cousas con moito tacto
e delicadeza. En todo caso, debe quedar moi claro que non tivemos que
firmar ningún documento de adhesión ó réxime de Franco nin absolutamente
nada que implicase rectificación ou renuncia á nosa traxectoria.
Con ánimo de precisa-la miña intención, aínda ousei engadir:
— Non o dicía no sentido de que vostedes condescendesen con algún
tipo de retractante claudicación, senón no dalgunha indigna imposición por
parte do Réxime. Aquí, chegáronnos noticias de que algúns persoeiros do
exilio tiveran que pagar certo tributo de acatamento ó Réxime para que lle
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fosen perdoados os seus supostos pecados, o que conleva, digamos, un certo
arrepentimento da suposta mala vida pasada.
— Non é ese o caso de Rafael –reargüíu Carme con certa irritación.
Repito que debe constar moi claro que Rafael non tivo que render acatamento
ningún nin prestar adhesión nin menos aínda renunciar a nada da súa
traxectoria.
E, ó longo da conversa, Carmen repetía esta advertencia con tal ardor
aseverativo, que Rafael considerou oportuno suavizar:
— Observa, Carmen, que Dourado ten o dereito de manifestar libremente a súa versión, incluso sobre acontecementos que nos afectan tan
persoalmente. Máis ca molestarnos, considera que incluso é conveniente que
saibámo-lo que se pensa aquí de nós e do noso regreso.
Non descubro nada novo se digo que Carmen era o anxo tutelar de
Dieste. A súa sombra protectora procuraba un dobre obxectivo: que nada
maculase a vida e a obra de Rafael Dieste.7 E o Réxime sabía que fora o
guieiro das Misións Pedagóxicas, talvez o proxecto máis ambicioso de
educación popular da República, e coñecía tamén que fora o cerebro
deseñador da revista Hora de España, razóns polas que os cancérberos do
franquismo o etiquetaran de “funcionario del Gobierno rojo”. O outro
obxectivo era a loita contra ese silencio imposto por 22 anos de ausencia e
que a Dictadura propiciaba con esmero.
No meu caso, talvez Carmen temía algunha manifestación inconveniente nas miñas incursión periodísticas. De aí o seu insistente ritornelo. Acaso
non lle faltaba razón, porque o ambiente político do país éralles pecho e
desconfiadamente hostil. Socialmente, ós Dieste parecíalles que as xentes
estaban como enmeigadas pola propaganda e o control oficiais.
O certo é que o tema deu lugar a un diálogo entre ámbolos cónxuxes
sobre os límites da liberdade e da congruencia persoais, que, pese a un certo
grao de tensión, en ningún momento deixou de ser exquisitamente
respectuoso. O que dá o grao de elevación do espírito de ambos.
Rafael deu por concluído o diálogo recordándolle a Carmen, con
afectuosa serenidade, os inmarcescibles privilexios da verdade:
— Non te preocupes por perfilar tanto a túa verdade, Carmen, porque
a verdade núa, sen adxectivos, ten sempre arrestos suficientes como para nos
saír ó encontro e liberarnos coa súa insubornable liberdade.
Esto motivou algunha crítica, talvez non moi ben intencionada, no sentido de que o seu biógrafo Luís
Rei Núñez (V. nota 1), máis ca unha biografía, redactara unha haxiografía.
7
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E, rendendo fiel tributo a esa verdade, é o propio Rafael quen, en 1974,
en entrevista a M. Pernas e C. Estévez, nos aclara cómo sucedera o
interrogatorio:
O cónsul de España en Buenos Aires puxo axiña coto, amablemente, ás miñas declaracións, que farían inútil a malignidade inquisitiva de
calquera fiscal: atéñase a este papel. ¿Pertence vostede ó Partido Comunista? Non. ¿Pensa realizar algún acto terrorista? Non. ¿Desexa a
prosperidade de España? Si. E así sucesivamente. Si, non, si, non... A
pura verdade.8

A revelación das pombas silvestres...
Era pola Semana Santa de 1966. Cinco anos de frecuentes estadías en
Rianxo conferían xa ó matrimonio Dieste unha certa familiaridade na vila.
Xa non eran, pois, estraños coma acabados de chegar. Sobre todo, para as
xeracións máis novas. A este respecto, Carmen Muñoz reingresara na
Inspección do Ensino Primario o ano anterior, e o concello de Rianxo caía
dentro da zona que lle adxudicaran. De modo que os contactos cos pais dos
alumnos facilitaban e ampliaban as relacións de boa veciñanza e a proximidade de ámbolos cónxuxes coas novas xeracións.
Neste contexto social, empezou a chamar poderosamente a atención das
xentes o feito de que Dieste, un chisco antes de remata-la misa dominical,
agardaba á súa dona na porta da igrexa, pero nunca entraba; actitude, ó
parecer, habitual no escritor e que mantivo ata a fin dos seus días.
Os veciños non comprendían moi ben tal actitude. Incluso escandalizaba un pouco. Non debe esquecerse que viviamos tempos do nacionalcatolicismo por decreto e a asistencia á misa dominical era rito e requisito
e baremo indispensables para se poder titular católico. Chocaba, ademais,
este feito porque empezaba a circular pola vila, coma un segredo a voces, a
caridade que, en forma de atencións varias, tiña Rafael con persoas e
familias necesitadas. As xentes facíanse linguas sobre esas accións do
escritor que, veladas por unha delicada discreción, parecían responder á
quintaesencia mesma da caridade evanxélica: que non saiba a túa esquerda
o que dá a túa dereita.
Persoalmente, tamén o meu espírito navegaba entre augas. Por unha
banda, eu xa tiña constatada a congruencia entre a palabra sabia e reparadora
de Dieste e a súa vida densa en xenerosa humanidade e en plena coherencia
8

Marga Romero, Entrevistas con Rafael Dieste, Nigra, Vigo, 1994.
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co seu pensamento dimanante dun espírito libre, independente, tolerante e de
talante sempre cortés e conciliador. Pero, por outra banda, eu tiña por entón
un respecto institucional máis dogmático e irreflexivo pola Igrexa xerárquica
do que lle profeso agora, fiel, como aínda era, ó vello axioma do maxisterio
eclesiástico de que “extra Eclessiam nulla salus”.
Nesta confusión mental, impúxose esta falsa conclusión: este señor non
cre. ¿Como é posible que un home da exquisitez espiritual de Rafael Dieste
non crea? ¿Acaso a crenza é patrimonio exclusivo dos pobres de espírito...?
De contadiño recorrín ó consolo do Evanxeo: “Gracias, Pai, Señor do
Ceo e da Terra, porque lles escondiches estas cousas ós sabios e entendidos
deste mundo, e reveláchellelas ós humildes”.
Pero a poción evanxélica non curou a miña inquietude. Mordíanme na
alma cuestións coma esta: ¿que pensará da Igrexa un home coma Dieste,
seguramente embebecido na veneración dos particulares deuses do seu
olimpo intelectual? E propúxenme que, na primeira ocasión que me for
propicia, llo había preguntar.
E chegoume naquela Semana Santa de 1966. Dieste admiraba moito o
pobo de Rianxo, que cantaba nas procesións formando un coro espontáneo
a dúas e tres voces. Era un espectáculo impresionante, do que tan só quedan
restos. Nesta ocasión, dende a súa casa, contemplabamos e escoitabamos
aquela marabilla de relixiosidade popular. E crin chegada a ocasión que
agardaba:
— Don Rafael: observo que sente unha especial devoción polas
manifestacións de relixiosidade popular; pero non parece estar de acordo
coas ritualidades canónicas dentro da Igrexa. ¿Podería aclararme este
misterio que me parece en si mesmo contradictorio? ¿Que ten contra a Igrexa
coma para nin sequera entrar nela? ¿É que para vostede a Igrexa xa non é a
depositaria da revelación...?
Sorriu benevolamente e, fumando unha pipa con parsimonia, perdida a
mirada no espello da ría e na distancia do Barbanza, comezou a falar moi de
vagar. O seu discurso poderiámolo reformular nestes termos:
— Podemos contempla-la revelación coma un proceso cíclico con tres
momentos. Hai un primeiro momento, perdido na distancia do tempo, no que
unha caste laica ve a inocente e inmediata evidencia relixiosa, o soño da
cidade eterna fundado na evidencia da experiencia mesma, que transmite de
pais a fillos. Pero hai un segundo momento no que esa caste vidente, polo
rodar rutineiro e multisecular de oficios e ritualidades, sacraliza a súa
profesionalización e convértese en grupo, en caste de recinto, encastelada e
114/14

O máis humano e menos coñecido de Rafael Dieste

ignorante das fontes da perenne e casta revelación. Entón, prodúcese o
escurantismo de tódalas igrexas e os seus respectivos recintos vense invadidos polo tropel galopante de tódolos ídolos deste mundo: poder, riquezas,
influencias, intrigas... Daquela, sobrevén o absurdo: gritan ¡Credo!, pero
non cren; exhortan á fe, esperanza e caridade, pero matan, inmisericordes,
a caridade, espantan a esperanza e petrifican a fe reducíndoa a efixie para
que, destruíndo toda evidencia, se converta en enigma e o amor de Deus se
faga inescrutable. Entón as igrexas, ningunha igrexa interesa...
— Que é o que sospeito que está a acontecer agora mesmo –completei
por ver se me confirmaba a idea... Entón, ¿existe algún remedio para tal
desastre espiritual?
— Si, porque hai un terceiro momento no que non se pode máis con
tanta intriga e o amor estala en evidencia creadora; un momento no que a
igrexa de pombas silvestres grita no corazón e, de novo, fantasea e esplende
a luz da Palabra herdada. E aqueles encastecidos que non teñen confianza
no Sol que os alumea nin fe na revelación cotiá porque temen polo seu
grupo, aprazan sempre a imperiosa e clara mañanciña da pomba silvestre, do
noso espírito namorado do Santo Espírito. Pero xa todo lles resultará inútil
porque son unha caste a extinguir...
Confeso que acollín todo esto con máis desconcerto ca comprensión. A
miña fe era máis acrítica e dogmática ca reflexiva e, despois de lle dar moitas
voltas, intuía con bastante claridade as razóns de Dieste para se apartar da
Igrexa; pero os esquemas da miña fe impedíanme a comprensión cabal de
tales razoamentos. Dende aquela, comecei unha intensa busca por ver de
encontrar algún grupo de reflexión, mesmo que fose considerado á marxe da
ortodoxia oficial, no que puidese madurar unha fe crítica.
Pasaron os anos. Atopei ese grupo de maduración na fe viva das pombas
silvestres que me fixeron ve-lo revelador e inconmensurable caudal de luz
que hai na Palabra herdada. Todo eso gozosamente aclarado polo propio
Dieste, que expuxo esas ideas sobre a revelación das pombas silvestres en
dous preciosos ensaios póstumos titulados El Cristal de las Equivocaciones
e Oscurantismo.9 Invito ó lector a que os saboree, se aínda non o fixo.
Hora de España: Milicianos da cultura
Falecido Rafael Dieste (15-10-81), non se interromperon as miñas
9

Rafael Dieste, La Isla. Tablas de un Naufragio, Anthropos, Editorial del Hombre, Barcelona, 1985.
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visitas á casa de Rianxo, a onde a súa viúva, Carmen Muñoz de Dieste,
ademais de pasa-las súas vacacións de Semana Santa e de verán, seguía a vir
quizá con máis frecuencia. Vinte anos de boa veciñanza (1961-81) xeraron
lazos de amizade e un copioso acervo de recordos comúns.
Preocupábame especialmente un tramo da peripecia vital dos Dieste
para min moi escuro: a súa loita pola supervivencia durante os tres anos da
Guerra Civil (1936-39). Hoxe, xa se ten escrito bastantes cousas sobre ese
período; pero ata 1987, en que aparece a primeira biografía de Rafael Dieste
(v. nota 1), a penas se sabía nada. Con motivo da aparición deste libro, tiven
ocasión de comentar con Carmen certos acontecementos que revelan a
estoica serenidade de ambos nestes anos difíciles daquela Hora de España
en guerra fratricida. Permítaseme sintetiza-los tres seguintes:
1. Excluídos da nómina de Milicianos da Cultura
Durante os tres anos da contenda, os Dieste traballaban na Alianza de
Intelectuales para la Defensa de la Cultura, onde se integrara a flor da
intelectualidade do bando republicano. Dende aquí, intelectuais e artistas
van realiza-lo labor cultural que esixe o momento. Con esta perspectiva,
comézase a pensar que, tralas crispadas xesticulacións dos diarios, proclamas e carteis propagandísticos, deben vir outras publicacións de xesto máis
sereno que, como especificamente propón Dieste, sirvan de testemuño do
benfacer daquela hora conflictiva, tanto na área nacional coma nos eidos
internacionais.
Así nace en Valencia, en xaneiro de 1937, a revista mensual Hora de
España. A idea, o proxecto e ata o nome débense primixenia e fundamentalmente a Rafael Dieste, coa colaboración de Antonio Sánchez Barbudo.10
Waldo Frank dixo dela que “era o maior esforzo literario que saíu de
calquera guerra”. E ese titánico esforzo débeselle, segundo Manuel Aznar
Soler, profesor de Literatura Española da Universidade Autónoma de Barcelona, “á enorme autoridade moral de que estaba investido Dieste:
Esa autoridade moral –di Aznar Soler– impregnou Hora España,
revista da que el foi mentor. Autoridade moral que procedía da exemplar
dignidade da súa traxectoria persoal; unha dignidade pola que tivo que
pagar un prezo histórico tan alto coma o exilio e a marxinación.

Sánchez Barbudo: “Rafael Dieste y la revista ‘Hora de España”, artigo publicado por X.L. Axeitos en
Revista das letras, suplemento mensual de O Correo Galego, febreiro de 1995. Tamén o declara o propio
Dieste en carta a Jan Lechner, de abril de 1970, publicada no libro póstumo Testimonios y homenajes,
Laia, Barcelona, 1983.

10
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Pero antes, en 1936, aínda en Madrid, ten lugar un acontecemento que
terá consecuencias tamén inicuas para os Dieste. Trátase de elixir presidente
da citada Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura. Anque a
Alianza gozaba de autonomía e do espírito democrático normais
—asegurábame Carmen Muñoz— para a consecución dos fins que lle eran
propios, nesta ocasión, Wenceslao Roces, do Partido Comunista e subsecretario de Instrucción Pública, propón a Ángel Ossorio Gallardo, máis coñecido
como avogado e político ca como home de letras. Rafael Dieste, aínda co
máximo respecto para a personalidade proposta, pensa que a Alianza debe
ser presidida por un escritor e non por un político. Coa nobre e despreocupada naturalidade que o caracterizaba, Dieste propón a Antonio Machado.
Tal proposta foi acollida con entusiasmo pola asemblea. Pero, pese a
eso e a non pretender con tal intervención máis ca contribuír ó espírito de
colaboración, había ser considerada por Roces e polo seu equipo como
oposición. Deste xeito, convertérona nun oculto motivo de resentimento que
había producir nefastas consecuencias para o matrimonio Dieste. Entre elas,
a de non ser incluído na nómina de Milicianos da Cultura. Eso supoñía que
as 12 pesetas das correspondentes dietas, que percibían dende a persoa
encargada da limpeza ata os cargos de máis alta representación, non
ingresaban no fogar dos Dieste. Pero Rafael non quixo reclamar nada
persoalmente. E, sen embargo, continuou traballando moi activamente na
Alianza, aínda sen aquela compensación mínima, pero tan necesaria naquel
momento no que todos estaban separados do seu modo habitual de vida.
Naturalmente, nunca lles faltou a solidariedade dos compañeiros.
O acontecemento é revelador de por si da firmeza e dignidade de Dieste.
Non facía máis cousa que ser fiel a si mesmo, como xa anticipara nestes
versos, escritos en 1932:
Si roca es lo que resiste
y cristal es la franqueza,
en eso el decir consiste.11

Sobra todo comentario.
2. Ata borraron o seu nome...
A xa citada revista Hora de España, aínda que, en xeral, seguía
indicacións da Dirección Xeral de Propaganda, que a subvencionaba, nunca

11

Rojo Farol Amante, Hiperión, Madrid, 1983.
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fora molestada nin advertida; pero o número VIII, de agosto de 1937,
referíase ó II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la
Cultura, no que Dieste tivera unha notoria actuación, tanto na organización
coma na celebración con sesións en Madrid, Valencia, Barcelona e París. En
consecuencia, ese número de Hora de España ía ser subvencionado, coma
o congreso mesmo, polo Ministerio de Instrucción Pública, onde continuaba
o rancoroso Wenceslao Roces.
Arturo Serrano Plaja, encargado de realiza-lo citado número,
comunicoulle a Rafael que recibira orde de non menciona-lo seu nome na
revista. Desgustado e perplexo, Serrano Plaja estaba decidido a declina-la
súa responsabilidade. Dieste, atento sobre todo a non entorpece-la difusión
dos bos resultados do congreso, tranquilizou ó amigo indicándolle con
estoica serenidade: “Cumpre a consigna; non ten importancia”.
Tampouco neste caso é necesario máis comentario, salvo que este
transo evócame a férrea temperanza dun espírito que, coma no caso anterior,
xa o anticipara, había cinco anos, nestes versos:
No me verás ceder a fácil lloro
ni a dulce seducción de sombra mustia,
en que mil soledades hacen coro
sin el decoro de una sola angustia...

3. Un destes séculos...
Remato cunha anécdota curtiña, pero substanciosa. Falabamos da
complexidade da obra diesteana e do silencio que a rodeaba. Carmen
replicoume:
— A este propósito, recordo unha graciosa anécdota: en certa ocasión,
faláballe eu a Rafael de que a diversidade da súa obra facíaa dificilmente
abarcable para os comentaristas, o que ocasionaba que só fose coñecida
fragmentariamente. E el, con ese humor benigno e conciliador que lle era
propio, interrompeume: “Non te preocupes; eso vaise arranxar un destes
séculos”.
— En efecto –concluín precipitada e ardorosamente–, o esforzo
esculcador da personalidade e da obra de Dieste vaise medir por séculos,
coma tódolos acontecementos verdadeiramente grandes e transcendentes
deste mundo...
— Perdoe –interrompeume Carmen–, pero creo que non foi esa a
intención de Rafael. Esa frase non ten sentido de vaticinio, senón de
posibilidade, de continxencia. Rafael díxoa para non seguir tratando do
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tema, e córtao tranquilizándome con gracia. Creo, sen embargo, que non me
gastaría esa broma sen a íntima sospeita de que se ía cumprir; pero nunca o
afirmaría vaidosamente. Nin eu tampouco. O que en realidade quere reflectir
é o seu sereno: deixádeo ó tempo; non hai présa...
Sen embargo, eu persisto na íntima convicción desa íntima sospeita de
Dieste, que é a de quen, con ou sen vaidade, pero si con dignidade, coñece
o valor da súa obra e sabe que a apreciación da súa transcendencia é cousa
de tempo, incluso medido por séculos. Antóllaseme que el intuía que, no
transcurso do tempo, outras voces dirán por el o que talvez non quixo dicir
por rubor de sabio. Penso que esa íntima sospeita está profeticamente
implícita tamén nestes versos de Rojo Farol Amante:
Si algo, más y menos
algo que cualquier algo,
[...]
con sus alas tan leves
esta mi voz segara
y este fundado en aire
rigor de mi sentido
consumiese en relámpago.
Alguien, en tal desierto
de esparcidas arenas,
alguien, por mi, diría,
hablando como el viento
que habla por el árbol:
Aquí están
estas tablas,
esta orilla, esta cáscara
salada, esta osamenta...

A humilde voz dun servidor tamén querería se-la dun deses alguén que
Dieste presentía para dicir algo por el e pola súa obra, que considero
secularmente perdurable. En todo caso, ninguén goza nesta materia de
exclusividades nin monopolios. A personalidade e a obra de Rafael Dieste,
con toda a súa osamenta estructural e toda a sutileza da súa mensaxe, quedan
expostas á intemperie dos tempos e ó xuízo das xeracións. En definitiva,
sometidas, como todo o humano, ó veredicto da historia. A el me remito.
M. DOURADO DEIRA
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Vida e literatura no epistolario
de Rafael Dieste
Datos para unha poética do escritor rianxeiro

Por X. L. AXEITOS

Entre as ideas centrais da poética de Rafael Dieste tense sinalado,
especialmente por parte da crítica, a concepción ética da súa estética. En
efecto, para Dieste o comportamento ético estaba estreitamente vencellado
á estética, seguindo neste senso unha liña de pensamento que parte do
krausismo e vai ser espallado, xa fóra do ámbito universitario, polo
institucionismo, coas súas correspondentes canles de expresión, como as
Misións Pedagóxicas.1
Tal é así no caso do noso escritor, que a maior parte da súa obra literaria
é unha loita por expresa-la verdadeira identidade do home. En calquera das
obras que analicemos sempre estará presente unha situación que pretende
achegarse á identidade do individuo. Se na obra de teatro A Fiestra Valdeira
é o cadro de D. Miguel o que, a modo de espello, reflicte este problema,
Félix Muriel, mergullado na onda da infancia, andará na procura da súa
propia identidade no libro Aventuras e invenciones de Félix Muriel.
Xa no ano 1938 se dirixe ó seu irmán Eduardo en carta con estas
palabras inequívocas:
1
Vid. a este respecto Juan López Morillas, Krausismo. Estética y Literatura, Lumen, Barcelona,
1990, pp. 9-32.
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Creo que el problema que arrancas de mi carta puede encenderse de
nuevo y serenarse en escala universal con sólo tomar en consideración,
desde el origen del proceso que revela los géneros, el destino personal
del poeta y la relación que él pueda ver –o establecer– entre su obra y
su manera de sentirse criatura. Con viva legitimidad, sin arrogancia
alguna, el sentimiento de esa relación puede ser de tal índole que
implique una exigencia extrema de conformidad testimonial entre la
órbita y compases de su vida y la temática y progreso de su arte... Esa
actitud, ética y estética, llega a veces a culminar en imposición de plazos,
y hasta exclusión definitiva de proyectos [...].

Para poder cumprir este obxectivo integrador entre o destino persoal do
escritor e a súa obra, Dieste recorre a algo tan aparentemente sinxelo como
un novo xeito de mirar. O escritor rianxeiro expresa esta idea nun artigo case
xuvenil:
[...] ollade a vosa terra co mesmo ar de sorpresa que se fose allea
e ídevos pouco a pouco mergullando “de novo” no seu coñecemento.
Esquecede o que coidares tere resabido pra volvelo a saber. Ollade aos
montes e ás valgadas e á veira do mar como se viñérades de lonxe, con
sede adiviñadora [...]. Ollos lavados, mañanceiros, novos [...]. E non
esquencer que antre tódalas cousas hai unha segreda hirmandade, cuio
descobrimento é a máisima ledicia.2

Esta proposta de contemplación poética do mundo e da propia terra
como camiño de irmandade é outro dos eixes da poética de Rafael Dieste.
Poderiamos escolmar dos seus textos literarios un bo número de exemplos
que confirman esta visión do mundo no noso escritor. Pero imos botar man
dos escritos máis íntimos de Rafael Dieste para confirmar ese abrazo
fraternal e poético entre a vida e a literatura. Referímonos ó seu epistolario,
aínda inédito, que constitúe unha xoia documental de gran importancia.3
O conxunto das cartas familiares conservadas é de gran interese; ás
máis de oitocentas cartas de Rafael hai que engadir as de Carmen Muñoz, e
as do resto da familia, principalmente de Eduardo e Enrique, sen esquece-las de Antonio Baltar e amigos íntimos, desde Manuel Antonio a Luís
Seoane ou Sánchez Barbudo e María Zambrano. A edición que nós preparamos conta de 577 cartas de Rafael ordenadas cronoloxicamente e que
pasan revista a gran número de problemas e situacións de toda índole.

2

R. Dieste, Antre a terra e o ceo, Ediciós do Castro, Sada, A Coruña, 1981, pp. 80-81.

Confiamos en que, unha vez máis, Ediciós do Castro asuma a publicación do epistolario de Dieste
dentro do proxecto global da obra completa do escritor.
3
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Non lle escapou ó noso escritor a posibilidade de facer de todo este
material, en principio exclusivamente comunicativo e cotián, un plano
literario: “Yo estuve alguna vez tentado a hacer de eso la base de un plan
literario: cartas a los que vi en un album de retratos antiguos”.4 Aínda que
tal plano non se chegou a realizar, o epistolario de Rafael Dieste está
traspasado por ese alento poético que inspirou tódalas súas obras. De tal
xeito que non será aventurado consideralo, en conxunto, como a súa máis
dilatada aventura literaria.
A dispersión familiar –os seus irmáns Enrique, Eladio e Eduardo en
Uruguai, Antonio e Manuel en México– non é o móbil principal que impulsa
a Rafael a escribir tan gran número de cartas. Moi probablemente sexa o
exilio, a ausencia forzada dos lares orixinarios a que explica a querencia do
escritor polo xénero epistolar. As cartas van constituír unha especie de
recuperación do mundo distante que cobra xa perfís míticos polos que esvara
a realidade:
Por momentos la lembranza adquiere una lejanía espléndida pero
inquietante, mitológica. Confundo a Pasmita –un marinero de Rianxo–
con Hércules, al Barbanza con el Olimpo, las naves fenicias con las de
Muros [...]. Es encantador, sí, pero terrible. Quiero tocar de veras ese
Olimpo, flotar en esas naves, reconocer el suelo firme originario de mis
fantasías.5

Rianxo, a vila natal, será, neste proceso mítico-lendario ó que recorre
Dieste, un espacio esencial, por paradisíaco: os xogos infantís, o Duque,
aquel gato amigo, as festas de Guadalupe, cada curruncho da casa... sobre
todo esa galería ó mar que semella o espello do mundo.
Pero para exemplificar todo canto levamos dito e comproba-la íntima
conexión entre vida e literatura imos recordar algunhas cartas nas que é
visible este trazo esencial da súa poética.
No ano 1945 Dieste vai publicar un pequeno relato na revista arxentina
Escritura. Titúlase “Camino de Santiago” e no seu marco referencial
debúxase con nitidez o desexo de transcendencia diesteano que partindo do
particular e concreto, e sen renunciar a el, aspira ó universal e eterno. A
ponte que lle serve de fío conductor é, como non, o mito de Santiago e o seu
camiño. A diáspora migratoria de Galicia queda integrada desde o principio
da narración neste proceso universal, integrada na metáfora universal do
camiñante:
4

Carta ó seu irmán Antonio, de 1950.

5

Carta de 1948 a Sánchez Barbudo.
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Visto desde Galicia el Mundo es eucarístico, es decir, sin partes. Y
así no ha de extrañar que para quien ha visto allí la luz del mundo, Galicia
misma tenga confines indeterminados, se dilate sin término en el espacio
y en el tiempo y, en resumidas cuentas, sea ella misma el Mundo.
Si los gallegos vamos en general tan confiados a través de ciudades
imprevistas, de inusitados llanos o montañas, no es por eso que dicen
–demasiado simple– de que sabemos adaptarnos (salvo que el adaptarse
consista en recatar ardientes lágrimas), sino más bien porque al salir
mundo adelante hemos salido Galicia adelante, buscando lo que prometen nuestros horizontes, confiados en ellos, porque allí el cielo promete
con certeza.6

A continuación cóntano-lo autor unha particularísima peregrinación
dunha muller labradora “ó Apóstol” que, emulando a santo Ero, volve á súa
vila cos mesmos seis reais cos que partira, intactos. As mirabilia que
presencia na cidade do Apóstolo saíran do tempo.
No ano 1946 Rafael Dieste vai integrar este relato no discurso conmemorativo do Día de Galicia que vai pronunciar invitado polo Centro Gallego,
co título de Galicia en el recuerdo o De cómo se nace de Galicia.7
Uns anos máis tarde, escribe o matrimonio Dieste unha carta de pésame
a Elisa Lorenzo, a muller que estaba encargada dos asuntos da casa de
Rianxo durante a longa ausencia do exilio:
El fallecimiento de tu madre nos conmovió profundamente...
¡Manuela! Dios la bendiga, Dios la bendecirá. Y si no ¿a quién iba a
bendecir? En Buenos Aires escribí una especie de discurso con motivo
del Apóstol y hacia el final, aún cuando sin declarar su nombre, hablaba
de ella, de cosas muy hermosas que le oí contar siendo yo pequeño. Es
lo mejor de ese discurso.8

A pequena aventura de Manuela, que atravesou polo alto da Chisca ata
que avistou as torres distantes da catedral, entrou pola Rúa do Vilar e
contemplou en éxtase os desfiles sen fin, ata as luces da alba, traspasa o
tempo para ter validez universal.
Neste mesmo discurso evoca Rafael Dieste os anos da súa infancia en
Rianxo así:

6

Este relato vai ser reproducido anos máis tarde en Ínsula 152-153 (1959) 1.

Co título de “Galicia en el recuerdo” figura, con introducción de X.L. Axeitos, en Documentos A,
Anthropos, 1991, pp. 210-213.

7

8

Carta datada en París, o 17 de xuño de 1949.
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La primera vez que estoy sobre las tablas mecidas de un barco, y el
marinero iza las velas sin miedo, y sube el barco a una roca fluyente, a
un pedazo de sol, a una ola, y a otra, que es otro verso de la misma estrofa
y se confía, como al suelo firme, a la geometría del agua y del aire y del
espacio. Y entonces sentí a la vez la maravilla y la zozobra del subsistir,
de seguir en el mundo y esta vez no a través del abismo del sueño, sino
en plena vigilia, pero sin fundamentos conocidos... Esto era grave. Por
suerte había allí algo conocido, el rostro del patrón que sólo parecía
ocuparse de las velas, y solidarizándome con él tendí también la mirada
por la comba extensión de aquellas para mí fabulosas nubes amaestradas.
Y por ahí tuve el primer atisbo de lo que debe ser el valor.

Dieste recorreu sempre ás fontes das súas lembranzas como modo de
aprendizaxe; xa de regreso en España, nos anos sesenta, lembra esta imaxe
náutica do discurso, en carta a seu irmán Enrique:
Cuando, siendo pequeño, fui con mamá por primera vez a
Villagarcía, al izarse la vela, para mí enorme, fabulosa, flotar, me pareció
lo mismo que volar, quiero decir, no menos portentoso; y confiar en el
viejo Ñames, el patrón de la lancha, algo más portentoso todavía. Fui
todo el tiempo sostenido y mecido por esta confianza, algo muy parecido,
si no es lo mismo, a “andar sobre las aguas”.9

A anécdota da viaxe a Vilagarcía transmútase, poeticamente, en valor
e confianza, en sentimentos universais.
As cartas teñen para Dieste unha maxia especial, porque soamente a
palabra epistolar é capaz de rescatar do esquecemento a paisaxe da vila
distante. Cando a poetisa Esther de Cáceres vive unha temporada en Rianxo,
no ano 1949, mentres Carmen e Rafael permanecen en Londres, descríbelles
polo miúdo tódolos acontecementos da vila; as respostas de Dieste, cheas de
nostalxia, insisten na visión poética e salvadora da carta: “Tus cartas son
preciosas. Como gaviotas. Como mañanas claras. Como lavarse la cara
tempranito para ir a la romería distante.” E de seguido evoca o poema
“Interior”, do seu libro Rojo farol amante, desentrañando as circunstancias
que evoca, a súa chegada á casa e o recibimento íntimo da nai:
¡Si estuviese ahí todavía nuestra madre como siempre –aquel
siempre de antes–, envejeciendo interminablemente, dando con su inocencia y con los soles de su cara gravedad al paso de los días! Querida
Esther, ¿quieres hacer de vicaria suya? No te retiro el título de hermana,
pero como ese título tiene varios acentos, bien puedo imaginarme que
soy yo quien llega y que tú sales a recibirme y que me cuentas mil

9

Carta datada en abril de 1967.
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pequeñas cosas y das apresuradas instrucciones a Elisa...“Enciende la
voz materna su interior, como una rama de sombra llena de pájaros. Se
dora la faz materna de soles íntimos, luz hecha corteza de árbol. Hijo,
abriré los balcones, todo está igual, el mar y los barcos”.

No proceso de intertextualidade entre a carta e o poema abrázanse
desexo e realidade, vida e literatura. Prestou sempre Rafael Dieste suma
atención a un problema10 que era o das fontes folclóricas do coñecemento;
sobre este tema mantivo co seu irmán Eduardo un constante debate epistolar
do que conservamos mostras moi esclarecedoras:
Y así la línea folklórica, según la defines, muestra virtudes
liberadoras, y se ve como puede venir de ella esa llamada leve que indica
inesperadamente a un escritor las fuentes de su linaje y su deber poético;
y con apariencias de traerle afuera de su saber y de su curva de
propósitos, sumergirle en realidad muy adentro.

Esta mesma carta remata de xeito inequívoco:
Hay un punto que creo esencial para comprender el tema en toda su
extensión: se refiere a los vínculos de la historia personal del poeta con
la universal en que ha nacido. Ahora tendría que hablarte de España
[...].11

Se prestamos atención ás citas epistolares que levamos feitas, notamos
de seguida un fío conductor dos acontecementos: a presencia constante do
mar, que adquire protagonismo firme. En efecto, Dieste, desde as súas máis
distantes lembranzas do mar de Rianxo, vencelladas á vela de Ñames, ata a
chegada portentosa dos irmáns cargados de baúis, pasando polos rumbos
tráxicos do exilio ata o seu regreso final, foi fiel ás imaxes náuticas. Cobran
estas un alcance renovador sen precedentes gracias á inocencia poética con
que se producen.
Como unha pequena mostra desta poética inxenuidade12 diesteana, esta
carta ó seu amigo rianxeiro Pepito Carou con ocasión dun comentario deste
sobre unha coñecida obra do rianxeiro:
Y si la música de “La vieja piel” ha calado en tu alma, eso es para
mí una grandísima señal de que las almas no están encerradas, de que se
entienden y se comunican de verdad. Si el libro te gusta y de esa manera,
Para o significado particular que esta palabra ten en Dieste, vid. o noso estudio “Rafael Dieste.
Os problemas literarios”, en A Nosa Terra, número monográfico adicado a Rafael Dieste, 1994.

10

11

Carta a Eduardo Dieste, datada en Barcelona o 24 de xuño de 1938.

No senso que Dieste dá a esta palabra: “Ingenuo es quien sabe mucho/ y tiene el corazón limpio”,
di no poema “Barco Amigo”, en El Buque Rojo, Valencia, 1936.

12
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me alegro de haberlo escrito, y para mí está ya justificada su existencia.
Yo sé, en general, que mis libros no hacen daño. No hacer daño con
libros, es mi mayor cuidado. Tengo mucho miedo a eso. Porque otros
daños que se hacen tienen más excusa, se hacen en mal momento, por
precipitación, descuido, cólera... Pero el libro da treguas y siempre hay
tiempo, al menos, de no publicarlo. No me gusta, como es natural,
equivocarme, pero en última instancia no me importa demasiado equivocarme si es de buena fe, con lealtad, y, sobre todo, con transparencia y
buena cara. No hay por qué contagiar a otro los propios males escribiendo libros. En eso sí, que Apolo nos asista... Esto se puede decir lo mismo
en lenguaje pagano que cristiano, porque el ángel frenético de la salud,
de la mirada limpia, de las fuentes claras, de los amaneceres, de la épica
lanza, contra toda clase de serpientes sospechosas –sean aladas o rastreras–, es siempre el mismo ángel, y con la misma cabellera de rayos de
sol.13

Esta mesma inxenuidade poética é a base da súa concepción da carta
como algo máxico e poético, en clara relación de parentesco co provider
ou helper do folktale;14 conta Dieste nunha carta algo revelador neste
senso:
Estábamos en Anveres. Íbamos todos los días a la Poste Restante en
espera de cartas. Naturalmente, unas veces había y otras no. Pero una vez
el cartero (que suponíamos flamenco, no valón), nos dijo muy serio, más
bien adusto:
–¡No, no hay nada para ustedes!
Nos disponíamos resignadamente a marchar, cuando un gran resplandor, el de su risa, nos hizo volvernos hacia la ventanilla:
–¡Esperen, parece que hay aquí una carta!
La tomamos alegremente y a punto de marcharnos volvió a decir:
–¡Esperen, esperen, aquí hay otra!...
Y luego otra, y otra, hasta no sé cuantas, ocho o diez, en un
crescendo de felicidad para nosotros y para el cartero, que no se tenía de
risa, como un gran niño o mago bienhechor, maravillado él mismo de sus
propios prodigios... ¿Era un poeta? La pura verdad es que sí, era un poeta
porque en verdad era un cartero. Dios lo bendiga. ¡Ya lo habrá hecho, y
en flamenco!

En fin, inxenuidade e verdade poética que non lle impide en intres
amargos e de tensión diléctica, poucos meses antes da súa morte, ante
13

Carta datada en Cambridge, 2 de marzo de 1951.

14

Vid. a este respecto, Estudios sobre Literatura Española, 1, Abaco, p. 90.
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ilustres personaxes, afirma-la súa fe nos valores do exilio e estar disposto a
repeti-lo seu compromiso. Era un octoxenario disposto a percorrer, unha vez
máis, os camiños de España, tal como invita a facelo ó seu compañeiro
Sánchez Barbudo.
X.L. AXEITOS
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Difícil futuro económico
para Galicia
Por Agustín DÍAZ

Galicia, ¿ten futuro? ¿Que esperanza hai para o noso pobo?
Preguntas tan radicais véñenlle a moitos á mente en cada sacudida da
crise do país, cando se pecha unha fábrica, hai que abandonar un
caladoiro ou sentímo-la ameaza dunha multa por vender moito leite, por
mellorar precisamente a producción nun sector en crise. Nestas páxinas
preténdese recoller un conxunto de datos para permitirnos ter algunha
idea do conxunto. O asinante non é un economista, nin pretende sentar
cátedra de autoridade. Sinxelamente, escolmou unha chea de índices,
quizais demasiados, e valorounos ó seu mellor entender. Outras persoas
farían unha escolma diferente e seguramente hai centos de expertos que
saberían valorar e calibrar mellor a súa importancia. O autor aspira a
que o seu enfoque sexa próximo e accesible ó público desta revista: os
especialistas teñen máis próximas fontes nas que beber.

O peso demográfico de Galicia no conxunto de España non deixou de
minguar desde o século XVIII. En 1752, Galicia tiña 1.299.312 habitantes,
que representaban o 13,8 % da poboación española, e tal proporción foi
baixando de xeito continuo, como se sinala no cadro adxunto, que reflexa
para este século unha tendencia que arrinca de moito antes.1

1

Papeles de Economía Española, número monográfico sobre Galicia, 1985, pp. 132-134.
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Poboación galega
1900

1970

1991

20062

Galicia

1.980.515
Índice 100

2.583.674
130,45

2.720.445
137,36

2.819.076
142,34

España

18.617.956
Índice 100

33.956.376
182,40

38.891.313
208,89

10,64

7,61

6,9

% Gal/Esp

Cómpre engadir que a taxa de natalidade vén sendo en Galicia dous
puntos inferior á media española, mentres que a de mortalidade vai
aumentando o diferencial a partir de 1960, de xeito que agora está un punto
por riba da media española, tal como reflicte o estudio citado na nota 2.
Por outra parte, o movemento migratorio foi moi notable nos últimos
séculos en Galicia, anque no momento actual xa non sexa relevante. Un
resumo deste fenómeno pódese ver nestes datos esquemáticos:
Anos
1901-10

Migrantes
netos
–115.749

1911-20
1921-30
1931-40
1941-50

–77.757
–100.528
63.517
–111.359

1951-60
1961-70
1971-80

–237.343
–229.167
–24.452

Total

–832.838

Segundo A Poboación de Galicia: Proxeccións, do Centro de Información Estatística de Galicia,
1987. Tal proxección recolle a hipótese dunha taxa de fecundidade do 1,4, que nin sequera se acadou
para o ano 1991, do que recollemos neste cadro os datos do censo.

2
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Este proceso de emigración de cidadáns galegos estendeuse ó longo de
todo este século cunha intensidade notoria. Foron os anos 50 e mailos 60 os
que supuxeron a máis forte emigración a Europa e a outros puntos da
Península, en ruptura co fluxo migratorio do primeiro tercio do século cara
a América.
Esta forte perda de poboación que afecta a Galicia nos últimos séculos
cortouse de raíz nos últimos vinte anos.3 Pero este proceso non deixa de
repercutir no potencial humano do país. Se comparámo-la evolución de
Galicia coa doutras comunidades autónomas e tomamos en conta factores
como a súa extensión e mailo Producto Interior Bruto chegamos á conclusión
de que a importancia relativa do noso país no conxunto español baixou dun
índice 6,93 no ano 1955 ó 6,2 no 1991 (no 1981 era un 6,41).4
Mentres tanto, produciuse un proceso de concentración da poboación
galega na zona costeira, en xeral, e nuns poucos concellos, en particular.
Desde o 1900 a poboación galega aumentou ata 1986 dos 1.980.515 ós
2.785.394, cun índice do 140,6%, cun total de 33 concellos que presentan
índices superiores ó 190%. Son as sete cidades máis poboadas e outros
municipios costeiros e/ou limítrofes coas citadas cidades e algún outro caso
raro máis, tal como amosa a seguinte relación:
Vigo
Ourense
A Coruña
Narón
Moaña
Santiago
As Pontes
Lugo
Fene
Cangas
Ferrol

3

575
487
451
359
292
291
289
288
287
278
269

Pontevedra
O Grove
Marín
Redondela
Vilagarcía
Poio
Oleiros
Cervo
Baiona
Cambados
Nigrán

263
260
255
251
248
247
237
230
228
228
226

Mos
Vilanova
Verín
A Rúa
Rábade
O Porriño
Sanxenxo
Boiro
Ribeira
Carballo
Catoira

223
223
214
212
209
203
199
196
194
193
190

Véxanse os sucesivos estudios de A Economía Galega, desde o Informe Cero ata o Informe 92-93.

Ver Alcalde Inchausti, Julio, “Características económicas de Galicia”, Papeles de Economía
Española, número monográfico sobre Galicia, 1985, pp. 15-31.

4
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Pero, ademais, hoxe o 36,5 % da poboación reside nos sete concellos
máis grandes, chegando ó 46% os habitantes das 16 poboacións de máis de
20.000 habitantes e ó 67% a proporción de persoas que habitan en concellos
de máis de 10.000 habitantes, nos que están practicamente tódolos da lista
anterior.
Isto supón un grao de urbanización notable, que ten moito que ver co
abandono da actividade agraria, tendencia de progreso nalgún senso, pero
tamén perigo de desertización de boa parte do país.5
Producto interior e renda
Quedou apuntado máis arriba que o peso relativo de Galicia no conxunto
español foi descendendo nos últimos anos, ó se reduci-lo potencial da
poboación e tamén o Producto Interior Bruto. Cómpre matizar estas cuestións,
xa que entran en xogo conceptos coma a productividade, a taxa de actividade,
etc. No período 1989-93 Galicia “é a Comunidade Autónoma que perde máis
emprego, non só en termos relativos (-8%), senón tamén en termos absolutos
(destrúense 84.100 empregos nos tres últimos anos). E o problema non é
novo, senón que é unha pauta que se vén arrastrando ó longo das últimas
décadas. De feito, nos últimos catorce anos (desde 1980 a 1993) Galicia
tamén ten o dubidoso mérito de ser unha das cinco comunidades autónomas
que perdeu emprego e, ademais, ocupando o primeiro posto nese ranking
(por diante de Asturias, Cantabria, País Vasco e Canarias).6
A taxa de actividade, que era en Galicia claramente superior á media
española, vénse aproximando cada vez máis a esta. Por outra parte, cómpre
engadir dous datos máis: o elevado número de persoas ocupadas non
asalariadas, xunto coa baixísima taxa de ocupación, o 41,5% no 1993, “a
unha distancia tal da media dos países comunitarios (60%), por non citar a
EEUU (70%) ou Xapón (75%), que nos obriga a considerármo-la enorme
dilapidación de recursos humanos existente na nosa sociedade e a dificultade
que iso supón para converterse nunha economía competitiva”.7

5
Estas tendencias pódense constatar no libro A Poboación en Galicia e tamén nas sucesivas
entregas do anuario Galicia en cifras.
6

A Economía Galega. Informe 1992-93, p. 27.

A Economía Galega. Informe 92-93, p. 33. Pódense consultar nese informe datos moito máis
detallados, tamén estudiados no Informe sobre a situación laboral da Comunidade Autónoma en
1993, editado polo Consello Galego de Relacións Laborais.
7
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Estes antecedentes, xunto coa distribución sectorial da poboación
galega (que aínda ten un 30 % da súa poboación ocupada no sector primario,
o triple da media española), condicionan a evolución do Producto Interior
Bruto. Desde 1986 a 1992 o PIB medrou en Galicia por riba da media
europea, pero por debaixo da media española. Tendo en conta o punto de
partida tan desfavorable, Galicia atopábase no 91 cun PIB por habitante que
era o 58,3% da media europea, ocupando o posto número 30 polo final entre
179 rexións europeas. Por detrás quedaban os Estados do leste de Alemaña,
as provincias francesas de ultramar, diversas rexións gregas e portuguesas,
Estremadura e Andalucía.8
En canto ós niveis de paro, Galicia presentou no 93 un índice do 18%,
fronte ó 22,7% da media española. Era na construcción onde se rexistraban
máis parados, o 24,9% (a media española chegaba ó 28,9%), mentres era
mínimo o paro agrícola, dun 2,1% (por 15,1% da media española). Pero xa
se sabe que entre nós non hai case asalariados no campo e, en canto ós
parados da construcción, todos sabemos que hai moitos camuflados. O paro
non deixou de aumentar nos últimos anos, sobre todo entre os máis novos,
nunha evolución paralela coa media española, situándose uns catro puntos
por debaixo desta. Os parados galegos veñen sendo á décima parte de
tódolos de España.
Mentres tanto, a renda bruta e maila renda familiar dispoñible aumentaron
de xeito claro en Galicia nos últimos anos. Sobre todo se calculamos tales
indicadores por habitante, pola regresión demográfica que vén rexistrando o
país. Isto supón que “Galicia está resultando beneficiada polo labor
distributivo levado a cabo a través do sector público, polo que haberá que
estudiar detidamente as posibles modificacións na política fiscal ou na de
protección social, xa que poden afectar a esta solidariedade interrexional”.9
A evolución da renda
Segundo os estudios citados, a renda bruta galega chegou no 93 ó 83,5%
da española e mesmo ó 96% na renda dispoñible. Pero iso, como xa se dixo,
débese o fortísimo aumento do número de pensionistas. No 93 contábanse
Comisión Europea, Competitividad y cohesión: las tendencias de las regiones. Quinto informe
periódico sobre la situación y la evolución socioeconómica de las regiones de la Comunidad,
Luxemburgo, 1994.

8

Informe sobre a Situación Laboral..., pp. 36ss. Sobre este asunto tamén é interesante a aportación
de A Economía Galega. Informe 1990-91, pp. 587-592.

9
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en Galicia 595.000 pensionistas, o 21,8% da poboación. En Ourense, desde
o 89, e en Lugo, desde o 92, hai máis persoas cobrando unha pensión da
Seguridade Social ca cotizantes nos diferentes réximes. Os pensionistas
galegos supuñan no 93 máis do 9% do total, anque as cantidades percibidas
non chegaban ó 7,2% (aquí abundan as pensións do Réxime Especial
Agrario, por debaixo da media na súa contía).
Pero, ó mesmo tempo, podemos constatar como vai perdendo peso o
sector agrario. “Galicia é, desde o punto de vista dos datos que aporta a
Seguridade Social, a Comunidade Autónoma Española que sufriu un proceso
de transformación máis importante respecto á configuración da súa poboación
activa nestes dez últimos anos, pasando de representa-los activos do Réxime
Especial Agrario o 29,2% da poboación en alta en 1985 ó 14,93% de 1993,
moi por debaixo de rexións coma Andalucía e Estremadura e achegándose
á media española do 9,91%”.10
Todo isto lévanos a entender cómo a poboación do campo galego viviu
relativamente ben nestes últimos anos, mentres diversos productos
tradicionais morrían por completo ou outros máis fortes (leite, carne ou
viño) sufrían crises moi duras, nas que se manteñen só os que saben e poden
adaptarse ás condicións da economía europea de hoxe.
A agricultura galega
Isto lévanos a facer un repaso da economía galega, empezando polo
sector agrícola e gandeiro. Se en 1940 o 72% dos galegos estaban empregados
na agricultura e en 1960 aínda eran un 66% (as medias españolas respectivas
eran o 51% e o 40%, respectivamente), en 1980 baixamos ó 42,5% e no 91,
ó 30,2%.11 Iso significa que no 91 había uns 290.000 galegos ocupados no
sector primario (incluíndo tamén a pesca), moi lonxe dos 474.000 do ano
1985.
Levaríanos moi lonxe, e escaparía á nosa competencia, unha análise
detallada da situación. Abonde con dicir que o leite e mailos productos
cárnicos supoñen no 1991 o 60% do valor da producción final agraria,
seguidos da madeira (10%) e logo as patacas (7,7%), froitas e hortalizas
(7,7%) e mailo viño (5,5%).

10

Informe sobre a Situación Laboral..., p. 243.

OERGA, Análisis y proyección de los recursos humanos en Galicia, Madrid, 1975, pp. 237ss. A
Economía Galega. Informe 1990-91, pp. 25ss.
11
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O leite, por si só, aporta o 25% do monto da producción final agraria,
o que explica perfectamente o carácter estratéxico que esta producción acada
para Galicia.
Nos próximos anos seguirá o proceso de reconversión da nosa
agricultura. Pero, seguramente, a reducción á metade das máis de cen mil
explotacións leiteiras vai conservar preto de cen mil empregos neste subsector,
que mellorará, ó mesmo tempo, tódolos índices de productividade:
abandonarán aqueles labregos de menos de cinco vacas, que en boa parte dos
casos son pensionistas ou teñen outro medio de vida. O resto da agricultura
pode proporcionar emprego para un número similar de persoas.
A pesca, nas súas diversas variantes, desde a de gran altura ata o
marisqueo, está tamén sometida a un forte proceso de reconversión. Todo
parece indicar que o nivel de emprego se vai manter, no que é o proceso
extractivo (fóra do que se entende por industria), ó redor dos 50.000 postos
de traballo. Isto levaríanos a un sector primario cuns 240.000 empregos, ó
redor do 25% da poboación ocupada.
Unha industria feble
A década dos 80 supuxo unha fonda crise para a industria galega, sobre
todo pola salvaxe reconversión naval. No 82 eran 168.000 os galegos que
traballaban na industria (algo menos do 6% do total de España), representando
o 15,8% da nosa poboación ocupada. No 1993 eran 153.000 os ocupados na
industria (o 5,6% do total español), que viñan sendo un 14,8% dos galegos
empregados. Pero convén non esquecer que no 1976 o emprego industrial
acadara 205.200 empregos, que no 1988 se tocou fondo, con 150.100, e que
o volume de emprego industrial é agora menor có de 1960.12
É dicir, que os traballadores que abandonaron o campo nestes últimos
anos non atoparon emprego na industria. No sector naval, fóra de Bazán, hai
hoxe pouco máis de 3.500 empregos, cando no 84 os seis primeiros
estaleiros (Astano, Ascón, Barreras, Vulcano, Freire e Santodomingo) sumaban 10.385 postos de traballo. Noutro sector que pasou dificultades nos
últimos anos, Citroën mantén na súa fábrica de Vigo 7.000 empregos
directos, facturando 287.000 millóns de pesetas no 92.
Sen entrar nunha análise detallada, cabe sinalar que as empresas con
maior facturación, superior ós 11.000 millóns nese ano, son Goasam e
12
Datos espigados dos anuarios Galicia en Cifras e A Economía Galega (resumo neste último,
correspondente ó 90-91, pp. 27ss)
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Inditex (do grupo Zara, que suman 114.000 millóns), seguidas por Pescanova
(38.400 millóns), Coren, Gadis, Astano, Megasa, Claudio, Larsa, Constructora
San José, Lignitos, Vulcano e o grupo Luis Calvo. Por suposto, tamén operan
aquí grandes industrias españolas ou europeas, entre as que cabe citar coma
da maior importancia a Repsol, Iberdrola, Tabacalera, Endesa, Fenosa,
Alcatel, Inespal, Bazán, Pascual, Carburos, Ence, etc. Pese a estes casos
especiais, en xeral a dimensión das empresas é moi feble: excluídos os
servicios públicos, hai 27 centros de traballo con máis de 500 empregados
e 232 que teñen entre 100 e 500, baixando o tamaño medio das empresas nos
últimos anos.13
Os incentivos rexionais
Xustamente para afortala-lo tecido industrial as autoridades artellaron
unha serie de medidas, primeiro desde Madrid, logo tamén desde Bruxelas
e Santiago. Vigo e Ferrol estiveron dentro da Zona de Urxente Reindustrialización. Veu logo a Zona Industrial en Declive e logo, no marco da CEE,
Galicia queda coma rexión do obxectivo número un, con dereito ás axudas
do FEDER, FSE, FEOGA ou IFOP; cos sucesivos Planos de Desenvolvemento Rexionais e demais.
Un estudio moi recente pon de manifesto que a política rexional europea
está fracasando no seu obxectivo de relanza-la economía das rexións
atrasadas, que son, moi frecuentemente, as periféricas. Así, Galicia experimentou nos anos 80 un crecemento do 85% con respecto á media europea,
malia os importantes fondos europeos recibidos, sobre todo do FEDER.
Estes incentivos terían que ser moito máis fortes aínda para contrarresta-las
tendencias centrípetas dos procesos económicos que están facendo que nas
rexións o sector primario deixe paso ó terciario, pero sen consolida-lo sector
industrial.14
Calquera cidadán pode percibir perfectamente un bo número de obras
(infraestructuras de comunicación e equipamentos docentes ou sanitarios,
sobre todo) que nos últimos anos melloraron os nosos servicios. Pero será
moi raro que coñeza unha empresa creada ou fortalecida con fondos dos
diferentes tipos de incentivos antes citados. É máis, o primeiro que a un lle
vén á cabeza son algúns soados contraexemplos de iniciativas industriais
13

Informe sobre a Situación Laboral..., pp. 79ss.

Fenómeno estudiado por Andrés Rodríguez Pose, Reestructuración socioeconómica y desequilibrios regionales en la Unión Europea, A Coruña, 1995.
14
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iniciadas (ou só anunciadas) sobre a base de tales incentivos, que logo
fracasaron.
O sector servicios
Que o sector servicios teña unha alta participación nos datos globais
dunha economía vénse considerando un índice de modernidade e progreso.
Pero convén relativizar tal idea, xa que este sector é un caixón de xastre:
tanto cabe nel o máis profundo investigador ou profesor, coma o persoal do
servicio doméstico ou empregado de temporada na hostalería, unha
multinacional da informática ou da alta definición ou o servicio de limpeza
dun concello. As dúas polas da alternativa son necesarias, pero a primeira
aporta moitos máis beneficios (polo menos á economía) e entre nós abunda
máis o outro tipo de actividade.
Feita tal salvidade, cabe sinalar que no 88 un 36% dos galegos estaban
ocupados neste sector (que superaba nun punto o nivel de ocupación do
sector primario), mentres no 93 tal proporción subía ó 42% (17 puntos máis
ca no sector primario). Pero estes índices seguían sendo inferiores en dez
puntos á media española, mentres na CEE, en 1990, este indicador chegaba
ó 61% da poboación ocupada. Se situámo-lo punto de comparación no PIB,
este sector aportaba no 1960 un 35,1% e acada no 93 un 61,4% (a agricultura
baixou dun 38,9% a un 8%) e queda só cinco puntos por debaixo da media
española: ou sexa, que, relativamente, a productividade por persoa ocupada
neste sector en Galicia é superior á media española.15
Este crecemento do sector terciario céntrase sobre todo nos servicios
públicos (Administración, sanidade e educación). O comercio ocupa a
128.000 persoas, case un tercio do sector. Creou o 18% dos novos empregos
entre 1981 e 1990, e “as maiores taxas de crecemento rexistráronse nas
cidades (24,4%), fronte ó resto de Galicia (15,7%), destacando entre as
primeiras Santiago (36%) e Vigo (35%), fronte ó estancamento de Ferrol,
que nestes dez anos crece só un 2%”.16
Outros 115.000 empregos entran dentro do que é Administración e
empresas públicas de servicios: máis de 60.000 empregados dependentes da
Xunta, case 23.000 dependentes do Estado, 21.600 da Administración local
e máis de 10.000 entre empresas coma CTNE, Renfe ou Argentaria.17 Dado
15
Datos tomados de Galicia en Cifras, 1989, p. 60, e 1993, p. 56, e de Informe sobre a situación
laboral..., p. 27.
16
A Economía Galega. Informe 92-93, p. 484.
17
Datos elaborados a partir do Informe sobre a Situación Laboral...., anexo 2, pp. 261-277.
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o número de servicios, educativos e sanitarios sobre todo, que prestan
empresas privadas, o subsector incluído no epígrafe estatístico de
Administración Pública, Defensa, Educación e Servicios Sanitarios supón
un 35% do emprego terciario, máis de 137.000 persoas. Nos últimos dez
anos supuxo o 56% dos novos empregos creados. Santiago, Vigo e Pontevedra, no que é a Administración; A Coruña e Santiago, en educación, e
Lugo e Ourense, en servicios sanitarios, destacan no incremento por riba da
media xeral.18
Perspectivas de futuro
Esta escolma de datos relativos á evolución económica de Galicia nos
últimos anos amósanos un conxunto de liñas das que se poden extraer
algunhas perspectivas de futuro. Quedaron claramente perfilados varios
elementos clave, que poderían resumirse nunha espontánea e salvaxe
reconversión agrícola e na dura reconversión industrial (con carácter
dramático no sector naval) xunto cun despuntar do sector servicios, tanto en
nivel de emprego coma en productividade media.
Todo parece indicar que está case completada a fase de reconversión no
que se refire á supresión de postos de traballo ou mesmo empresas non
rendibles. Pero a iniciativa privada no sector primario e mesmo na industria
non foi quen de facer nacer iniciativas con peso suficiente para romper unha
dinámica altamente desfavorable. A política de incentivos públicos foi
insuficiente e pouco atrevida, segundo coinciden en sinalar tódolos estudios
consultados e citados nas páxinas precedentes.
Seguramente sería precisa unha intervención pública máis directa, que
non está hoxe de moda. No estudio referido á industria incluído no
monográfico dedicado a Galicia por Papeles de Economía Española en
1985, Camilo Nogueira recordaba que “entre as vinte primeiras empresas
das que exercen a súa actividade en Galicia ou contan aquí con
establecementos relevantes, nove pertencen ó INI ou ó INH, fenómeno que
condiciona toda política industrial galega que mereza tal nome [...]. A
política industrial galega debe asumir tamén o obxectivo da creación
progresiva dun sector público productivo autónomo, sobre a base de industrias
anovadoras que renoven e desenvolvan o actual tecido industrial”.19
A Economía Galega. Informe 1992-93, p. 489.
Camilo Nogueira, “Notas sobre una estrategia industrial para Galicia”, Papeles de Economía
Española, número monográfico sobre Galicia, 1985, p. 263.
18
19
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Desde logo, a política do INI non foi por tal camiño nestes anos. Coa
estratexia de división entre as empresas boas e malas do grupo e a creación
do subgrupo Teneo, encamiñouse con prioridade absoluta a limita-las perdas
xerais e a privatiza-las empresas que podían interesar ós inversores. A Xunta
asistiu a este proceso impasible, con tímidas demandas de participación no
consello de administración das empresas públicas con relevante actividade
en Galicia. Pero a situación da Fábrica de Armas, os recortes de servicios en
Renfe e a venda do Banco Simeón son ben recentes exemplos dos resultados
da liña marcada desde Madrid e da capacidade de resposta da Xunta.
Dun xeito máis xeral, non podemos ignora-los avances da economía
galega nin tampouco as súas debilidades. Un indicador da posición relativa
podémolo atopar nas relacións comerciais co exterior. Un estudio detallado
sobre isto20 conclúe que, nos últimos anos, sobre todo logo da entrada na
CEE, a economía foise integrando na europea. Pero, mentres tanto, medrou
o déficit comercial, a oferta exportadora está moi concentrada en poucos
productos e os mercados están pouco diversificados. Ó mesmo tempo,
cómpre subliñar que a taxa de cobertura (valor das exportacións con respecto
ás importacións) está situada algo por debaixo da media española e foi
baixando nos últimos anos ata un 64%, no 1992, anque o milagre xacobeo
fíxoa subir ó 82% no 1993.
Infraestructuras, infraestructuras
As demandas da Xunta fronte a Madrid estiveron, nos anos de goberno
de Manuel Fraga, centradas case en exclusiva nas autovías, con algunhas
alusións a unha autoestrada que complete tal servicio cun enlace europeo por
Benavente-Burgos, e a melloras xenéricas nos ferrocarrís. A palabra máxica
era infraestructuras e o cabalo de batalla a discriminación cos investimentos
da Olimpíada de Barcelona e da Expo de Sevilla (co AVE incluído). Non se
pode discuti-la xustiza destas demandas e moitos podemos comparti-la
alusión a Barcelona e Sevilla para reclamar esforzos semellantes á altura das
nosas necesidades.
Cabe recordar, así mesmo, como facía hai dous meses Víctor Moro nun
amplo artigo publicado en varios xornais, os antecedentes do atraso ferroviario
e que o enlace Zamora-Ourense-A Coruña non ten máis ca 50 anos. Ata os
anos 60, cando a nosa economía estaba fundamentalmente orientada ó
20
Cristeto Blasco, Cristina, e Sánchez de San Dámaso, José, Comercio Exterior de Galicia. Informe
91, Banco Pastor, A Coruña, 1992.
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autoconsumo, isto das facilidades de comunicación podíase entender coma
un vicio de señoritos, un elemento de lecer. Agora segue sendo un atractivo
para tal lecer, que co nome de turismo é unha actividade que está aportando
á economía española tres billóns de pesetas ó ano; pero é, sobre todo, unha
necesidade económica xeral.
Felizmente, Galicia dispón dunha rede de portos importante e ben
situados con respecto ós principais centros industriais. Conta tamén cunha
rede suficiente (ou mesmo excesiva) de aeroportos, que están experimentando
un constante aumento de tráfico de viaxeiros e serven tamén coma medio de
transporte para algún tipo de mercadorías (fundamentalmente, a aquelas con
máis valor absoluto ou engadido por unidade de peso).
Pola contra, Galicia está situada na periferia española e europea e a súa
rede urbana non conta aínda coa capacidade de atracción suficiente para a
localización de novas actividades empresariais. Como sinalaba recentemente
o suplemento de Economía de La Voz de Galicia, aludindo a estudios da
revista americana Fortune e de Precedo Ledo, nin a actividade de Repsol en
A Coruña nin a de Citroën en Vigo poden supoñe-lo tirón e atractivo que
para a cidade americana de Atlanta foron a Coca-Cola, nun primeiro
momento, e a CNN e maila Bell, máis tarde. Por iso é esencial e urxente
resolve-lo problema do transporte rápido e seguro das mercadorías: as
autovías son imprescindibles, pero non chegan.
A modo de conclusión
A dinámica da economía europea na que estamos inmersos (en boa
medida, ineludible anque non estivesemos dentro da Unión Europea) vai
facer que o sector primario teña que superar polas súas propias forzas a
situación na que está inmerso. Sen embargo, a capacidade de sacrificio e
iniciativa demostrada polos nosos labregos e mariñeiros, xunto cunhas
condicións naturais moi favorables ás produccións máis relevantes do sector,
fainos esperar que a situación mellorará paulatinamente, ata chegar a un
nivel minimamente aceptable. Paralelamente, a industria agroalimentaria ten
un amplo campo de consolidación (empresas conxeladoras, lácteas e cárnicas:
Pescanova, Coren, Leyma, Larsa, Besnier...).
O sector terciario xa quedou sinalado antes que é o que mellor foi
respondendo nos últimos anos á evolución xeral da economía. Quédalle
moito camiño por andar, pero tamén moitas posibilidades en aspectos tales
coma o turismo (aumento de visitantes, demanda máis diversificada, mellor
xestión de recursos) ou o mesmo comercio, se é quen de responder á masiva
140/40

Difícil futuro económico para Galicia

invasión das grandes áreas mediante a especialización. Curiosamente, no
subsector da alimentación, importantes empresas, coma Gadis ou Claudio,
están superando claramente as dificultades.
No sector industrial é onde a situación parece máis comprometida. Fóra
dalgúns casos illados que superan moi favorablemente a conxuntura (a
expansión do grupo Zara, a recuperación de Citroën, a consolidación de
Repsol, o despegue de Televés-Unisys ou os éxitos de Finsa), o panorama é
pouco optimista. As grandes centrais térmicas seguen facendo beneficios,
pero non repercuten directamente no emprego, nin sequera teñen permitido
facelo indirectamente, con tarifas máis vantaxosas para os consumidores do
seu contorno. O subministro enerxético do gas natural segue estando en
proxecto, e veremos como se realiza.
Cómpre recordar aquí dous exemplos citados hai dez anos por Camilo
Nogueira no seu artigo xa aludido. “A riqueza forestal galega, que hoxe dá
pé á existencia dunha industria de fabricación de taboleiros dominante en
España, pode servir igualmente de fundamento a un sector de transformación
(mobles, papel, enerxía, etc.) relevante.
Unha transformación radical das condicións de explotación dos recursos
enerxéticos do país faise totalmente necesaria, comezando por un compromiso
de reinversión industrial en Galicia dunha parte dos extraordinarios beneficios
conseguidos mediante recursos hidráulicos ou carboníferos propios. Galicia
conta neste momento cunha capacidade de xeración de enerxía eléctrica de
23.000 millóns de Kwh/ano, o 22% do total español, de tal forma que o cashflow xerado polas tres grandes compañías eléctricas aquí presentes non
cremos que baixe actualmente dos 40.000 millóns de pesetas por ano”.21
Como xa se apuntou máis arriba, a actuación dos gobernantes non
seguiu este vieiro, e a liña política marcada en Santiago e Madrid (ou
Bruxelas) non parece orientarse por aí. É certo que a Xunta, nos últimos
meses, creou un embrión de arsenal de intervención no sistema económico
xeral, do que forman parte o Instituto Galego de Promoción Económica
(IGAPE), Investimentos Estratéxicos de Galicia (INESGA) ou a propia
Sociedade para o Desenvolvemento de Galicia (SODIGA). Haberá que ver
se entre todos se entenden e son quen de marcar unha liña positiva de
actuación para impoñer unha nova dinámica de desenvolvemento para o
noso país.
Agustín DÍAZ
21

Camilo Nogueira, a.cit., p. 272
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Un documento sobre a pastoral
obreira para o 1º de maio
Por Victorino PÉREZ PRIETO

Este primeiro de maio, día da clase obreira, os militantes obreiros
cristiáns dispoñen dun documento da súa Igrexa, que val para ensinar... e
oxalá que para algo máis. A finais do ano pasado, o 14 de novembro,
Anselmo Ruiz, presidente da HOAC (Irmandade Obreira de Acción Católica) presentaba na LXII Asemblea Plenaria da Conferencia Episcopal Española un documento que ten un indubidable valor histórico: A pastoral
obreira de toda a Igrexa. Propostas operativas. Era o remate dun proceso de
tres anos, nos que, tras numerosos encontros e reunións de militantes, curas
e bispos, se elaborou un documento que tiña a significación de se-lo primeiro
documento específico sobre a pastoral obreira aprobado polos bispos
españois. Non é de estrañar que a revista Noticias Obreras o recibise con
esperanza, dicindo nun editorial que “Este acontecemento marca un antes e
un despois na historia da evanxelización do mundo obreiro na Igrexa
española” (N.O., nº 1.134-1.135, 16-12-94).
Un documento ben acollido
O documento foi ben acollido nos medios obreiros cristiáns, sobre todo
nos movementos de Acción Católica (HOAC, JOC, Junior...). Na mesma
Conferencia Episcopal tivo unha significativa intervención Anselmo Ruiz,
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un leigo militante obreiro, no nome da HOAC e dos movementos de
militantes obreiros cristiáns. Entre outras, dicía estas significativas palabras:
Este documento empeza a construírse hai máis de tres anos, pero
parte e recolle a experiencia dos militantes obreiros cristiáns que entregaron a súa vida para anunciar a Xesús Cristo e a súa mensaxe no mundo
obreiro en momentos moi difíciles e, en ocasións, con receos e
incomprensións desde distintos ángulos.
O documento elaborouse coa participación de todos: militantes,
relixiosos/as, consiliarios e bispos... Polo tanto, non é elaborado ás costas
da realidade do mundo obreiro, ás costas da realidade e a fe da Igrexa...
Posibilita levar a cabo a misión da Igrexa: a evanxelización.
É a primeira vez que xorde un documento específico sobre a
Pastoral Obreira. Para nós reflicte a toma de conciencia da nosa vocación
e misión no mundo obreiro... As nosas expectativas están cheas de
esperanza... As nosas inquedanzas son tamén bastantes. (N.O., nº cit.).

As significativas verbas de Anselmo non eran só cousa súa, reflectían
un amplo sentir entre os militantes obreiros cristiáns (particularmente
HOAC, os adultos, e JOC, a mocidade obreira). Pero non foron tan ben
acollidas por outros sectores cando o mesmo Anselmo presentou o documento noutros lugares.
As reaccións positivas nacían da importancia histórica do documento,
coma valoración positiva e referendo do traballo feito na pastoral obreira;
nacían tamén da participación dos militantes de base na súa elaboración, e
do valor en si mesmo do documento que, como se verá, está ben escrito e di
moito en pouco espacio. As críticas viñan da desconfianza pola procedencia
do documento e de que non fose quedar en papel mollado, como adoita
ocorrer coa meirande parte dos documentos episcopais.
Cando uns militantes obreiros galegos me pediron que publicase unhas
verbas de exposición e reflexión sobre o documento, escribíanme valorándoo
positivamente e falando del coma un posible “paso decisivo no talante e na
actuación da Igrexa” en España. En primeiro lugar, por asumi-la pastoral
obreira coma obra de toda a Igrexa, que esixe unha especial atención por
parte desta Igrexa, dado que o mundo do traballo popular é o maioritario na
sociedade e está a vivir unha particular e importante crise. Eles vían que a
novidade do documento estaba en manifestar que:
A Igrexa española non se conforma con ter no seu seo bos fieis e
xenerosos samaritanos. Toda ela quere facerse presente, formar parte do
pobo traballador, asumi-la súa realidade e a defensa contra “os mecanismos económicos, financeiros e sociais” que producen tanto “sufrimento
e marxinación social”.
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A actual reflexión e propostas operativas sobre a Pastoral Obreira
é como tirar por terra o último muro de separación cara a ese mundo
obreiro e popular, maioritario e complexo, e cara á propia Igrexa, tan
distante del, temerosa e con mala conciencia de non ter dado os pasos
necesarios para un achegamento serio e responsable.

Por iso, estes obreiros cristiáns non temían recomendar unha lectura
atenta e meditada do documento, e facelo obxecto de debate “distendido e
tranquilo”; tendo particularmente en conta as súas propostas operativas,
“dun rigor encomiable” –din–. Eles saben moi ben que só o diálogo sincero
e o compromiso de acción a partir da realidade da vida cotiá e da mesma
reflexión, á luz do Espírito, farán que se venzan resistencias e o documento
sexa realmente algo útil. Eles tamén son moi conscientes do enorme
contraste entre a realidade actual da pastoral obreira –a oferta que hoxe se
fai na Igrexa– e as propostas revolucionarias do documento; asumilas sería
un gran paso adiante.
¿Unha aposta seria da Igrexa? ¿Un cambio decisivo no seu talante
cara ó mundo obreiro, as súas loitas e a súa evanxelización?
A máis dun lector pode parecer inxenua esta confianza nunha Igrexa
que globalmente –pobo e xerarquía– queira “formar parte do pobo traballador”
e defende-la realidade dunha clase obreira conflictiva e coa que está
enfrontada desde hai moitos anos. Tantos como hai máis dun século, cando
descualificou o nacente movemento obreiro, coas súas xustas loitas, e botou
ós obreiros da Igrexa coa súa insensibilidade cara ós gravísimos problemas
que ían xurdindo nese mundo en conflicto; ou cunha trasnoitada doutrina
social que estaba a anos luz da reflexión feita desde as loitas obreiras. Ou
os conflictos máis recentes na moderna historia do movemento obreiro
galego e español, dentro e fóra da Igrexa, que terminaron de arredar ós
obreiros da Igrexa. Certamente, as últimas encíclicas papais sobre o mundo
obreiro tiñan aportacións e innovacións notables (Laborem Exercens, en
1981, Sollicitudo Rei Socialis, en 1987, e Centesimus Annus, en 1991), pero
seguían manifestando desconfianzas nas solucións que se foron dando os
propios obreiros ós seus problemas; sen dúbida, solucións sempre limitadas
e moitas equivocadas, pero... as súas, regadas coa súa suor e, tantas veces,
co seu sangue.
Se, desta volta, se tivo realmente en conta o sentir do mundo obreiro,
particularmente a través da xente que pode facer privilexiadamente de ponte
entre a Igrexa e os traballadores, que son os militantes obreiros cristiáns; se,
desta volta, aparece reflexada a realidade obreira, cos seus conflictos, arelas
145/45

Victorino Pérez Prieto

e esperanzas; se os obreiros se ven reflexados nesas formulacións pastorais
da Igrexa, será cuestións de tomar en conta este documento e poñerse a
traballar con el por unha verdadeira e eficaz pastoral obreira, que sexa unha
aposta seria das parroquias e das dióceses, máis aló dos parches cativos e
irrelevantes.
O documento
O documento da pastoral obreira manifesta, xa nunha primeira lectura,
que non é o típico documento episcopal de rancia e meliflua redacción. O seu
estilo literario é áxil e moito máis actual do que veñen sendo os documentos
episcopais; o que manifesta a participación real dos leigos militantes,
mesmo na súa redacción, na que non sería difícil aventurar algún nome, para
quen coñece o mundo dos militantes obreiros. Eu mesmo tiven ocasión de
constatalo con quen participou na súa elaboración. E o mesmo documento
afirma nas páxinas de presentación de Elías Yanes que “é o resultado dun
longo proceso que marca unha data histórica chea de esperanza na
evanxelización do mundo obreiro”; un proceso que remonta a 1985, e no que
“se recolleron as experiencias dos militantes obreiros cristiáns dos
movementos de A.C. e de tantos outros militantes”.
O escrito manifesta un convencemento, que semella ser bastante claro,
de que cómpren novos camiños na evanxelización, o que supón unha
“autoevanxelización” dos axentes que deben facela; o que non é dicir
pouco...: non só os leigos, senón que os mesmos curas deberán estar entre
os primeiros que terán que someterse a esta evanxelización en clave obreira,
capacitándose para aprender dos obreiros.
Non é un documento doutrinal, senón que quere ser máis ben operativo.
En primeiro lugar, porque a realidade teórica do mundo obreiro é hoxe moi
complexa, e non é doado teorizar sobre ela en pouco espacio. Pero tamén
porque os que traballaron na comisión que o elaborou foron partindo xa de
reflexións previas, e do que se trataba era de que o producto final fose o máis
concreto posible e posibilitase unha utilidade real. Aínda que a un se lle
ocorre que tamén debeu de ser que os militantes que fixeron a redacción
previa non quixesen expoñerse moito á negativa do placet episcopal, cargando demasiado as tintas no aspecto ideolóxico, necesariamente combativo
co sistema e de ton esquerdoso. Particularmente reflicte o tradicional
esquema da revisión de vida dos movementos Ver-Xulgar-Actuar.
Tras dunha breve introducción na que se quere situa-la pastoral obreira
no conxunto de toda a pastoral da Igrexa, coma esixencia de toda a
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comunidade, aínda que especialmente naquelas parroquias e comunidades
máis comprometidas cos traballadores populares, o documento está elaborado con este esquema:
1. Ver. ¿A que realidade nos referimos cando falamos do mundo
obreiro?
En clave eminentemente sociolóxica, recoñécese a realidade complexa
do mundo obreiro na actualidade (crise, transformacións fondas, perda da
conciencia obreira e un “progresivo empobrecemento que chega ata a
exclusión social”); valora a súa realidade coma a numericamente máis
importante da sociedade (industria, servicios, campo, mar, emigración,
traballo ilegal e economía somerxida...). Para concluír que non podemos
trabucarnos, pois:
O mundo obreiro segue existindo. Aínda que o seu rostro cambiase,
o posto que ocupa no sistema de producción segue sendo o mesmo: están
subordinados e teñen que estar sometidos ás esixencias do capital...
Deste modo, en extensas capas do seu seo vaise instalando o sufrimento
e a marxinación social... A Igrexa está comprometida nesta causa [L.E.
8].

2. Xulgar. Dimensións básicas da pastoral obreira. Cunha miga de
optimismo vago, cargado de boa vontade, afírmase que a P.O. é cousa “de
toda a Igrexa”, e “non debería ser considerada coma unha tarefa particular
dalgunhas comunidades, movementos e persoas”. A este teor, propón: que
sexa impulsada polo bispo, representada nos consellos parroquiais, se
integre nos planos xerais de pastoral e “tinga” a conciencia social dos
cristiáns cunha sensibilidade cara ó mundo do traballo popular, para que
descubran “as implicacións sociais da fe”.
Máis aínda, precisa que a P.O. é especialmente necesaria na actividade
pastoral da Igrexa e debe ter nesta un lugar preferente. A P.O. é “unha
pastoral específica”, que debe ter en conta a dimensión misioneira, a
encarnación no mundo obreiro e o achegamento a este por parte da Igrexa,
a formación de militantes e a súa resposta desde a fe e os criterios evanxélicos.
3. Actuar. Propostas:
a) Presencia da P.O. na vida e a misión da Igrexa. Animación e
inserción nas parroquias, arciprestados, vicarías, para facelas “próximas e
solidarias”. Delegacións de Pastoral Obreira, participando activamente nos
planos diocesanos de pastoral. Comunidades relixiosas insertas no mundo
do traballo. Sacerdotes e diáconos cunha opción polo mundo obreiro e os
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movementos (consiliarios). O documento fai unha chea de propostas concretas en cada un destes grupos.
b) Presencia da P.O. na sociedade. Ter moi presente a nova realidade;
sobre todo, atentos á deshumanización social e ás desigualdades, particularmente, fala dunha ‘Europa insolidaria”. Polo que propón unha participación
dos leigos, presencia, compromiso e denuncia profética, acompañamento e
animación.
c) Formación de militantes. O que supón unha urxencia e prioridade,
pois é un verdadeiro “dereito e deber de todos” (Ch.L. 63); para o que valora
especialmente a longa experiencia dos movementos apostólicos (partir dun
coñecemento vivo da realidade, analizar causas, tomar conciencia da actuación do Espírito e comprometerse na transformación desa realidade). Trátase
de chegar a un xeito de vida coherente co Evanxeo de Xesús Cristo, cunha
espiritualidade de acción-contemplación-celebración, que saiba coida-lo
acompañamento das persoas.
d) Extensión da P.O. Coida-los movementos e as escolas de Formación
Social, os medios de comunicación, o traballo dos teólogos expertos en
ciencias sociais... e que os bispos saiban escoitar e consultar ós movementos
e grupos de P.O.
¿Servirá este documento para que a Igrexa faga un achegamento
pastoral e social serio á realidade do mundo obreiro? ¿Desaparecerán
definitivamente as sospeitas xerárquicas respecto dos que teñen manifestado
un longo compromiso cristián, eclesial e evanxelizador cos traballadores,
aínda que fosen críticos coas incongruencias da institución, demasiado
comprometida coa burguesía? ¿Poderá ser unha aldrabada na conciencia das
parroquias e, particularmente, dos curas que as seguen a gobernar coma
amos e señores?... Oxalá. A esperanza é unha das principais virtudes cristiás;
sen ela un non ten azos para escomezar nada.
Victorino PÉREZ PRIETO
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Entrevista

Salvador Antonio Rodríguez Fraiz,
un crego do noso pobo
por Xesús ACUÑA GARRIDO

Algúns datos:
l

Tomonde-Cerdedo (Terra de Montes): 1912.

l

Seminario de Santiago. Sacerdote: 1937.

l

Moaña. San Tomé de Vilariño (Teo), 1940. Cervás (Ares), 1940. Campañó (Pontevedra), 1950.

l

América: Buenos Aires, Ecuador, Colombia, Venezuela, Puerto Rico: 1960-68.

l

Instituto Padre Sarmiento. Cofundador do Museo do Pobo Galego. Membro do Pedrón
de Ouro. Comisión diocesana da Arte. Cofundador do Instituto de Cultura de Corozal
(Puerto Rico). Cronista oficial da Terra de Montes.

l

Obras. Numerosas, tanto en xornais e revistas coma en libros. Destacan nestes
últimos os adicados ós oficios humildes da Terra de Montes e ribeiras do Lérez, en
especial os canteiros. Tamén os referidos á cultura, obras e costumes populares:
petroglifos, pontes, cruceiros, mosteiros, santuarios e freguesías. Non podían falta-los
estudios de personaxes de fondo calado galego, en especial o dedicado ós ascendentes
galegos do padre Sarmiento en Cerdedo ou a Castelao na alma dos escritores galegos.
Sería longo enumerar toda a súa obra.

Detrás deste esquema de densa biografía atópase o nome dun home
sinxelo: “don Antonio”, o crego de Campañó. Don Antonio percorre unha
pequena babel de linguas: galego nativo, castelán duro no seminario,
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teoloxía e liturxia en latín, volta desta última ó castelán e galego e mesmo
pequenas incursións no inglés americano. Mais de todas elas será o galego
quen marque dende sempre a súa traxectoria. É máis que un pioneiro nestas
lides; é un home coherente coa lingua que aprendeu de pequeno na Terra de
Montes e coa galeguidade que tentou de espallar por onde pasou. O fío da
conversa con don Antonio percorre o camiño de onte a hoxe.
Os comezos
— No principio foi a Terra de Montes. E xa, de seguido, a escola do
pobo e o seminario. ¿Como andaban as cousas da fala naqueles tempos?
— No principio foi a Terra de Montes. Logo, a pasantía do Dr.
Fernando García Leiro, crego doctísimo e apaixonado pola cultura do pobo.
A escola fora máis elemental, cunha escolante que ensinaba a sesenta ou
setenta rapaces e rapazas, nun inmundo local e cunha soa fiestra. Por suposto
que todo o pobo falaba, e fala, en galego, aínda que, debido á emigración
ancestral ás terras e mosteiros de Castela, os canteiros empregaban con
frecuencia verbas en castelán e mesmamente adoitaban o verbo ou latín dos
canteiros ou Arxinas.
Ingresei no seminario. Denantes ca min xa o fixeran dez rapaces máis,
veciños de Tomonde, freguesía de sesenta veciños. Todos saímos cregos.
A fala no seminario foi para min un verdadeiro trauma. Eu non tiña
outra lingua –e coma min os da Terra de Montes– cá galega, que no
seminario era unha lingua proscrita: a lingua dos aldeáns e atrasados. O
encargado principal da defensa do castelán era un carromateiro, repartidor
de mercadorías en Buenos Aires. Metérase a crego e velaquí que por aquelo
de que fora guiador de carros de cabalos, elixírano para chofer do automóbil
–carro– que adquirira o arcebispo Lago González. Morto este, para tristura
de toda Galicia, non sabían que facer con aquel chofer do arcebispo (para
entón xa fixera a carreira breve) e nomeárono director do seminario, nada
menos; e polo intre, defensor do pouco castelán que aprendera nos arrabaldes
de Buenos Aires.
Na década do 20 ó 30 os moitos alumnos do seminario dividíanse en
catro grupos ben diferenciados:
1º. Os procedentes da cidade de A Coruña e a súa bisbarra. Estes
asistiran a escolas medianamente boas nas que, coma en todas, o ensino era
en castelán. Falaban e empregaban, en xeral, o castelán.
150/50

Antonio Rodríguez Fraiz, un crego do noso pobo

2º. Os das bisbarras de Noia e Muros, tamén de escolas medianas.
Entre si falaban sempre o galego da súa procedencia; cos superiores,
profesores e demais persoal usaban o castelán.
3º. Os procedentes da pasantía de Sofán (Terras de Bergantiños)
falaban soamente en galego.
4º. Os que procediamos da Terra de Montes, de fala exclusivamente
galega, e nula ou case nula escola, fómo-los que padecemos máis aquel
status inquisitivo e discriminatorio, case que soamente pola lingua.
— Unha boa parte dos seminarios, poñamos de exemplo Mondoñedo,
teñen daquela unha fonda tradición humanística. ¿Como se respiraba no
seminario de Santiago polos anos vinte?
— O ensino, pola década devandita, nos primeiros anos era pésimo. Só
unha excepción: don Benito Espiño Arceo, excelente mestre. Os que
cursaron con el aprenderon ben o latín e demais materias que ensinaba; os
outros, moi pouco. Eu cursei con el cuarto de Latín, Arte Poética e algo máis.
Gardo unha lediciosa lembranza deste mestre coma profesor, boa persoa e
bo superior. Quero destacar que, aínda que falaba en castelán, empregaba
con moita frecuencia o galego e, sobre todo, que podiamos usa-lo galego nas
tarefas literarias que nos encomendaba.
Toda unha liberación, esa cátedra de don Benito; o demais, polo menos
nos primeiros anos, todo escuridade e autoritarismo.
— A dictadura de Primo de Rivera, as loitas campesiñas polos foros,
¿en que medida afectaron á galeguidade?
— Da dictadura de Primo de Rivera lémbrome que polos estamentos da
Igrexa, segundo a miña capacidade, foi recibida coma a salvadora da relixión
e da patria.
As loitas contra os foros foron a morte. O crego Basilio Álvarez
percorría toda a Galicia campesiña predicando a liberación dos foros, ó
principio pola redención: pagando. Logo, entre outros, xurdiu un capador da
Terra de Montes, aveciñado en San Xoán de Poio, Dionisio Quintillán, que
espallaba sen repouso a abolición dos foros sen pagar ren, seguindo esta loita
os demais. Como Dionisio Quintanilla a penas sabía falar castelán, empregaba
o galego nas súas prédicas. Daquela era un grande espallador da galeguidade,
xuntamente cos próceres Otero Pedrayo, Risco, Castelao, etc. Morto o
dictador, a oración fúnebre correu a cargo do rector do seminario no templo
de San Francisco.
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— En plena Xeración Nós, o papel da Igrexa ¿percibíase coma distante
ou próximo á xente?
— Non se incorporou á mesma. Simplemente, ignorouna, exceptuando
certos cregos eruditos: Pedret Casado, Carro Otero, Portela Pazos, Taboada
Vázquez, Quiroga Palacios, Gómez Ledo, etc. O arcebispo, padre Zacarías
Martínez, era un monárquico integrista. Nunha intervención no Teatro
Principal de Santiago pronunciou a célebre frase: “La Monarquía es en
España consustancial con la Religión”. Así sentían case que tódolos demais
cregos. O escritor, coido que no intre aínda estudiante, don Xosé Mª
Castroviejo respostou poñendo unha pequena bomba debaixo do arco do
Pazo de Xelmírez. Logo foi represaliado.
Despois da Dictadura a xente desexaba un cambio radical na vida
sociopolítica e o papel da Igrexa percibíase moi distante a este desexo, polo
que o anticlericalismo aumentou moito. Os próceres da Xeración Nós eran
todos crentes, e algúns deles, coma Castelao, incluso místicos.
— As relacións Igrexa-Estado na República foron máis ca tensas.
¿Como se vivía no seminario esta situación?
— Máis ou menos coma nas rúas. Unha boa bandada de seminaristas
deixaron o seminario. Daquela caeu coma unha lousa o feito dalgún crego
que se secularizou. O poeta Taboada Vázquez, que era diácono, tamén se
secularizou con permiso de Roma. Non nos falaban doutra cousa máis que
de que eran herexes vitandos, sobre todo os que casaban. Lémbrome de que
unhas noites houbo unhas zafarranchadas en contra do da carreira breve,
que seguía de director, con repercusión na prensa republicana de Santiago.
Como nas rúas estaba a espallarse a lingua galega, así coma a idea do
Estatuto e a identidade de Galicia, isto tamén se sentía no seminario. A
reacción en contra fíxose entón máis dura. O status mellorou un pouco ó ser
nomeado coma director don Augusto Gamallo Simal, crego da Terra de
Montes, pero pronto o botaron fóra e mandárono coma abade de Quión
(Touro), el que era entón o mellor matemático da diócese, se excluímos a
don Ramón María Aller, que era de Lalín.
Percorrendo o camiño
— Vostede ordénase de sacerdote en plena Guerra Civil, no 37. O seu
primeiro cargo é en Moaña. A tensión civil ¿percibíase nesta freguesía?
— Cando cheguei alí aquela xente estaba atemorizada. Mataran
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redados nas súas casas ou nas dos parentes. A igrexa estaba chea de xente
que dicían que foran denantes roxos. Os rapaces e mociños metíanse
falanxistas; outros, quizais menos medosos pero que necesitaban un carné de
certa identidade para a fronte ou os barcos de guerra, metíanse na Acción
Católica. Eu cansei de facer deses carnés de Acción Católica, pois dicíanme
que lles servían nas diversas frontes de loita.
O que máis me impresionou foi a chegada a Vigo dos barcos alemáns.
Dicían que eran portadores de armamento e aviadores para axuda-lo Caudillo libertador. Logo bombardearon barbaramente Guernica. Pouco despois
chegaron á ría de Vigo-Rande, segundo dixeron, un montón de cregos
vascos que endexamais volveron á súa terra, ficando na ría viguesa coma
unha noite o fixeran os galeóns cheos de tesouros roubados ós pobres indios
americanos.
— Algunha experiencia ou vivencia da posguerra.
— Eu estiven uns meses na fronte de Madrid. Como era diácono,
mandáronme a Pontevedra ata recibi-lo presbiterado, que me mandou a
Moaña. Cando chegou o que dicían a paz e o imperio mandáronme de cura
a Vilariño e Lucí, en Teo. A xentiña, coma en Moaña, estaba traumatizada.
En Vilariño tiña unha boa granxa o que fora alcalde da República en
Santiago, don Raimundo López Pol, home excelente, culto, caritativo, todo
un cabaleiro íntegro, republicano convencido e aliadófilo non menos convencido. Vivín moitas horas falando con el; era un galeguista convencido;
alí, case que desterrado, multado e perseguido polo franquismo, adiviñaba a
tremenda noite escura para Galicia e a súa cultura durante moitos anos. Foi
unha lumieira don Raimundo, naqueles días, para min.
Logo o Dr. Muñiz de Pablos convocou concurso xeral de curatos e fun
de párroco a Cervás, en Ferrol. Alí atopeime cun cuartel de Artillería na
parroquia, familias enloitadas polos homes paseados, a guerrilla e os
guerrilleiros. Téñoos encontrado de noite nas rúas e endexamais me fixeron
mal ningún.
Penso que a primeira conferencia que se deu en galego, e para máis en
Ferrol, debeu de ser polo ano 42 ou 43. Entre varios organizamos unha
conferencia que daría Otero Pedrayo, home sen medo, no Casino ferrolán.
Foi un éxito rotundo. Empezou falando en castelán, como prescribira o
gobernador de A Coruña, e pasou logo ó galego. Aquelo foi unha apoteose,
unha loucura; Carballo Calero incluso chorou. Ó día seguinte xantamos un
caldiño na rectoral de Cervás. Eu era pobriño de todo e tampouco había
moito que comer. Só tiñamos pan de millo e uns chuscos de trigo que me
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daban no cuartel, do que era capelán. Comeron con verdadeiro degoiro case
que pan soamente. Don Ramón deixoume a Guía de Galicia e unhas
lembranzas de Rosalía das obras completas que adquirira. Visitámo-la
ermida de Chanteiro, firmou don Ramón no libro de visitas e logo pedinlle
un traballiño para unha publicación que facía tódolos anos polas festas da
Mercé. Mandoume dous preciosos traballos que foron publicados: un en
galego e outro en castelán.
— A desfeita dos galeguistas na posguerra deixou un pequeno xermolo
que mantiña o alento no medio da represión. ¿Que pode dicir daquelas
experiencias?
— A desfeita foi tremenda. Vivíase daquela por todos a esperanza de
que, ó remata-la Guerra Mundial, coa caída do nazismo remataría tamén o
franquismo. Pero non foi así. E xurdiu a editorial Galaxia. O poeta Manuel
María publicou o primeiro libro de poemas en galego. Foron aparecendo
novas publicacións, xuntanzas ó redor dos próceres, sobre todo Otero
Pedrayo, que acudía a todas partes onde o chamaban: festas en Padrón, na
Franqueira, etc. Logo xurdiron as xuntanzas ó redor de Álvaro Cunqueiro e
Xosé Mª Castroviejo; aparecen poetas e escritores mozos; agroman o
Instituto Padre Sarmiento, o Pedrón de Ouro, o Museo do Pobo Galego, etc.
Todos estes movementos sen a comprensión da Igrexa galega, se ben o
cardeal Quiroga, no fondo, sentía ó pobo galego e a súa cultura. Endexamais
me dixo a mínima verba sobre a miña actitude.
— Vostede foi asiduo colaborador en xornais e publicacións diversas.
¿Axudoulle esta actividade a mante-lo facho da galeguidade en ponte coa
súa condición de cristián?
— Fun colaborador en xornais e publicacións diversas, entre elas a gran
publicación Vieiros, que, por certo, foi loada polo cardeal Quiroga por
escrito.
Entendín que a miña condición de cristián e de crego da Igrexa de
Galicia e na Galicia tiña que sentir co pobo no que se acha inmersa e que ten
que evanxelizar, e teno que facer en galego e dende a cultura e raizame
galegas. Celebrei moitas misas en galego en Padrón, San Domingos de
Bonaval, e denantes xa o fixera en Buenos Aires, cando aínda só se podía
utiliza-lo castelán. Matinaba que se o podían face-los casteláns, cataláns e
vascos, ¿por que non o podiamos face-los galegos na nosa fala, tan de Deus
coma a deles?
— ¿Chegou a relacionarse cos animadores da revista Logos?
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Coñecín a revista Logos a través do meu crego, don Casimiro Cubela
García, poeta bo en latín e máis ca mediano en galego; polo poeta Manuel
Taboada Vázquez, o padre Gumersindo Placer, etc. Grandes amantes de
Galicia e da nosa cultura.
— O latín era a lingua imprescindible na liturxia. Era impensable outra
cousa. Pero a xente non só non o entendía, senón que facía burla dos gorisgoris dos cregos. ¿Como se suplía esa falta de comunicación?
— Suplíase esta carencia coa catequese que se aprendía ó pé da letra no
Astete, do que Cavada Vázquez fixera a traducción ó galego, que coido que
os familiares conservan os orixinais. Don Anxel Amor Ruibal, segundo el
dicía, encomendáralle esta tarefa. Don Casimiro Cubela utilizaba con moita
frecuencia o galego na homilía, pero eran excepcións. O rutineirismo das
nosas xentes e os descoñecementos dos mesmos fundamentos da fe coma
fonte liberadora foron e son a consecuencia daqueles tempos e dos de hoxe.
— Estivo nos primeiros momentos de fundacións tan entrañables coma
a do Instituto Padre Sarmiento, o Museo do Pobo Galego, o Pedrón de
Ouro, etc. ¿Que pintaba un crego galeguista no medio de tanta inquietude?
— Son membro da Sección de Historia e Xeografía do Instituto Padre
Sarmiento. Non sei aínda hoxe quen me presentou para o ingreso; penso que
foi o profesor Fernando Acuña Castroviejo, ou Carlos García Martínez. Son
membro fundador, con outros moitos compañeiros, do Museo do Pobo
Galego e do Patronato do Pedrón de Ouro. ¿Que qué pintei e pinto no medio
de xente de tanta inquietude? Coido que non estou deixando mal a ninguén.
Quérenme e quérolles moi ben a todos. Únenos o amor sincero e sen fisuras
a Galicia e ó pobo galego e loitamos pola nosa redención, personalidade,
cultura e vida coma tal pobo e nación. Eu, dende o punto e compromiso
cristián e fe liberadora, comparto esto con moitos deles. A todos, a dita de
ser membros dunha nación tan fermosa, falar nunha lingua tan garimosa
coma o galego, danos unha razón de ser.
América
— E chegou o Concilio. Un aire novo e fresco para a Igrexa. Vostede
está en América. ¿Como se vivía naquelas terras o influxo conciliar?
— As xentiñas de América (todas elas) son fondamente relixiosas. Ben
é certo que esa relixiosidade está mesturada con costumes e vellas crenzas
que configuraron as súas vidas e costumes quebrados violentamente por uns
homes violentos e predicadores ó seu servicio, que lles falaban dunha fe
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nova e liberadora ó mesmo tempo que fisicamente os escravizaban. Os
predicadores que entenderon a mensaxe liberadora do Concilio trataron de
que fose recoñecida polo pobo, que a entendeu ben, matinando non soamente
na orde da fe senón da liberación que lles traería ou axudaría fronte ós
dictadores, o gran capitalismo, a incultura e mesmo a fame. Non foi así,
aínda que dos bos e xenerosos xurdiu a teoloxía da liberación, e os
movementos de loita militar, social e política en case que tódolos países.
Matino que non acontecería esto se non fose realidade, a pesar de tódolos
atrancos, o Concilio.
— En boa parte da América na que estivo tería relación cos centros
galegos. ¿Como estaban daquela?
— Foi a primeira cousa que fixen. Poñerme en relación cos centros
galegos. Levei cartos de don Ramón Otero Pedrayo para algúns galeguistas
e loitadores de Buenos Aires. Don Rodolfo Prada, o Dr. Baltar, Suárez
Picallo, dona Virxinia, viúva de Castelao, tódolos de Pontevedra e moitos
fregueses de Campañó que alí vivían, e algúns aínda viven; outros descansan
a eterna morriña pola terra amada no inmenso camposanto da Chacarita,
unha boa parte deles baixo o pórtico que Asorei enxergou, alumeados pola
Alba de Castelao. En Buenos Aires coñecín a Laxeiro, a Seoane, a Blanco
Amor, que se xuntaban no Centro Galego de Ourense, onde Castelao tiña o
seu obradoiro, e no Centro Lugués, no que don Ramón Suárez Picallo
ensinaba lingua e literatura galegas e falaba tan ben o galego das Rías Altas,
coma o mesmos anxos.
Como nos achamos no centenario do gran galeguista don Ramón Suárez
Picallo, quero dicir que o 25 de xullo, Día de Galicia, do 1961, en Buenos
Aires, na Chacarita, ante o sartego de Castelao, celebrei a primeira misa en
galego; é dicir, todo menos o canon, que foi en latín de tódolos tempos. Logo
seguiron outros que celebraron, un sobriño do cardeal Quiroga, da parroquia
de Santa Rita, moi pretiño do Centro Galego, ó que él atendía o que podía,
e outros cregos, coido que da diócese de Lugo.
Planeouse celebrar misa en galego no Centro lucense co representante
de Galicia, presidente da Academia Galega, don Sebastián Martínez-Risco
e Macías. Cando se tratou de traducir ó galego a epístola e o evanxeo do día
do Apóstolo, díxome don Ramón Suárez Picallo: “Crego, deixa que faga eu
as traduccións da epístola e o evanxeo, porque eu, aínda que por alá din que
son herexe, de herexe non teño nada”. Así se fixo e así se leron. En Buenos
Aires, neste tempo, fixen a promesa diante desta xente tan boa e distinguida,
que tanto querían e se sacrificaban pola patria, de que todo o que eu escribise
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sería sempre en lingua galega. Coido que cumprín esta promesa feita en
Buenos Aires no 1961.
De Buenos Aires, coma membro do equipo misioneiro para América
fundado por Pío XII, pasamos a Chile, Perú e Colombia. Nestes países non
coñecín a moitos galegos nin visitei centros galegos, se é que existían.
— En Puerto Rico, no Corozal, impulsou un Instituto de Cultura ó que
lle adicou ilusións e un libro. ¿Marcouno tanto a influencia latinoamericana?
— Volvín á parroquia de Campañó e logo marchei a Puerto Rico. O
cardeal Quiroga púxome algúns reparos. Había cregos que lle dicían que eu
gañaba moitos cartos na América mentres aquí me gardaba a parroquia, e
que iso non era xusto. Pobriño de min e desgraciado quen vaia coma
misionero a América matinando nos cartos. O egrexio cardeal non deu creto
a tales cregos nin me dixo quen foran os censuradores. Deume tódalas
bendicións para que puidese seguir no equipo misioneiro; soamente me puxo
unha condición: que lle escribise unha carta ó mes. Cumprín co mandado e
el tamén me contestaba.
En Puerto Rico visitei a don Sebastián González Paz, galeguista de
corazón, represaliado e exiliado polo franquismo, decano da Facultade de
Latín e Grego da Universidade de Río Piedras de Puerto Rico. Tamén
coñecín a don Ramón Martínez López. Había unha colonia de galegos moi
interesante e benfeitores da terra nai, sobre todo da comarca do Val Miñor
–Baiona, A Guarda, etc.–. Tiñamos xuntanzas con moita frecuencia e
sempre saía a cultura, as necesidades e a liberdade de Galicia, sobre todo os
temas da lingua, que alí se falaba entre nós soamente.
Coma misioneiro, percorrín a illa caribeña en boa parte. O arcebispo de
Puerto Rico pregounos a un crego segoviano e a min que ficasemos na illa,
e a min tocoume a vila de Corozal, que este ano celebra o 200 aniversario
da súa constitución coma parroquia e concello. Aquela xente marcoume
porque defendían fortemente o castelán fronte ó inglés-americano, que
estudiaban por imposición dos Estados Unidos. Ademais sentíame alí coma
un veciño máis, na súa cultura, sen ningunha distinción. No despacho
parroquial os alumnos mandados polos mestres preguntábanme cousas sobre
a vila: historia, costumes, contos, etc. No principio dicíalles que saberían
máis eles ca min do seu pobo, e non ían contentos. Entón empecei a coñecer
e investigar no arquivo parroquial, invitábanme ós rosarios cantados polas
casas, ás liturxias funerarias de sabor precolombiano, cantos de Nadal e
Pascua; chegáronme restos prehistóricos e de armamentos dos soldados
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españois que deixaron nos campos de batalla cando a ocupación polos
Estados Unidos, no 1898. Con todo o que reunín ollei que podía saír un libro;
animáronme no concello corozaleño e, coa súa subenvción, imprentouse en
Vigo a Historia de Corozal, atopándose esgotada a edición de 3.000
exemplares. Por todo eso, pola loita pola fe, a lingua e a cultura herdadas dos
antergos versus a anglosaxona, poderosa e rica, fixeron de min un namorado
das xentes latinoamericanas.
— Xa de volta na terra, o Concilio potenciara as linguas vernáculas.
¿Que atrancos atopou tanto nos fregueses coma na institución pola súa
teima co galego na liturxia?
— Nos comezos do uso das linguas vernáculas o galego quedaba atrás,
unha vez máis, dos vascos e cataláns. Iso arrepiábame e, sen pensalo máis,
despois de facer unhas traduccións indispensables, empecei a facer toda a
liturxia en galego.
A xente respondía marabillosamente ben, participando toda ela en
tódalas partes da liturxia. Lembro soamente dous casos de novos ricos que
casaban fillas e, ó viren moitos invitados da vila –Pontevedra–, querían o
casamento en castelán; díxenlles que na parroquia celebrabamos toda a
liturxia en galego, seguiron coa teima e acabou a cousa dándolles permiso
para que o fixesen noutro sitio. Hoxe, coido que en San Salvador de Poio e
en Campañó a xente séntese máis contenta que nas parroquias que seguen
castelanizando.
Nin o Sr. Cardeal nin a xerarquía diocesana me dixeron ren en contra
do que me pareceu. Os cregos, xa foi outro cantar. Algún deixou de asistir
ás funcións parroquiais, dicindo que non entendían o galego; outro foi máis
lonxe e dixo que me estaba “xogando un pecado mortal” (sic). Non lembro
moito o que lle dixen.
No posconcilio
— No posconcilio as movidas de renovación eclesial foron abundantes
en Galicia. ¿Que recordos garda destes tempos?
— Foi marabilloso todo aquel movemento de centos de cregos das
cinco dióceses galegas cun só espírito e afán de que a Igrexa-institución se
encarnase no pobo máis pobre –mariñeiro e labrego–, marxinado e sen voz.
Eran ó mesmo tempo liberadores do franquismo na orde cultural, social e
política das culturas e pobos da Península. Penso que debido a aquelas
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movidas posconciliares xurdiu coa forza que tivo en Galicia a Asemblea de
cregos-bispos e logo o Concilio Galego e Enrucillada.
— ¿Pagou a pena todo aquel esforzo da Asemblea cregos-bispos, que
logo foi tan teimudamente desmantelada?
— Matino que a pesar de ser teimudamente desmantelada, aquel esforzo
valeu para a vida persoal e pastoral, polo menos dos que participamos tan
apaixonadamente naquela famosa Asemblea. Coido que dende centos de
anos atrás endexamais se celebrara na vida da Igrexa cousa semellante.
da?

— O Concilio Galego, que veu despois, ¿foi unha oportunidade perdi-

— Ó meu entender non foi unha oportunidade totalmente perdida. O
que se perdeu foi o monolítico integrismo clerical. Os cregos, en xeral,
sentíronse máis persoas e máis libres no seu labor; as relacións persoais coa
xerarquía volvéronse máis respectuosas e menos servís. Todo isto redunda
nunha vida pastoral máis sincera.
— Pasaron moitos anos dende a súa primeira ilusión xuvenil. Coa
distancia do tempo, ¿que paralelismo pode facer entre a Igrexa daquela e
a de hoxe?
— Certo, amigo meu, que pasaron moitos anos dende a miña saída do
seminario, cheo de ilusións. Aquela Igrexa, e a vida parroquial, estaba chea
de prohibicións; todo tan ordenado que non quedaba case nada de liberdade
e iniciativa persoal. Hoxe, certamente, un móvese con máis liberdade
pastoral e sacerdotal. Os cregos inmobilistas ocupaban tódolos postos de
responsabilidade. Os arciprestes, por exemplo, para faceren un informe, ían
denantes a algún superior a preguntar como quería que o fixesen; hoxe coido
que non é así. Estamos máis atentos ás necesidades dos fieis.
— Diante das novas realidades, televisión, prensa, publicacións, que
hoxe están aí, ¿é máis doado mante-los novos desafíos polos que vostede
loitou sempre?
— Para nós, os cregos galegos, é a nosa fe en Cristo Xesús, que viviu
cos pobres e falou o arameo (a lingua dos pobres), o noso compromiso pola
galeguidade e a loita, cadaquén no seu eido, pola fe e a Igrexa encarnada no
noso pobo. Polo intre, manter arestora os novos desafíos non é cuestión de
que as novas realidades nos sexan máis propicias ou con máis atrancos; é
cuestión de seguir con fe o exemplo que nos dan na loita por Galicia moitos
que non teñen a nosa fe, ou parece que non a teñen.
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— E para rematar, algo así coma un manifesto da súa posición diante
destes dous retos do espírito de Encrucillada: a fe cristiá e a galeguidade.
— A fe comprometida e fonda é un facho que ten que alumea-los
vieiros que nos leven a un compromiso diario na loita pola galeguidade.
Fago miña a pregaria cunqueiriana: “Que a nosa lingua dure mil primaveras”
e Encrucillada, polo menos, cen primaveras.
Xesús ACUÑA GARRIDO
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Por Manuel SUÁREZ SUÁREZ

Un poeta de Coirós
En Galicia aínda non reparamos na forza dos fillos da emigración. O
desgraciado feito migratorio levou polo mundo a máis dun millón de persoas
nun curto espacio de tempo; nun século, a nosa terra quedou case baleira, coa
súa xente en idade productiva buscando novos vieiros. Por iso, hoxe hai que
comezar a pensar na recuperación dos fillos e netos da emigración. A
recuperación quere dicir que deben senti-la chamada da terra. A súa orixe,
o seu sangue, a súa vida están marcados pola vella nai Galicia, a terra onde
naceu a primeira e primixenia unidade europea mediante o Camiño de
Santiago.
Eu coñezo moitos exemplos de fillos da emigración que senten en
galego alí onde sexa. En terras arxentinas está Adolfo Lozano, en terras
brasileiras Lindaura Albán, e no meu querido Montevideo temos a Pepe
Fernández. Todos eles naceron alí pero son máis galegos que calquera de
nós.
Hai uns días tiven o pracer de coñecer outro bo exemplo na persoa de
Carlos Tomás Penas Abada. Quedei moi impresionado pola sensibilidade de
Penelas, un home que naceu en Buenos Aires en 1946 e que nunca estivo
aquí, pero que leva moi dentro cada curruncho de Coirós, onde naceron seus
pais. Os ollos de Penelas enchíanse de bágoas cando me contaba o seu
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encontro coa casiña de seu pai. Seu pai chegou á capital arxentina en 1910,
e oitenta e cinco anos despois o seu fillo pisa os mesmos camiños da
Espenuca, en Coirós.
Carlos Penelas traballa na Fundación Favaloro, a máis importante
fundación científica da República Arxentina. Está encargado das relacións
públicas, e, neste sentido, a súa conferencia en A Coruña foi sobre as
actividades da citada Fundación. Non houbo información sobre a súa
chegada e, polo tanto, non foi posible que Penelas falase do seu oficio de
poeta e xornalista, onde é unha figura recoñecida con varios premios e moita
obra publicada. Foi na poesía onde deixou a pegada galega con títulos coma:
Finisterre (1985), Betanzos de los Caballeros (1986), Cantiga (1989) e
Queimada (1990). Lendo os seus traballos sabemos que Penelas xa estivera
por Coirós nunha viaxe imaxinaria que fixera escoitando as historias de seus
pais.
O poema “Crunia” resume o que estou dicindo:
Fatigados de hambre y de indefensas canciones
ellos nombraron a Coirós.
Con mis ojos de niño supe de sus tierras.
Me abrazaron con el tacto de manos campesinas.
Me enseñaron leyendas. Descubrí que María Pita
agitó los follajes de la melancolía
con puñales bellísimos.
Así fue mi niñez. Para alcanzar la vida
comprendí las miradas en silencio.
Y el íntimo secreto de los príncipes
que santifican el pan con su trabajo.
Mi soledad los evoca
con el efímero símbolo del estremecimiento.
Os nosos emigrantes morreron deixando semente que hoxe, vizosa,
agroma en milleiros de herdeiros. Onde haxa un fillo de Galicia temos un
embaixador da nosa cultura, e temos que saber deles e eles teñen que saber
de nós.
Os galegos da Bahía
A aqueles que nunca estiveron nas brasileiras terras de Bahía non lles
será doado entende-la nosa presencia alí por medio dunhas poucas liñas
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impresas. Por iso, é moi de agradecer cando desde o país de acollida se fan
traballos de investigación sobre a nosa emigración. Quero falar do traballo
do profesor Jeferson Bacelar, un sociólogo da Universidade Federal da
Bahía, que acaba de publicar Galegos no paraíso racial. O profesor Bacelar
amosa un fondo interese pola nosa cultura e nas páxinas do libro hai
recoñecemento ó esforzo dos nosos emigrantes: “Atravesaram as pequeninas
aldeias, descobriram as Américas e iniciaram a sua conquista, não mais com
canhões e etnocídio, mas com trabalho e, na maioria das vezes, com malas
cheias de sonhos”.
A cidade de Salvador tiña no ano 1900 arredor dos 200.000 habitantes,
e corenta anos despois só chega ós 291.000. Sen case industria, coa
desaparición da escravitude, segue sendo só un porto por onde saen productos agrícolas. Os que traballan forte son os negros e mulatos, agora xa no
mercado capitalista, lonxe dos xugos da escravitude e controlados por unha
clase dirixente que defende a igualdade das razas. Nesta cidade non había
moito sitio para os emigrantes; en 1942 estaban rexistrados tan só 6.300
estranxeiros.
O número de galegos que chegan a Salvador é analizado polo profesor
Bacelar coas cifras que proporciona o Rexistro de Entrada de Pasaxeiros do
Porto, o Arquivo Público do Estado da Bahía e as fichas de inscrición no
Consulado de España. O Rexistro indica que entre 1883 e 1950 chegan a
Salvador un total de 17.737 españois, e as fichas de Consulado indican 3.601
españois. Facendo unha análise maior, sabemos que un 60% de emigrantes
saíron polo porto de Vigo, e das fichas do Consulado xorde que a gran
maioría dos galegos son de Pontevedra. O profesor Bacelar investiga nos
testamentos e inventarios do Arquivo Público e confirma que máis dun 95%
dos galegos eran de Pontevedra. Logo traballa cos libros de socios da
Sociedade Española de Beneficencia e concreta que Ponte Caldelas, Fornelos
de Montes e A Lama ocupan os primeiros lugares de procedencia.
Os galegos están presentes maioritariamente no comercio (“armazéns
de secos e molhados, padarias, tavernas e pastelarias”), “em sua maioria
nascem como pequenos empreendimentos, verdadeiras lojinhas, sen maior
expresão, fruto de grande sacrificio e economia”. Entre 1900 e 1950 atopa
o profesor Bacelar que hai en Salvador 590 empresas galegas e que despois
dos anos corenta aparece unha diversificación, cunha maior participación
dos galegos na importación e exportación, nas fábricas de tecidos e calzados,
nos materiais de construcción, nas xoierías, nos comercios de artigos
fúnebres. Polo tanto, xa son agora os galegos os principais estranxeiros no
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pequeno comercio de alimentación. Tamén é moi interesante saber que os
galegos en Salvador fixeron asociacións comerciais.
O libro inclúe documentados e interesantes capítulos, coma, por exemplo,
os que titula: “Numha terra estranha”, “Negócio de família” e “Organização
no novo mundo”. Eu sei que algunha parte do libro foi mal recibida por
directivos da colectividade galega e quizais teñan razón en que podería non
incluírse o apartado de “Crónica negra” ou cando se fala do “pao que o diabo
amassou”, pero eu coñecín a Jeferson Bacelar e sei moi ben canto lle quere
ós galegos. Se así non fose non escribiría deste xeito: “No porto de Salvador,
muitas vezes sozinhos, apenas com uma mala nas mãos com os mínimos
pertencentes e un endereço nos bolsos, deixam a visão magnífica da cidade
cheia de sol para trás, sendo submetidos a inspeção alfandegária, ao controle
do poder da sociedade de destino”.
Carlos Gardel, un fillo da emigración
Se ninguén discute que no nacemento do tango está presente a grande
corrente emigratoria de italianos e galegos ó Río de la Plata, debemos
reparar en que a egrexia figura de Carlos Gardel tamén é resultado da
emigración. Coido que non ten importancia ningunha determinar se naceu en
Toulouse ou en Tacuarembó. Fose en terras francesas ou en terras uruguaias,
é fillo dunha muller emigrante.
Gardel, un galego máis para nós, é un mito. É o cantor do pobo
riopratense e segue presente cada día na lembranza de milleiros de arxentinos
e uruguaios. Gardel non naceu tanguero, tivo que facerse. Coma calquera
emigrante máis, buscou un camiño. A discografía de Gardel é fundacional,
funda un xeito, un estilo para o tango-cantado. Tivo que inventar case todo,
non tivo antecedentes. Gardel gañou a merecida fama por vontade, por
traballo.
Os comezos do Mago son entre italianos e galegos, no Mercado de
Abasto, alí, nos cafés, entre viños e algún mate, alí comeza Gardel coa súa
voz. Foi un bo representante do seu medio, as súas cancións eran de barrio
e conventillo, para cos versos lunfardos gambetea-las voltas da vida. Comezou
Gardel buscando un estilo, foi un cantor orillero, cun rexistro de tenor,
cunha voz non moi poderosa pero moi dúctil e manexada con seguridade.
“Todo el arrabal se expresaba y se reconocía en esa voz tensa y guapetona,
sostenida en su impulso por el coraje de un cantor temperamental, sin
academismo pero emotivo, sin educación estética pero dueño de una
musicalidad innata” (Daniel Vidart).
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A etapa madura de Gardel é doutro estilo, aprendeu a imposta-la voz,
a súa voz é máis rica, agora é máis barítono que tenor e, sobre todo, por
esixencias do ritmo do tango-canción. Deixou os barrios para ser un ídolo
case universal. Hai unha transformación dentro do tango, xorde o bandoneón (levado polos alemáns), entón a voz de Gardel adáptase ó fraseo do
novo instrumento. Tamén xorden novas temáticas nas letras, quedan fóra os
bulíns mistongos, agora os letristas lunfardean os textos. Aparece a radio,
entón o que hoxe canta Gardel mañá estará nos beizos do pobo.
Os tangos de Gardel, o seu microcosmos tanguero funda unha filosofía
do tango e, por tanto, da vida. A temática de Gardel non afonda na inxustiza
social; hai escasos exemplos (“Al pie de la santa cruz”, “Pan”, “Acquaforte”,
“Giuseppe el zapatero”), quizais porque o pobre aínda non era tan pobre ou
porque as cancións de Gardel servían de quita-penas. Entre mate e mate,
pola mañá, arxentinos e uruguaios espertaban ledos oíndo na radio ó Mago.
Cada vez que canta, canta como nunca. Tiene voz de colores.
Hace fulgurar las notas oscuras y las letras opacas.
Es el Mago, el Mudo, Carlos Gardel.
Invicta queda su estampa ganadora, la sombrita del sombrero sobre
los ojos, la sonrisa perpetua y perfecta, por siempre joven.
El origen de Gardel es un misterio; su vida un enigma. La tragedia
tenía que salvarlo de toda explicación y decadencia. Sus adoradores no
le hubieran perdonado la vejez. En el Aeropuerto de Medellín, Gardel
estalla al emprender el vuelo. (Eduardo Galeano)

Manuel SUÁREZ SUÁREZ
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Chano vivo:
tres escenas e un flash back
Por Miguel SUÁREZ ABEL

Ingmar Bergman conta na Lanterna máxica que ás veces estaba tan
enfermo que ata era interesante. A Chano nunca lle sentín dicir algo
parecido, pero ben podería telo pensado. A enfermidade andou detrás del
desde neno e non o deixou ata este primeiro día da primavera do 95 no que
a película da súa propia vida rematou nun final precipitado e triste, pois non
foi quen, a diferencia do director sueco, de controla-lo corpo por medio de
férreos rituais. Algúns sabiamos das súas doenzas e do deterioro físico que
soñar e crear lle ocasionaba, pero nunca pensamos que a morte, raíña da
solercia, se presentase tan axiña para tronza-lo fío do seu guión. Pero xa se
sabe: nin o mellor director dá controlado determinadas partes da película da
propia vida, para canto máis o final, ese permanente interrogante que co seu
aguillón mobiliza os homes cara á ciencia, a relixión, a filosofía e a arte,
cando non á inxustiza e a agresión. Agora que unha parte de Chano Piñeiro
xa non está con nós, intentarei explicar a través de tres escenas e un flash
back cómo el peterreaba coa morte e eu lle debía unha imaxe e unha
secuencia.
1. Exterior. Día. Portland, Oregon, U.S.A. Unha cidade espallada
cunha ferida de auga a un lado pola que sangran barcos e madeira. Piñeiros.
Neve. Flores. A amabilidade de Guy Good. Carteis atravesando as rúas
invitando a ver cine español, catalán, vasco e galego. Chove e vai frío.
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Chano e mais eu –fixo agora por febreiro un ano– aventurámonos
nunha viaxe longa e marabillosa ata o festival de cine de Portland, aló no
afastado oeste americano. Só baixar do avión entendín a estupidez daquelas
palabras de J. von Sternberg: “A única forma de ter éxito é que a xente te
odie. Así hante lembrar”. A Chano lembrábano en tódolos currunchos de
Portland porque o querían. Porque amaban os seus personaxes, as súas
paisaxes, as súas historias. Porque o amaban a el. Había dous anos que
fixera a presentación de Sempre Xonxa e os espectadores aínda conservaban unha idea clara: o cine do galego estaba construído sobre intimidade,
sensibilidade, harmonía, paz e amizade. Era o cine dunha terra descoñecida,
mínima, perdida, pero coa capacidade de transmitir con forza unha
peculiaridade universal, unha diferencia que achega e unha identidade que
agranda o mundo. Ninguén se sentía impasible e moito menos agredido
polo seu cine. Facíase querer, facía que nos quixesen. Levantaba curiosidade
e amor polo seu país, pola súa cultura. Porque a primeira cualidade de
Chano, do seu cine, é a autenticidade: esa que mamou de pequeno en
Forcarei e que soubo plasmar cunha inxenuidade e fineza perfectas en
Mamasunción; esa que nos vai enchoupando nos primeiros anos e logo,
para quen é sensible e quere, serve de patria recuperable, de proxecto
permanente nese retroceso impulsivo que sempre son as lembranzas na
intención dos creadores. Descartes dixera que a desgracia do home é que
nace neno. Xamais no caso de Chano. É probable que a friaxe de Forcarei,
o colexio San Narciso de Marín ou as atencións recibidas debido á
enfermidade o atasen con nó a unha infancia non doada de desanoar, pero
mentres desataba nela escaravellaba nas raíces, no fondo, no miolo do ser.
E de aí saíron as súas mellores imaxes, as máis universais, as máis fieis á
súa cultura e ó seu ser. Un ser auténtico.
2. Interior. Día. Gran aula na Portland State University. Moito público,
composto fundamentalmente por profesores de español das universidades
americanas. Na mesa varios directores e escritores das distintas comunidades de España e de América Latina. Empeza a falar Pilar Miró, despois
Pedro Olea, Arantxa Lazcano, a mexicana Busi Cortés e, por último, o
director de cine galego Chano Piñeiro.
Acórdome ben que naquela mesa redonda axiña a discusión derivara
sobre presupostos, subvencións, control do cine americano sobre o do resto
do mundo, para acabar enzaramallándose case todos nos aspectos puramente industriais da sétima arte. Cando empezou a falar Chano, con tranquilidade
e ironía, a tensión desapareceu, houbo risas, acordo, esperanza. Dixo algo
moi sinxelo: o cine é industria, obra de artesáns, de equipo, de medios
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técnicos, de publicidade, de control ideolóxico... Si. É iso. Pero é especialmente a individualidade dunha dirección creadora que o unifique todo, que
lle saiba proporcionar unidade á historia, coherencia ós personaxes e
peculiaridade cultural. Cómpre o enraizamento nun modo de ve-la vida,
unha sensibilidade aglutinadora. El era unha humilde mostra: no seu país
non había industria, non había... nada, pero si algúns tolos que se permitían
soñar cine, música, historias desde a súa realidade, desde a súa fala e cultura
que estaban a piques de desaparecer. E el seguía soñando porque tiña
esperanza, non estaba disposto a deixar morre-la súa propia identidade e tiña
a experiencia que se non hai soño non hai cine, e hoxe, se non hai cine non
hai pobo. Mentres desto falaba, eu pensaba para min se moitos dos
asistentes saberían en que condicións se fixeran as primeiras películas en
galego, se poderían crer que realmente de soño está feito o cine, porque,
¿que outra cousa que un soño, un soño de música e cine, tenacidade e
loucura foi a obra de Chano? ¿De onde arrincan tódalas grandes empresas
se non é do soño, do proxecto, da ilusión, da necesidade? Chano foi un
tenaz soñador, o máis barudo pioneiro da creación cinematográfica en
Galicia, o que non lle impediu descubrir que as ilusións hai que planificalas
con detalle. Por iso a súa minuciosidade no traballo, o rigor, case a obsesión
pola obra acabada, ben feita. O cine como soño, como música, está
correndo no sangue de Galicia, inxectouno Chano, e xa ninguén, nunca
máis, poderá privarnos del. A actitude resignada de Píndaro : “Alma miña:
confórmate cos límites do posible, non aspires á inmortalidade”, nunca
callan no espírito soñador de creadores coma Chano.
3. Flash back: Sala de espera do maxestuoso e luminoso aeroporto de
Chicago. Serán. Chano e eu agardamos, cansos, o embarque para Portland,
Oregon. Charlamos serenos.
A Chano non lle gustaban os flash back. Dicía que entorpecían o ritmo
da historia e aportaban pouco. Sen embargo, non creo que este lle cause
desagrado. Ía xa ser noite, pero coa confusión horaria tiñámo-los ritmos
descontrolados. El estaba máis canso, por iso eu levaba a conversa. “¿Sabes
–dixéralle– que Bigas Luna dixo que xa se sentiría satisfeito como director
con tal de que algún espectador interiorizase para sempre unha imaxe
dalgunha das súas películas?”. Non o sabía. “Pois ti xa podes estar
tranquilo. Eu teño unha imaxe e unha secuencia completa gravadas na miña
memoria para sempre”. Intrigouse, pero quedei a lle debe-la resposta,
porque nestas avisaron para que embarcasemos, distraémonos, entramos no
avión, durmimos e nunca máis volvemos falar do asunto. Antes que me
esqueza quero que as coñeza. Unha é un primeiro plano da protagonista de
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Mamasunción (para min, sen dúbida, a obra de maior tenrura que creou),
cos regos fondos, curtida, rañada pola vida, a mirada miúda chea de
muxicas de tristura e resistencia. É unha imaxe que reflexa mellor ca nada
centos de páxinas da nosa historia e antropoloxía cultural. A outra, esa
secuencia de Sempre Xonxa, na que a protagonista, sentada nun tallo dentro
da corte, moxe nunha vaca mentres entra o Birutas: é un equilibrio de
emoción e erotismo magnificamente captado nos tetos, nos peitos da muller
e na mirada do home. As dúas forman parte da miña estructura cognitiva,
e agora dígocho, Chano, para que o saibas. Pero volvamos ó presente. Non
rompámo-lo ritmo da narración.
4. Exterior. Noite. Praza da Ferrería. Pontevedra. Temperatura espléndida de verán. Pasean conversando varios amigos. Dous homes sepáranse do
grupo, falan animadamente, cóllense do brazo por veces, coma esixindo
concentración, complicidade, encontro. Somos Chano e mais eu.
Aquela noite –bastantes meses despois da viaxe a Oregon– Chano saía
dunha das súas etapas de silencio, porque cando a enfermidade o maltrataba
non quería que ninguén o soubese, arredábase, ía para Coruxo ou
Pontecaldelas, e alí, na soidade, rillaba e espoldrexaba contra a morte.
Cearamos xuntos e logo, aproveitando a fermosura da noite, falamos ata moi
tarde. Tiña un proxecto. Un vermiño de historia na cabeza que lle servía para
enceta-la dinámica da creación. Mentres ma contaba, coma nun inciso
carente de importancia, dixo: “É unha historia dun fracasado, como perfectamente comprobarías, pero é que nós tamén o somos”. Eu, por se a reflexión
eran fiaños do desalento en tempo de enfermidade, neguei o fracaso con
optimismo. Pero el cortoume: “Deixa que che siga contando a historia. Que
somos fracasados non ofrece discusión, só ocorre que nós contámolo”.
Pensei moito nas súas palabras e non me daban cadrado, ata que un día,
lendo a Luís Landero: “Vale máis e é máis fermosa a gloria dun fracaso
quimérico có triunfo utilitario e ruín dos pragmáticos”, comprendín a que
se refería. Agora mesmo, Chano camiña ledo e seguro na noite clara de
Pontevedra. Camiña coa fortaleza que lle dá a autenticidade, coa mirada do
soñador, avanza pola Ferrería destemido e baril, el, tan fraco e débil,
porque se sabe con enerxía dabondo como para lle facer fronte á mesma
morte; porque coñece, a pesar de morrer no primeiro día da primavera con
só corenta anos, que da fermosa gloria do seu fracaso quimérico nacerán
mil películas máis; e porque vai experimentando, agora mentres se esvaece
lentamente a súa figura da praza, que quen se introduce na memoria deste
pobo, non morre, perdura, pois nós contámolo.
Miguel SUÁREZ ABEL
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Chegan as municipais
Por Agustín DÍAZ

Cando un vai nestes tempos polas aldeas, de seguida se decata do
grande número de pistas acabadas de asfaltar ou de amañar e mesmo
pode ver resucitar letreiros de vellas obras no seu día realizadas (ou polo
menos iniciadas): os sinais non enganan, as eleccións municipais están
ás portas. Este vai ser un dos principais asuntos de conversa nestas
semanas e por iso iniciamos por el esta crónica, anque non falten temas
de interese e polémica, que o galiñeiro político pasa por meses de moita
animación, do Parlamento ós xulgados, do cárcere ós periódicos.

Acaban de ser oficialmente convocadas as eleccións municipais, que
serán tamén autonómicas fóra de Cataluña, Euskadi, Galicia e Andalucía.
Pero os partidos xa levan meses preparándoas e xa deron motivo a moitos
comentarios. Por exemplo, en Ferrol deron lugar a un dos incidentes máis
curiosos: a formación dunha candidatura escindida do PP e dirixida polo seu
militante máis coñecido, Xoán Fernández, que non aturou o dominio do
presidente provincial do partido, Romay Beccaría.
Tal rebelión xa se viña xestando desde atrás e os primeiros indicios xa
tiveron que ver na demisión de Xoán Fernández coma conselleiro, hai un
ano, ou polo menos na rápida aceptación de tal demisión, cando fora mantido
por Manuel Fraga no seu posto logo do escándalo da fraude fiscal e mesmo
volto a nomear na nova Xunta. A rebelión estendeuse tamén a outros
concellos da zona de Ferrol e poderíalle impedir ó PP acada-la maioría
absoluta na Deputación Provincial, mantendo así un dos poucos poderes que
lles quedan os socialistas, xunto con algunhas alcaldías importantes.
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Fóra disto, esta convocatoria servirá para afianzar aínda máis o dominio
do PP nos concellos galegos, ós que incorporará media ducia de alcaldes que
antes eran doutros partidos. Iso si, como os cambios son dos últimos meses,
Manuel Fraga di que non se pode falar de transfuguismo. Tamén lle servirá
ó PP para recuperar a algún político eclipsado pola xustiza, coma Xosé Rivas, que vai no número dous de Pontevedra, tapado detrás dun xove exdirector xeral de Marisqueo, Xosé Lois Pedrosa, de vella militancia familiar.
Estas eleccións suporán tamén un paso máis no curioso currículum de Gil
Sotres, director xeral de Traballo con Manuel Pérez ata o 91, logo conselleiro
de Traballo ata o 94 e despois director do Instituto da Vivenda e do Solo.
Igualmente, servirán de tapadeira para o cesamento do director xeral da
Xuventude, Santiago Camba.
Navalladas entre amigos
Este ourensán quedara no seu posto cando cesara o seu amigo e anterior
xefe, o conselleiro Daniel Barata. Pasaban os dous por xente da confianza de
Victorino Núñez e perderon peso político cando o presidente do Parlamento
tivo que ceder protagonismo despois do decreto de integración dos conservadores de Ourense. Daniel Barata quedara de asesor especial de Manuel
Fraga e de presidente do Padroado do Museo Galego de Arte Contemporánea, creado baixo a súa dirección.
Pero hai poucos meses saltou a lebre e tanto Barata coma Camba
apareceron coma favorecidos con contratos coa Administración (xustamente
coa Consellería de Cultura) a través das súas esposas. Foron os socialistas
os que puxeron o berro no ceo, pero moitos interpretaron que foron algúns
compañeiros do propio partido en Ourense (da outra pola do mesmo) os que
atizaron o lume. Desde logo, ninguén demostrou irregularidade xurídica en
todo este asunto, pero o propio Manuel Fraga houbo de recoñecer que a
conducta posta en cuestión se prestaba a ser considerada inoportuna. E como
coincide que desde Madrid Aznar demanda non só ser honrados, senón
tamén parecelo, o asunto resolveuse rapidamente. Sobre todo porque deu a
impresión de que as víctimas aceptaron facilmente o sacrificio.
Tamén os socialistas tiraron algunha que outra navallada contra os seus,
anque a situación desesperada lles fixese procurar garda-las costas. Pero a
escandalosa demisión de Ventura Pérez Mariño serviulles ó secretario xeral
e alcalde coruñés e mais ó lugués Varela Flores para recordar que eles nunca
o quixeran coma candidato, que fora unha imposición de Sánchez Presedo
e Xosé Blanco, actuando ás ordes dos renovadores de Madrid.
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Garzón, no ollo do furacán
Se Pérez Mariño foi a estrela unha semana (logo de varios meses
ameazando), o seu amigo Baltasar Garzón seguiuno sendo ó longo dos
meses. As loanzas que merecera na súa anterior etapa de xuíz tórnanse
críticas agora, mentres se reconcilian con el moitos que o criticaran cando
se meteu na política. Un proceso paralelo foi o que afectou ás súas dúas
testemuñas en nómina: Amedo e, en menor medida, Domínguez son agora
deostados polos que os criticaban cando foron xulgados e loados polos que
daquela os poñían polo chan.
Para máis inri, a figura dos cárceres, o inefable Luis Roldán, tamén
escolle a Baltasar coma confesor, eludindo á encantadora xuíza Ana Ferrer,
que lle correspondía no reparto. E logo vén todo o mundo da xustiza e da súa
administración, tan obxectiva e imparcial toda ela, a esgrimir publicamente
toda caste de argumentos sobre a legalidade ou oportunidade desta ou daquela medida.
Mentres tanto, o non menos singular Castro Meije, de infausta memoria
no caso da Operación Nécora, volve a fallar (¿por que lle chamarán así?) no
caso do traficante de armas máis coñecido en Marbella. Iso si, esta vez sen
expresar na sentencia ningunha crítica contra o xuíz instructor, Baltasar
Garzón. Pero a Ventura Pérez Mariño, que se foi do Parlamento por non ter
máis tragadeiras, tamén lle parece que xa son demasiadas as coincidencias
e denuncia perante o órgano xudicial competente que, á hora de xulgar ó
citado traficante, había outra acusación contra el que tiña que ser examinada
antes de emitir sentencia sobre o outro caso. A ver en que para isto.
A canción de Roldán
Pola súa parte, Luis Roldán púxose a cantar. As súas confesións
prometen, anque leven engadidos varios pecadiños máis, coma o xa citado
de escolle-lo confesor e tamén o de contar aquelo que lle pode ser máis
favorable e calar outras cousas tan importantes ou máis (iso sen entrar a
xulgar o que hai de verdade ou mentira no que di). Os episodios do seu
retorno son unha novela de aventuras, que no seu día dará para unha comedia
de enredo, polo menos. Que todo un biministro lle entrase no xogo e que,
outra vez, todo o gremio dos xuíces e maxistrados se puxese a opinar dun
xeito tan pouco asisado deixa, outra vez, en mal lugar á carreira xudicial.
Por entregas, ímonos informando dalgúns aspectos interesantes da
conducta deste presunto delincuente durante as súas actividades coma gran
xefe da Garda Civil (e noutros postos políticos anteriores) e logo coma gran
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fuxido da xustiza. Outras tantas razóns para o pesimismo e a desconfianza
sobre o poder e quen o exerce. Pero non deixa de ser paradoxal que tal
reacción a vivamos agora e que, en cambio, estivesemos tranquilos mentres
tantos e tan graves abusos de poder se cometeron.
Desgraciadamente, esta operación de limpeza non lle será recoñecida a
quen a dirixe, en parte polos seus propios méritos. O biministro Belloch era
digno de mellor sorte, pero seguramente foi víctima da vertixe do poder e
quixo redondea-la faena cun triple salto mortal sen rede. Para valora-lo seu
mérito sería oportuno imaxinarse que neste momento, con Roldán preso,
fosen ministros Corcuera ou Barrionuevo. Seguramente moitos dirán que iso
non é sequera imaxinable, que con tales ministros Luis Roldán seguiría de
fuxitivo e mesmo recibindo periodicamente (estiven a punto de escribir
regularmente) cartos dos fondos reservados (a el).
A voltas cos GAL
Tal valoración sobre Corcuera e Barrionuevo queda perfectamente
ilustrada se nos referimos ó outro grande escándalo que nos conmove cada
día, o dos GAL. Agora que Xosé Amedo aproveita o tempo que lle deixan
libre as discotecas e outros lugares de diversión para confesar con Garzón
imos sabendo máis verdades, anque un se resista a escribir que sabémo-la
verdade: cóntanos, tamén agora, o que quere, cando quere e como lle
convén. Pero o que di casa moito mellor con outras informacións, indicios
e hipóteses có que dicía (ou ocultaba) antes.
Pero Barrionuevo segue mirando para outro lado. Se non resulta crible
que o ministro de turno estivese ó tanto das operacións da guerra sucia, o
que tampouco parece aceptable é que non tivese indicios de que pasaba algo
raro e non considerase procedente investigar. Se realmente nin sequera
percibiu daquela ningún sinal de alerta, debería agora facer algún xesto para
desmarcarse de tamaño despiste ante feitos tan graves. A ver qué dan de si
as investigacións abertas sobre os asasinatos que agora están de actualidade.
Resulta realmente triste comprobar cómo os amigos das víctimas deste
caso non cambian os seus procedementos. Cando estes mozos morreron, hai
máis de dez anos, ¿podíase imaxinar a HB enfrontada a morte coa policía
vasca ou a milleiros de veciños do seu pobo nunha manifestación contraria
a HB? Por iso resulta tamén desconcertante cómo os outros partidos
nacionalistas, neste mesmo momento, manteñen unha actitude dialogante
con HB.
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¡Pobre peseta, pobres de nós!
Todos estes elementos de crispación engadíronse a un proceso mundial
de especulación monetaria e tiraron ó chan a peseta, nun momento en que os
principais indicadores, que tanto interesan ós expertos da economía mundial, son en principio favorables para a economía española. Pero levamos un
par de meses nos que a moeda non deixa de baixar, primeiro dentro das
marxes oficialmente marcadas no Sistema Monetario Europeo, logo cunha
depreciación tamén oficial e agora outra vez perdendo aínda máis puntos.
E se iso sucede sempre e en todo caso fronte ó cada vez máis endeusado
marco alemán, resulta que, mesmo se sobe o dólar, a peseta non recupera
máis ca unha parte do terreo perdido. Ou, para situarnos nunha moeda que
nos resulta próxima, anque non se cita moito, se antes da depreciación o
franco custaba pouco máis de 24 pesetas e pasou nela a 25, agora xa vale
máis de 26. A tal paso, este verán teremos millóns máis de visitantes e
poderemos venderlle a calquera país todo o que sexamos capaces de
producir, pero non poderemos mercar nada fóra, por falta de cartos.
Se polo menos iso servise para dar un forte pulo ás exportacións, algo
teriamos gañado. Por recordar un exemplo próximo, cabe sinalar que, en boa
medida, o leite galego mantivo ou aumentou o seu mercado porque despois
das depreciacións de hai máis de dous anos deixou de ser rendible traelo de
Francia. Ou sexa, que a caída da peseta serviu de freo para unha importación
de vital interese para Galicia. Non sei se foron moitos os productores que
aproveitaron tal conxuntura para aumentar significativamente as súas
exportacións.
As guerras da pesca
Nestas semanas a pesca galega está de actualidade en varias frontes,
desgraciadamente frontes de guerra, e en batallas pouco venturosas. Por
unha vez, a opinión pública española interésase polo asunto, en parte pola
presión dalgúns órganos que atopan así argumento para escapar dos inevitables escándalos que nos invaden cada día. Estas batallas serven tamén para
poñer a cadaquén no seu sitio e permiten examinar con ollos novos a
realidade da Unión Europea.
Nestes conflictos é precisamente a Unión Europea quen representa a
España, anque no do fletán o interese inmediato sexa exclusivamente galego
(ou mesmo da ría de Vigo). Se a potencia negociadora é moito máis forte e
ten outras bazas e contrapartidas que xogar, os que levan a negociación ven
o asunto moi de lonxe. E mesmo, coma no caso do fletán, aparecen
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quintacolumnistas infiltrados, neste caso os ingleses, aliados co inimigo. O
asunto é un bo termómetro para o europeísmo inxenuo, de salón, e pode
fornecer argumentos á Unión Europea, se de verdade funciona coma tal.
Pero nun caso tan puntual os resultados vense de inmediato e á vista de
todos.
Esta sacudida da opinión pública ten que ser tamén unha chamada á
reflexión do sector máis directamente interesado. Esperamos que nestas
páxinas algún experto nos poida dar unha visión responsable e de futuro.
Pero quede desde agora constancia da gravidade dos problemas presentados
e das fortes repercusións inmediatas que teñen na vida de moitas persoas
feitos que nos grandes foros adoitan ser expresados con palabras coma dereito marítimo internacional, liberdade de actividade económica en augas
internacionais ou política de protección dos recursos mariños.
Outra vez a supertaxa
No momento de escribir estas liñas escóitanse os ecos dunha manifestación, unha vez máis en defensa doutro sector tradicional da economía
galega, o da producción leiteira. Milleiros de labregos pediron en Santiago
poder producir para poder vivir. Expresaban así a súa inquietude por unhas
limitacións á producción, difíciles de entender polos interesados e de todo
punto inaceptables cando quen as ten que aplicar nin as sabe explicar, nin
parece sequera entendelas.
O caso é que na campaña de producción que rematou o 31 de marzo de
1994, no conxunto de España a producción de leite vendido ás industrias
transformadoras foi lixeiramente superior á cantidade autorizada pola Unión
Europea, co que tal exceso está penalizado cunha multa. Ós productores
galegos correspóndelles por tal exceso unha multa duns 460 millóns. Pero
aínda hoxe, dous de abril do 1995, non se sabe cales son as explotacións
afectadas por esa multa nin como se vai pagar. A Consellería de Agricultura
prometera, no seu día, que a posible multa non incidiría nos productores e
engade agora que os cálculos están mal feitos e que haberá que impugnalos,
para pagar, en todo caso, moito menos.
Pero xa rematou outra nova campaña. Non se sabe se no conxunto de
España a producción volveu a supera-la cota establecida. Pero, ademais, boa
parte dos labregos, máis de 33.000 en Galicia, demandaran no outono
pasado, acolléndose a un plano do Ministerio de Agricultura, poder aumenta-la súa producción en determinadas condicións e aínda hoxe non saben se
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lles foi concedido o que pedían nin en que proporción; en consecuencia, non
saben se produciron máis do que tiñan autorizado e corren o risco de ter que
pagar unha multa. Por iso se manifestaron.
As autovías e mailo tren
Non pasa un mes sen algún sobresalto a propósito da construcción das
autovías de unión coa Meseta. Desde o distante día no que se redescubriu a
dificultade dunha obra deste tipo por Pedrafita, cada vez que alguén (case
sempre o conselleiro de Política Territorial) se interesa polo asunto xorde
algún imprevisto que pon algún aspecto do proxecto en cuestión e causa un
novo aprazamento. E ó presidente da Xunta fáltalle tempo para comprende-las dificultades dos gobernantes de Madrid.
O último problema xurdido (¡manda truco!) é que no Ministerio de
Obras Públicas os enxeñeiros están afogados de traballo e non dan feito os
proxectos. Antes foran as baixas temerarias nas poxas e logo viñeron as
presións dalgunhas empresas adxudicatarias para subi-los prezos que elas
mesmas rebaixaran. O caso é que en abril do 95 (ano que no convenio
orixinal figuraba coma o de remate da obra) quedan aínda máis de 200
quilómetros sen contratar e a promesa máis favorable é que ó remate do ano
A Coruña e Lugo, por un lado, e Vigo e Ourense, polo outro, case quedarán
unidas por autovía (quedarán aínda algúns anacos sen rematar polo medio).
E os portos de saída de Galicia son os que máis retraso acumulan.
En canto á Renfe, ben, gracias. Conseguiu que dos presupostos galegos
se lle pague un millón diario por dez viaxes, que saen a unhas cen mil pesetas
cada un. Seguro que moitos autobuses farían un servicio tan bo e tan rápido.
E do esencial, da renovación da rede para poñela nunhas condicións mínimas
para os tempos que corren, en Madrid non queren nin falar.
Mentres tanto, todos felices. Tivemos unha voda real por todo lo alto;
o noso presidente fixo unha gran viaxe por América, da que veu moi
contento (mentres o empresario Ramilo repetía que todo eran xogos florais)
e as eleccións sindicais seguen desenvolvéndose con bastante pena para
UGT (que o vai festexar cun congreso extraordinario) e algo de gloria para
a CIG. E Jordi Pujol, anque cada vez con menos entusiasmo, apoia ó Goberno de Felipe González, ata que cumpra el os 16 anos de presidente e se
presente a candidato para chegar ós vinte anos no posto. Daquela diralle
adeus a Felipe González.
Agustín DÍAZ
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Entre guerras e festas
Por Xesús PORTAS FERRO

Cultura é máis
Nin lector nin cronista o deben esquecer. Téndese a reduci-la cultura a
pouca cousa: as artes, o pensamento e pouco máis. Bo é se se inclúen aí as
agora chamadas industrias culturais. Cómpre alongarmos moito o campo da
cultura. Do contrario, expómonos a non diagnosticar axeitadamente o estado
da cultura galega, cos profundos cambios que sofre e os problemas deles
derivados. E por riba andaremos quizais a xirar trivialmente, coma bolboretas
ofuscadas, entre as luces e as sombras atinxentes ós aspectos máis superficiais
do todo cultural, alí onde a acción e o suceso son máis brillantes e doados,
non máis útiles ou necesarios.
Establece-los mecanismos necesarios para conservar e promove-lo
Camiño de Santiago está moi ben. Tal se pretende cun proxecto de lei
presentado no Parlamento pola Consellería de Cultura. Dete-lo abandono
secular e a destrucción da arte herdada dos devanceiros é cousa xusta. É o
que se quere conseguir coa Lei do Patrimonio Cultural, tamén presentada
como proxecto pola mesma Consellería. Mais todo iso é pouco e relativamente fácil, aínda que se faga caso á recomendación do Consello da Cultura
e se preste máis atención da prevista á preservación da música popular e
doutros bens catalogables como tradición etnolóxica. Pero ¿quen dixo que
con esas leis se vaia responder ás necesidades máis graves da cultura galega
no presente?
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Partamos, para nos entendermos, dun suposto previo. As metas últimas
de toda acción cultural son a preservación, promoción, desenvolvemento e
arrequecemento da identidade cultural dun pobo. Será unha acción, pois
logo, que olle para o futuro moito máis ca para o pasado e que incida
principalmente naqueles sectores que teñen repercusión máis ampla e
profunda no corpo social. Exemplos deses sectores serían: medios de
comunicación, producción audiovisual, música lixeira, usos lingüísticos...
Pero podemos dar máis un paso e ter en conta estructuras culturais moi
profundas onde se deciden basicamente os modos de vida, que é tanto coma
dicir: o elemento nuclear da cultura dun pobo.
Tivo lugar hai pouco a presentación do libro A familia galega en cifras,
froito dun estudio sociolóxico encargado pola Xunta. Os datos que nel se
ofrecen falan ben claro dos cambios culturais en marcha e dos que virán ó
rabo deles. O crecemento vexetativo da poboación galega é case nulo, e a
taxa de natalidade non supera o 10 por 1.000. Predomina xa en Galicia a
familia nuclear (unha parella con un ou dous fillos) fronte á familia extensa
e con máis dun núcleo, que foi a tradicional. A poboación galega, se a
tendencia actual non se inverter, camiña cara a un alto grao de avellentamento
a prazo ben curto. A mocidade é un sector que presenta graves carencias, só
encubertas pola solidariedade interxeneracional. Se tales trazos non deseñasen xa un novo cadro cultural ben definido, engádeselles aqueloutros que
de seguro os acompañan, por exemplo, os referentes ós cambios nos
costumes e nas relacións inter e intraxeneracionais, á creba brusca da
tradición, ó desarraigo ecolóxico, á invasión rápida de modos de vida
foráneos. Eses e outros elementos converten as novas xeracións en presa
fácil dunha transculturación desintegradora. E ¿quen dixo que este deterioro
sexa menos grave ca, un supoñer, o do patrimonio artístico, ou que a présa
por lle valer sexa menos premente? Estariamos de acordo en que é moitísimo
máis difícil.
En resumo, nunca se teimará abondo na necesidade de traballar cun
concepto moi largo de cultura se se quere evita-lo risco de facer análises
falseadas e avaliacións enganosas.
Dominación cultural
As cousas da cultura galega hai que as ver desde lonxe e de moitos
puntos de vista. Cumprida esa condición, poida que a enxerguemos coma un
organismo ameazado e asediado por moitas partes. Só a estreiteza e a
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inxelexa explican as visións beatíficas e autosatisfeitas que adoitan te-los
investidos de poder e os que se moven nas súas abas.
Temos unha radio e unha televisión galegas. Supostamente, dous
grandes instrumentos para a defensa da nosa cultura e da nosa lingua. Máis
ben, dous granciños de prata mesturados coa area dunha praia ou nin iso. Hai
quen ve a cousa doutra maneira, Así, o profesor Eldefor Karey, nun
suxerente artigo, do que extraemos estas liñas:
[...] a cultura galega que se transmite polos medios de comunicación, especialmente pola televisión, resulta ser tan fosilizada e minoritaria coma a que se transmitía fai [sic] trinta anos, mentres que as
formas culturais propias da xuventude e das sociedades modernas
chegan habitualmente en castelán.
(“A normalización dos contidos da comunicación en
galego”, O Correo Galego, 6-1-95, Caderno 365 días, p. XLVII).

Temos dúas grandes orquestras sinfónicas e grupos musicais de luxo
coma Milladoiro, moi de actualidade nestes días en que anda a presenta-la
súa última producción, Jacobus Magnus. O que sucede é que a xuventude e
mailo gran pobo danzan ó son que lles tocan desde USA e desde Castela. Ó
que cumpriría engadir que nin sequera é galega a cultura musical que se está
a promover con medios caros en Galicia. A denuncia faina agora o compositor Roxelio Groba:
[...] creo poco en Galicia, porque es una comunidad que aún no
tiene conciencia galleguista. Yo concibo el galleguismo como algo
universal. En Galicia se está haciendo dadaísmo con las orquestas. Se
está haciendo cultura extranjera en Galicia, pero no cultura gallega en
Galicia. Estamos cayendo en una política de escaparate peligrosa y quizá
lo paguemos. Galicia nunca fue menos Galicia que ahora, basta ver los
programas que se ofrecen.
(La Voz de Galicia, 16-2-95, p. 4).

Temos... O que temos é, dicía hai pouco o Isaac Díaz Pardo, unha
sociedade que, despois de resistir durante cinco séculos o asedio castelán, se
está desculturizando de vez. Serían síntomas, segundo a análise que el fai,
o culto ó automóbil, o afán de imita-lo que vén de fóra, o consumismo, a
educación insuficiente, o deixar pasar dos xoves e o curto entendemento dos
que non ven os perigos que nos ameazan (Cf. La Voz, 21-2-95, p. 24). O
medo que el ten a que as autovías de Cuíña e Borrell se convertan en vías
de penetración da nosa dominación cultural e económica ben se pode, outros
o teñen feito, estender ás autorrutas da información, ameaza que se aproxi179/79
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ma e contra a que pouco valen os esconxuros optimistas dos que coidan que
tamén elas falarán en galego.
Caben, certamente, avaliacións menos desesperadas da situación.
Poñamos por caso a de Méndez Ferrín, quen non recea en afirma-la vixencia
dunha cultura nacionalista difusa compartida pola xeneralidade do pobo
galego e ante a cal quedan en evidencia e fan o parvo os que desafinan nese
concerto xeral. E pon Ferrín como exemplos disto último o Paco Vázquez e
o Fernández Moreda, mandamaises do norte (Cf. La Voz, 28-2-95, p. 26).
Visións un pouco optimistas e un chisco esperanzadas boa falta nos fan.
Son lufadas de aire fresco no abafar do calmizo. Veremos se nos chega
algunha outra no transcorrer desta crónica.
Pulos de plástica
Vento fresco quixo ser Nordesía, a exposición de artes plásticas que se
presentou no Centro Cultural Conde Duque de Madrid cadrando coa celebración da Feira Internacional de Arte Contemporánea (ARCO 95) e, por pura
casualidade, co pasamento de Maruxa Mallo, a artista vivariense. Con gloria
non sobexa, os once da Nordesía viñeron de Madrid a Compostela e
asentaron en San Martiño Pinario e na Casa da Parra, onde os precedera a
mostra de Camilo Otero, escultor, que seica pensa volver de París á súa
terra e encher das súas obras, no setembro vindeiro, tódalas rúas e salas de
exposición santiaguesas.
Foi escasa a presencia de Galicia en ARCO 95. A galería Trinta de
Santiago foi a única das galegas en acudir ó certame; aínda que tivo o honor
de ser elixida como a mellor instalación española da exposición. De por
parte, o escultor Manolo Paz, un dos autores que esa galería presentaba,
conquereu un accésit dos correspondentes ós galardóns á mellor obra de
autor español.
Sen dúbida, asistimos a un momento de gran actividade e movemento
no sector das artes plásticas galegas. Á parte dos acontecementos enriba
referidos e dos que na crónica anterior nos ocuparon, podemos aínda sinalar,
entre outros, o da Segunda Bienal de Arte Laxeiro, que nos levará a Lalín no
próximo mes de maio. Ou a nova de que o Concello de Vigo quere dotarse
dun centro de arte contemporánea, do que acaba de encarga-lo proxecto a
unha experta do Museo Reina Sofía. Ou o feito da recente edición e
presentación do terceiro número da colección Grandes pintores, da
Deputación de A Coruña, dedicado este a E. Granell.
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A nai chámase soidade
Quen se chama Soidade é a nai de Chano Piñeiro, e agora con máis
razón. De soidade e de fonda tristeza foron os sentimentos dos que coñecían
persoalmente o cineasta que todos perdemos. Os que máis ben o coñeciamos
pola súa obra, estoutros andamos case igual de sentidos. E co temor tamén
de que con Chano morrese a metade do futuro do cine galego, tan cativiño
a xa medio orfo. Se as distribuidoras e as salas soubesen ó que andan, se as
emisoras de TV que se ven entre nós nos tivesen unha miga de consideración, a estas horas toda Galicia tería desfrutado de Mamasunción e Sempre
Xonxa, sequera agora e en homenaxe ó seu creador. Non foi así, e as
soidades inzan.
Malia a estrea masiva de Dáme lume, película de Héctor Carré, e ata da
súa recente exhibición nunha sala de Chicago, non se albisca un porvir
risoño para o noso cine nin para o sector audiovisual en xeral. Cousa non
estraña cando os propios creadores e productores europeos, cadrando coas
celebracións do primeiro centenario do cinematógrafo, quéixanse da aguda
crise que afecta a todo o cine europeo e propoñen esforzos supremos para o
relanzar e non se deixar comer polo enxurro da producción estadounidense.
Produzamos e vendamos, velaí a consigna que se escoitou na Berlinale hai
poucos días.
A consigna é válida e necesaria tamén para o cine galego. Entre nós
proclamábaa Daniel Domínguez Pérez, profesor de narrativa e guión na
Escola de Imaxe. Pero iso esixe investimentos abondos, que non aparecerán
mentres a sociedade, a empresa e a Administración galegas non descubran
o que USA e o seu Pentágono descubriron ó final da Primeira Guerra: que
a cinematográfica é unha industria estratéxica. Así é que hoxe nos dominan
por medio dela, tanto económica coma culturalmente.
Mentres esa conciencia non abrolle entre nós e se impoña procurando
onde for os medios precisos para obrar consecuentemente, haberá que ir
acollendo e promovendo o pouco que se faga e saudando con alegría o éxito
das produccións que o merezan. Nun senso semellante, cómpre alegrarse do
éxito e resonancia internacional do VI Festival de Vídeo Cidade de Vigo e
a súa contribución a difundir entre os nosos profesionais as máis innovadoras
técnicas do audiovisual e os seus productos.
Outra industria estratéxica
Se a audiovisual é unha industria estratéxica, coa musical e fonográfica
sucede outro tanto. Velaí dous sectores culturais parellos no tocante á
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influencia que exercen na cultura das masas das sociedades que consumen
os seus productos. E no aspecto económico sucede o mesmo. Liamos aí atrás
unha noticia segundo a cal os ingresos por exportación de artistas británicos
de música pop superan os procedentes de calquera outro sector industrial do
país. Pois logo, ¿por que Galicia fai tan pouco por se dotar ben neste campo,
quer pensando no seu propio consumo, quer na exportación dunha producción abondosa e de cualidade? Bo é que temos un Reixa, recentemente
abríndose en Madrid camiños de saída, e para xa logo o conto. O que
facemos moi ben e consumir e pagar productos foráneos, sen case ningunha
reciprocidade.
Pouco importa, despois do dito, a liorta das dúas sinfónicas, que por
certo continúa, nin a nova de que Maximino Zumalave, segundo director
titular da nova Orquestra da Comunidade Autónoma de Galicia (OCAG),
fose designado membro da Academia Galega de Belas Artes. Quizais teña
máis que ver coa necesidade remarcada a posta en funcionamento da
sección musical do Centro Galego de Arte Contemporánea.
A guerra do teatro
Como é sabido, neste sector vainos menos mal, sequera no referente á
cantidade e cualidade do producto que se fai. Outra cousa é a creación dun
público teatro, tarefa pendente e xa urxente da nosa dramaturxia. Outra eiva,
se é que non denota unha crise de crecemento, constitúena as agres divisións
e rivalidades entre os profesionais do sector. Dous tristes episodios das
lideiras a que nos referimos foron noticia estes días co gallo da celebración
do día do teatro e da concesión dun premio teatral en Santiago.
As declaracións dos interesados, e as aparencias tamén, poden deixar
entender que entre as persoas e as compañías profesionais existen tres
categorías ou posicións. A primeira delas estaría ocupada polos quince
actores contratados polo Centro Dramático Galego para a súa compañía,
agora estable e que, de paso sexa dito, acaba de estrea-la peza Nin me
abandonarás nunca con máis éxito do que a obra que lle serviu de base podía
facer esperar. No segundo banzo estaría un reducido número de compañías
profesionais supostamente favorecidas pola Administración, entre elas,
Chévere, Teatro do Atlántico e Teatro do Noroeste, que o IGAEM elixiu
para embaixadoras da escena galega nos intercambios teatrais con outras
comunidades autónomas. E ocuparían finalmente a terceira posición, desde
o punto de vista aquí utilizado, as doce formacións que criticaron a devandita
selección e lle apoñen ó IGAEM ser intervencionista e dirixista.
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O conflicto lingüístico
Outra que tal vai é a guerra da lingua. Négase no caso galego a situación
de conflicto lingüístico, ou sexa, a existencia de contenda por mor dos
falantes das dúas linguas de instalación presentes na sociedade galega.
Négase maiormente por parte daqueles a quen non lles cocería o pan no
corpo se, recoñecéndoa e vendo a evidente inxustiza e desigualdade propias
desta lide, seguisen sen se comprometer abertamente nela, sendo como é
imposible a neutralidade.
Por mor da súa investidura como doutor honoris causa pola
Universidade de Vigo, estivo por acá Coseriu, o probado lingüista. Algúns
aproveitaron a ocasión para lle preguntar como vía el o futuro da lingua
galega e o que se pode facer institucionalmente para promovela. Respondeu
asisadamente que da situación concreta non sabía gran cousa e limitouse a
enunciar uns principios xerais: o porvir dunha lingua depende do seu
cultivo polos falantes; unha lingua non se impón por decreto; as institucións
políticas poden facer pouco se non dan convencido os falantes nin contan
coa colaboración dos grandes creadores de lingua, os poetas e en xeral os
escritores. Aplicando de maneira ben torta estes principios á situación
galega, houbo quen concluíu pouco menos que a inutilidade de toda
planificación lingüística, coma se as condicións sinaladas por Coseriu non
fosen necesarios obxectivos intermedios de calquera planificación lingüística seria. Pero o máis grave do conto vén sendo que os que así se
pronuncian, colócanse, querendo ou non, no bando dos que obxectan toda
medida discriminatoria a prol da lingua minorizada de Galicia, condición
tamén inescusable da súa normalización. Pouco esforzo hai que facer para
ver operando no fondo de tales pronunciamentos e interpretacións toda a
dialéctica do conflicto lingüístico.
O conflicto é máis aparente, e por iso quizais menos perigoso, cando o
Partido Popular presenta un recurso contra a disposición da Lei Orgánica do
Poder Xudicial que posibilita o uso do galego, catalán e eusquera na
administración de xustiza, porque iso suporía un atentado contra a unidade
xurisdiccional do Estado. Ou cando un avogado reclama que se lle entregue
vertida en castelán unha sentencia que fora redactada en galego. Ou cando
se establece o inglés como lingua oficial e se usa o castelán pero non o
galego por parte da organización dunha reunión científica patrocinada pola
Xunta e pola Universidade de Santiago. Accións, estas tres, das que os
dereitos dos galegofalantes sofren mingua, por moito que desde a outra parte
ou dalgúns inconscientes desta non se queira recoñecer. Sen acción á contra
ou defensiva, o conflicto a penas existiría; pero esta condición deuse. A
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Mesa pola Normalización Lingüística, punta da vangarda dunha das partes,
reaccionou e difundiu uns carteis afeando a actitude dos deputados galegos
do PP ó apoiaren o recurso. O avogado do conto sentiuse aludido por unha
colaboración periodística de Alfredo Conde en que se falaba dos “avogadiños
das silveiras”. Finalmente, a Comisión de Normalización Lingüística da
Facultade de Xeografía e Historia de Santiago denunciou a incoherencia da
decisión e comportamentos lingüísticos da comisión organizadora da reunión científica referida.
Grandes e pequenos eventos
No panorama cultural do 95 sobrancearán tres conmemoracións: o V
Centenario da Universidade de Santiago, o tricentenario de frei Martín
Sarmiento e o Ano de Rafael Dieste. De Dieste e sobre Dieste estanse a
enche-los andeis das librerías. En homenaxe a Sarmiento editou o Consello
da Cultura, dentro do Arquivo Sonoro de Galicia, unha gravación da
conferencia que sobre el pronunciara en Buenos Aires Fernández del Riego
no ano 1954. Esa mesma institución prepara, baixo o lema “Frei Sarmiento,
gran galego e cultivador de tódalas ramas do saber”, un congreso e dúas
exposicións que se celebrarán entre Santiago e Pontevedra. E tamén o Museo
do Pobo Galego, conxuntamente con outros patrocinadores, dedicará á súa
memoria o Congreso Internacional de Antropoloxía sobre Linguas e Identidades previsto para finais de xuño.
Nalgún dos actos enriba referidos participa a comisión organizadora das
celebracións do V Centenario da Universidade. Sen embargo, os actos
propiamente conmemorativos abriranse alá para setembro, logo de se inaugura-lo curso académico vindeiro. Congresos, concertos e publicacións son
principalmente as actividades previstas, e, segundo os organizadores, terán
un custo superior ós mil millóns de pesetas. Fóra desa conta queda a
construcción da Casa de Europa e do Centro de Estudios Avanzados, os
gastos da cal correrán a cargo do Real Patronato de Santiago.
Abondo allea a tan grandes eventos, a cultura do pobo seguirá o seu
rumbo só fondamente perturbado, ou dirixido, por forzas ben podentes sobre
as que a penas repercute –moitas veces nin o pretende– a acción cultural que
máis se leva aquí e hoxe. Se cadra, iniciativas e acontecementos culturais
ben máis humildes han dar nese senso mellores froitos. Pénsese, só como un
caso, no Club de lectoras Alecrín de Vigo, coa súa biblioteca-centro de
documentación e os seus encontros mensuais arredor dun libro favorito. Ou
nos X Encontros de Educación para a Paz, Sobre a tolerancia, celebrados en
184/84

Entre guerras e festas

Santiago no mes de marzo. Vénnos tamén á idea Brincadeira, revista de
animación xuvenil no ámbito do tempo libre, da cal a Federación de Centros
Xuvenís Don Bosco de Galicia acaba de saca-lo segundo número. É un dos
seus méritos o ser escrita exclusivamente en galego. Finalmente, entrarían
nesa categoría os interesantes títulos da colección Guías culturais da
Consellería de Cultura, das que só pode desexarse a boa difusión e proveitosa
utilización entre os seus destinatarios naturais.
Xesús PORTAS FERRO
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¿Onde irán xa as camelias, cando estas páxinas de Encrucillada
cheguen ás mans do lector? Soamente as serodias á forza, por mor das
friaxes do interior, nos amosarán aínda a súa galanura. ¿Onde irán tamén
as recendentes mimosas, que lle abren camiño ós toxos e ás xestas para
encheren de marelo gozoso a xeografía total de Galicia? O seu recendo
espallouse polas valiñas e montañas, coma se de incenso secular se tratase,
para que a ofrenda da Galicia enteira campe humildosa diante do Deus da
vida.
Pero non vaia pensa-lo lector que nos quedamos sen flores para
festexa-la Pascua. Non nos quedamos sen flores, nin nos quedamos sen
recendos, porque flores e recendos abondos seguen a xurdir cada día do
toro devastado que foi o corpo asasinado de Cristo. Cumpriuse aquelo de
que só o gran de trigo, cando cae na terra e morre, dá froito. Cumpriuse e
cúmprese aínda hoxe.
Con moito gusto botamos unha ollada sobre o amplo abano das
comunidades cristiás en Galicia –e algo tamén por fóra dela– para nos
gozar e felicitar pascualmente cos testemuños de vida sobre a morte que
entre nós podemos contemplar. E invitámosvos ó tempo a que todos
fagades outro tanto. Daquela, con máis fondura e consistencia do que os
sinais de morte que percorren a superficie, apalparémo-lo poderío da vida,
que se amosa humilde e persistente en tódolos recantos do noso pobo.
186/86

Flores de Pascua

Parécenos que cada feito comentado nesta Rolda de Igrexa podería ser
unha fermosa flor pascual. Podería ser tamén unha flor pascual cada un dos
feitos ou persoas significativas que na vosa ollada contemplativa sobre
Galicia descubrades con sinxela admiración. Todas xuntas formarían un bo
ramo para levar ó sepulcro baleiro daquel morto-resucitado, Xesús de
Nazaré, que segue a se-lo camiño firme para deixarnos coller certeiramente
polo Deus da vida. Todas xuntas son tamén o ramo que Deus nos ofrece a
cada un de nós coma mostra da súa dedicación entusiasmada e fiel á
construcción das nosas persoas e dos nosos pobos. Velaquí, pois, unha a
unha, as flores preciosas deste pequeniño ramo de Pascua.
O Cottolengo do Padre Alegre
O Cottolengo téñoo, coma quen di, ó alcance da miña man en Santiago.
Abro a fiestra do comedor ou da cociña, torzo o corpo e a ollada un pouco
cara ó sudoeste, e alí, nun outeiro do barrio do Castiñeiriño, atópome co
edificio onde as discípulas e seguidoras do padre Alegre fan cada día
profesión de fervorosa providencia.
Todo é sinxelo e sincero naquel lugar, onde un grupiño de relixiosas
do Cottolengo atenden, a saber como, a un considerable conxunto de
persoas diminuídas física ou psiquicamente. Todo é sinxelo e sincero, e
todo se converte nun portentoso desafío á mentalidade calculadora e
provisora que domina a totalidade da nosa cultura, das nosas vidas.
Sen saber como, cada día van chegando os recursos necesarios para
poder levar adiante unha obra que queda deste xeito envolta, por dentro e
por fóra, nun inimaxinable prodixio de gratuidade. Poden falta-los recursos
para o mes seguinte, para a semana seguinte, para o día seguinte, que
ninguén perde a compostura e a esperanza. ¡Deus proverá!, contestan as
monxas e corean as residentes. E Deus prové, desafiando leis intocables da
sociedade consumista, e poñéndose cara incluso ós requilorios de certo
pensamento teolóxico.
Podería se-lo Cottolengo unha desculpa para os ricos abusadores, que
descargasen alí as súas culpas epulonas cedendo unha mínima parte do que
noutros sitios requisan; pero penso que non o é. Podería se-la desculpa
tamén para unhas autoridades civís que non asumen o que deberían asumir:
o coidado dos membros débiles da sociedade. Pero non o é. O Cottolengo
é, máis que nada, por ser refuxio de marxinados, un lugar de loanza da
gloria de Deus, un santuario inusitado onde cómpre ir en ofrecida peregrinación.
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Por iso, cando naceu a nosa filla María, ofrecémola ó san Cidre do
Movemento Rural Cristián, á Romaxe de Irimia e a esta casa de Deus, onde
todo é simple e sinxelo e verdadeiro. E habemos cumprir.
Diamantino
A segunda flor chéganos do Sur. ¡Tantas cousas boas nos chegan do
Sur! Flor preciosa, que por algo leva nome de diamante.
Diamantino foi un crego moi sonado na Igrexa de Andalucía e aínda
en toda a Igrexa española, sobre todo entre aqueles cristiáns que apostaron
desde a fe polo reparto equitativo e xusto dos bens e posibilidades que nesta
terra Deus regalou para dignidade de todos, e que uns poucos recadan
egoistamente.
Diamantino foi cura obreiro dos da primeira e dos da última hora,
sempre fiel a un pobo que acompañou de mil maneiras, coincidentes todas
na vontade de aportar formas eficaces coas que loitar contra quen ó pobo
espremía. Foi pobo co pobo indo ás vendimas a Francia; foi pobo co pobo
organizándoo en sindicato a carón de moitos cristiáns e non cristiáns; foi
pobo co pobo ofrecéndolle unha experiencia relixiosa limpa e desinteresada; foi pobo co pobo non empoleirándose nas seguridades clericais, que
todo o saben e definen, e facéndose buscador de xeitos novos de experimenta-la presencia liberadora de Deus; foi pobo co pobo volvéndose crítico
de formas vellas de relixiosidade, para entrar na liña profética máis
auténtica que se agacha tantas veces nas pulsións acedas ou resignadas de
moita xente.
Na hora da súa morte moreas de xente do pobo, crentes e non crentes,
recoñeceron a categoría humana e espiritual de Diamantino; incluso a
Igrexa máis oficial, representada no mesmo arcebispo que presidía a
celebración do enterro, accedía –pola forza da evidencia da vida– a aceptar
coma bo home e sacerdote a unha persoa que moitísimas veces rechazou nas
súas formas de ser e de vivi-lo sacerdocio.
Foron moitos os que, no seu nome e memoria, pisaron a igrexa que non
pisaran desde había ben tempo. Cumpríase nel aquela saudade cristiá que
caracterizou ó mesmo Cristo e a tódolos que se apegan ás súas pisadas: que
os que non teñen espacio nos recintos eclesiais, por mor de leis, cánones e
mandamentos, por mor de abusos, desprezos e marxinacións, accedan
serenamente á casa ampla que o Pai abre para todo o mundo.
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Un home do talante e espírito do bispo Gaillot; un home do talante e
espírito do noso Moncho Valcarce; un home –podemos dicir– do talante e
espírito de Xesús de Nazaré, no que diariamente bebeu augas e forzas, e no
que permanece resucitado eternamente para gloria do pobo andaluz e tamén,
¿por que non?, do seu irmán, o pobo galego.
O cura da bicicleta
A segunda flor vén das terras luguesas, bravas e montesías moitas delas,
pero afeitas a froitos saborosos.
Non foron campás de morte e enterro as que agora chegaron ata os
nosos oídos, así fose o enterro, enterro cristián, senón repenicar de festa e
de gloria. Soaron as campás polo “cura da bicicleta”, así identificado durante
moitos anos pasados na cidade de Lugo. Soaron as campás en forma de
recoñecemento por parte dun Goberno socialista –¡outra vez os de fóra
prestándolle a man a Deus e á verdade!–, no Ministerio de Asuntos Sociais;
tratouse de lle conceder coa Orde Civil da Solidariedade Social, na súa
categoría de cruz de prata, en recoñecemento dos labores de axuda ós máis
necesitados. Era aínda no pasado febreiro, cando as troupeleadas do entroido
empezaban a percorre-las nosas rúas e camiños.
¿Que hai debaixo de todas estas bonitas palabras? Unha chea de
traballo, durante anos e anos, desde a Cáritas diocesana de Lugo, que foi
callando en realizacións moi concretas e atinadas, algunhas delas suficientemente coñecidas e recoñecidas –tal a de Preescolar na Casa– e outras
posiblemente ignoradas, pero igualmente levadas adiante con constancia e
precisión envexables.
¿Que hai a carón ou detrás deste crego de ampla humanidade, de
aparencia cha e de incesante inventiva? Un equipo de xente, maiormente
leigos, tocados todos eles por un forte espírito de servicio ó pobo, ó pobo
marxinal sobre todo, do que día a día deixan constancia pola seriedade do
traballo realizado e polo nivel estructural das tarefas emprendidas; somos
moitos os que sabemos que en Cáritas de Lugo non se fan fundamentalmente esmolas, fanse proxectos reais de cambio das condicións de vida dos
máis pobres, situados sobre todo nas áreas rurais.
Alí, na praza de Ferrol de Lugo, calquera que se achegue poderá seguir
contemplando un foco de solidariedade, que por moitos anos dure polo ben
dos máis pequenos e desprezados. ¡Noraboa Antonio Gandoy –o cura da
bicicleta–, noraboa equipo todo de Cáritas!
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Ó servicio dos nenos débiles
E de Lugo trasladámonos a Vilalba, onde o pasado 11 de marzo boa
parte do pobo vilalbés ofreceu unha homenaxe agradecida a Sara Jato,
directora do Colexio María Mediadora, no que atopan coidado e reconstrucción persoal un fatiño de nenos orfos dun amor responsabilizado.
A lóxica educacional dos así chamados tribunais tutelares de menores
non ía moi lonxe, ata que foron xurdindo por Galicia adiante persoas e
centros interesados, desde unha solidariedade seria e eficaz, en devolverlles
ós picariños un espacio digno onde vivir, medrar e formarse para o futuro.
Hoxe organízanse no Colectivo Galego do Menor, no que están integrados
centros galegos de iniciativa social cun ideario común, para a defensa dos
dereitos dos nenos.
Un destes centros é o Colexio de María Mediadora. Este colexio está
rexido por membros dun instituto secular. Para Sara Jato foi neste caso a
homenaxe polos trinta anos levados neste servicio limpo e total. Pero, como
moi acertadamente soubo manifesta-la homenaxeada, detrás dela e do seu
colexio hai “un equipo humano que traballa coordenada e responsablemente,
descoñecido, pero cheo de motivación e entrega”.
¿Que quizabes Vilalba teña máis mérito e gloria diante de Deus por
cada persoa que aloumiña e acompaña a un destes picariños, que a que
alguén lle pode supoñer por ser patria de presidentes e arcebispos? ¿Que, á
hora de organiza-la homenaxe, puido haber formas máis completas e
acertadas de o facer? Ben, quedémonos neste momento co nome e coa
figura desta muller boa, coidadora de marxinados; ela é unha estupenda flor
para o noso ramo de Pascua.
Leo, simplemente Leo
E, sen facer pousa, continuamos na nosa peregrinaxe pascual para
achegarnos agora ata as terras de Monforte, señoreadas noutrora polo
conde de Lemos, polos frades bieitos de San Vicente e polos mestres
xesuítas do Colexio da Compañía. Despois foran as vías do tren as que lle
trouxeran vida a todo este val de secura nunca satisfeita; as mesmas vías
que agora lla están levando.
Preto da pequena cidade, en Sindrán, viviu ata o presente e durante
moitos anos un cura excepcional, que rompeu sempre con formas e
maneiras establecidas, para apuntarse continuamente do lado dos
traballadores da paz, da harmonía radical, da solidariedade. O seu nome é
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Leopoldo San Martín Pazos, pero para os coñecidos –para todo o mundo,
porque todo o mundo era para el coñecido e ata amigo–, para os coñecidos,
Leo.
Foi obxecto de homenaxe tamén nestes días na cidade de Monforte.
Despois de máis de vinte anos de vida e traballo en Monforte, retoma o
camiño misioneiro e vaise, co medio mollo so o brazo –mollo lle chama ós
cen anos un agudo amigo de Abadín–, para terras sudamericanas. No seu
honor e a xeito de despedida a asociación xuvenil XOMACO, en colaboración co catecumenado bíblico de Monforte, organizou a decimosegunda
semana cultural, sobre o tema Poboación, fame e desenvolvemento.
¿Quen de nós non coñeceu a Leo, así for por aqueles trazos externos
que nolo facían adiviñar sabio e profeta da vida? Fixo un percorrido longo,
levado sempre da man enxeñosa do Espírito, ó que non lle debía poñer
atrancos, porque moito foi o que andou, e por moi diversos camiños.
Electricista e militante político –xa sendo crego, e que ninguén se espante–,
ecoloxista de corpo e alma, e non dos baratos, que mandan limpar ós máis
a merda que eles mesmos contribúen a producir; micólogo, é dicir amante,
entendedor e comedor de zarrotas ou cogomelos, nun acto de relixiosa
devoción cara á natureza nai que cada día saudaba e aloumiñaba cos seus pés
frecuentemente espidos.
A súa casa foi casa aberta, onde durante moitos anos atopou fogar quen
alí se quixo achegar. E foron moitos os que se aproveitaron da cumprida
sabedoría deste home excepcional, que soubo deixar a un lado moito –case
todo– do aparato clerical para se facer un mestre de vida no medio do pobo
sinxelo.
Aló vai para terras de Sudamérica. Somos conscientes de que se nos
vai algo do mellor do noso. Non nos doe. Vai con vida para un lugar de
vida. Ademáis neste caso faise a xustiza de Deus: dáselle ós pobres o mellor;
á espera de que tamén se faga a xustiza da xente, devolvéndolle-lo que
descaradamente lles temos roubado.
Mulleres do pobo
E seguimos, parece que irremediablemente nesta Rolda, por terras
luguesas, anque agora índonos algo máis cara ó sur, pola zona de Quiroga.
Alí, na parroquia de Peites, onde vivira e pastoreara con simplicidade rural
o benamado padre Busto, reside unha comunidade de monxas. Alí celebrouse
un encontro, o día 25 do pasado mes de marzo, que congregaba a relixiosas
que traballan no mundo rural.
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Traballar no mundo rural e facelo con sentido cristián era o único e
principal elemento de unión dos grupos que alí se xuntaron; chegaban de
dióceses galegas e de León, Asturias... Chegaban falando linguas diferentes. Chegaban con estilos diferentes á hora de concebir e de realiza-la súa
forma de vida e traballo no medio rural. Pero alí estaban, cun desexo sincero
de comunicación, de compartir, de aprender, de facerse mellores servidoras
dos pobos pobres que acompañan con fidelidade admirable.
Unhas e outras chegaron ó mundo rural con vontade evanxelizadora;
quizabes demasiado pretensiosa nun comezo. O tempo e a realidade foi
facendo o seu traballo e, pouco a pouco e con gusto, fóronse atopando entre
a xente do campo nunha convivencia sinxela, na que quizabes xa se valora
tanto ou máis o que se recibe coma o que se dá. Ou mellor, o dado e o
recibido fúndense nunha única vivencia gratificante, graciosa, na que florece
a flor máis bonita do convivir humano: a irmandade.
Escasamente ocupan páxinas ou liñas nas follas dos periódicos –e non
os desexan–, pero cada vez máis estas presencias rurais están dando sentido
a moitas vidas; e –iso cremos– están convertendo o campo galego, xa ben
precioso de seu, nun memorial de esperanza, que se reaviva en cada
encontro coa ledicia e a festa que os caracteriza.
O Augusto da Rozabella
Vistas tódalas flores coas que vou compoñendo o ramo pascual desta
Rolda, chámame a atención o feito de que soamente clérigos e monxas
enchan as páxinas da mesma. Mal postos debo de ter eu os ollos do corpo
e da alma para non poder ollar entre o pobo testemuñas do bo sentir cristián.
¡Pobres as comunidades cristiás se só curas e monxas fixesen nelas traballo
de Evanxeo!
E por iso adrede reparei no veciño case máis próximo da nosa casa
rural de Candia, en Abadín, Lugo. Chámase Augusto. Pertence á familia e
barrio da Rozabella. Xa pasou dos cincuenta e exerce de labrego nunha
explotación agraria normal. A estes anos, sentiuse chamado pola comunidade
e por Deus para exercer de animador comunitario na parroquia, e aí está
coidando o cemiterio, limpando a Igrexa e animando as celebracións
dominicais cando o cura non pode vir á parroquia os domingos.
Non recibiu ordenación ningunha, máis que a que lle veu imposta pola
demanda calada da comunidade. Puntualmente acode ás reunións de estudio
do Evanxeo que o van capacitando para exercer ben o seu servicio á
comunidade. Séntese pecador coma calquera, e ben que o di humildemente,
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pero ó mesmo tempo sabe transmitir Evanxeo con palabras propias cheas de
fervor relixioso. Transmite o aprendido, pero envolto no zume precioso do
propio corazón, da propia vida.
Na parroquia, como é normal, algúns ridiculizan o seu traballo; pero
somos moitos os que nos sentimos asombrados polo cariño de Deus que
prendeu neste home, e os que lle agradecémo-la súa vida labrega sinxela e
honesta e o seu testemuño cristián valente e decidido. Está ben claro que o
Evanxeo está vivo no medio de nós.
A vida sexual do clero
Máis por obrigación ca por devoción, rematámo-la nosa Rolda de
Pascua con algo que de ser flor podería ser flor de toxo –con perdón polos
toxos– ou, mellor aínda, de escambrón.
É un libro do periodista investigador Pepe Rodríguez, e intenta nel
aproximarse á vida sexual do clero. Ocórrensenos certas cousas que
comentamos por se o lector leu ou pensa ler este libro do que quizabes o
mellor sexan os seus prólogos; simplemente por aquelo do contraste dos
pareceres, que sempre fai ben.
O dito, gustáronno-los prólogos; sitúan ben o asunto desde perspectivas diferentes: teolóxica, ética, psicolóxica e a da xustiza. E non nos gustou
o desenvolvemento do libro, por varias razóns que iremos comentando.
É normal, anque non guste a moitos clérigos ou clericais, que se fale
e se escriba do clero en relación co sexo e non se fale dos médicos ou dos
políticos ou dos labregos. E é normal, simplemente, porque os clérigos, coa
súa insignia de celibato por diante, fanse irremediable obxecto de valoración
dos que andamos ó seu redor; máxime cando os tales clérigos ou clericais
pretenden converte-la privación de sexualidade no mellor e máis cumprido
xeito de servir a Deus e á xente. Sen máis, temos dereito a nos defender das
súas acusacións subliminais; e a defensa, por veces, coma nos bos equipos,
faise atacando.
Vemos con moi bos ollos que os mesmos clérigos falen claramente, sen
presións externas nin internas, da maneira como eles viven a súa sexualidade
e das demandas que lles xorden do máis fondo do seu ser; é penoso poder
comprobar como moitas veces se manteñen século a século formas de vivi-la sexualidade coas que as mesmas persoas que as viven non están de
acordo. O falar, o falar libremente, ha dar moi bos froitos; que non hai
cousa coma a liberdade.
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No fondo do libro hai –parécenos– unha grande verdade: o tema da
sexualidade non está sendo afrontado polo clero dunha maneira sa e
liberadora. A Igrexa non quere encararse de fronte co tema da sexualidade
e do pracer, e as respostas que lle está dando son saídas pola tanxente. O
tema de sexualidade segue a ser tabú na Igrexa, e hai unha chea de detalles
que nolo confirman.
No medio e medio desta realidade está a institución do celibato coma
condición imprescindible para ser clérigo. Perpetúase este ordenamento sen
razón ningunha de peso, a non ser que consideremos de peso a razón que
daba un sociólogo case oficial da Igrexa galega nunha emisión radiofónica:
un cura célibe é máis barato do que un cura casado. E a prezo de cartos
tíranse por terra, logo, vidas e vidas. ¡Canto brillaría o testemuño dos
célibes no medio dunha Igrexa na que os cregos casados tivesen igual lugar
e dignidade!
Estando de acordo con todo isto, cremos que o libro non acerta nin no
ton nin nas conclusións. Hai demasiada mala uva na maneira de dici-las
cousas; e as cousas verdadeiras non necesitan agrume para demostra-la súa
razón. Á luz do que escribe o autor, parece que a clerecía case sería un
conxunto de dexenerados que cruzan rúas e camiños con quentura irreprimible. E, simplemente, non é certo. Admitindo todo o que o autor afirma,
admitindo que logo un non pode poñe-la man no lume por ninguén, todos
recoñecemos –eu persoalmente coñezo– a moitos clérigos que viven
felizmente en celibato a súa condición de seres sexuados. E algúns cun
equilibrio e madurez que xa quixeramos para nós moitos dos que practicamos sexualidade. ¿Serán ese tanto por cento reducido ó que o mesmo autor
do libro lles dá oficio e beneficio dentro da súa condición de clérigos?
Con esta flor envolta en acedas espiñas rematámo-lo ramo pascual da
presente Rolda. ¡Felices festas de Pascua para todos! Que Xesús resucitado
acenda en nós as luces do novo e os soños do non imaxinable, para nós
mesmos, para o noso pobo, para as comunidades cristiás todas. Amén.
Manuel REGAL LEDO
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Recensións
CARLOS DÍAZ: Manifiesto para los humildes, Ediciones Iglesia en
Misión, Valencia, 1993. 349 páxs.
Para quen coñece a Carlos Díaz non é nada novo falar de que saíu outro
libro seu. Este prolífico escritor e pensador, de formación filosófica e
teolóxica, escribe moito, como é ben sabido, seguramente demasiado. A súa
pluma incontinente non para, entre libros, artigos e conferencias.
Recentemente celebraba coa familia e os amigos os seus cincuenta anos, e
podía celebrar tamén as súas vodas de prata de escritor, pois a súa primeira
publicación é de 1969: Personalismo obrero. Presencia viva de Mounier, na
mítica editorial Zero ou Zyx; non sería o único libro sobre este tema tan
querido para el, pois publicaría aínda outros tres libros máis, o último hai dez
anos: Corriente arriba. Ensayo de filosofía personalista, Ed. Encuentro,
1985.
Nestes 25 anos de escritor xa leva publicado 63 libros, o que vén
resultar a máis dun por ano; mesmo ¡nalgún ano chegou a publicar sete!
Certamente, non todos tan grosos coma o que quero comentar agora; pero
ningún con menos de cen páxinas, e algún pasando das 500. Non é de
estrañar que o rosario dos seus editores vaia desde editoriais moi coñecidas
(Sígueme, Encuentro, Paulinas, Sal Terrae, PPC, Gredos,...) ata outras
menos coñecidas. Cómpre salientar, finalmente, que no último libro que me
regalou el mesmo a finais do ano pasado (Introducción a la identidad
cristiana) xa viñan sete títulos máis despois do que agora é obxecto do meu
comentario, e faloume dun que estaba para saír este ano.
Manifiesto para los humildes, que vai xa pola 2ª edición, é, segundo
confesión do propio autor, o libro que quería escribir. Se tódolos libros de
Carlos Díaz manifestan a súa reflexión e sentimentos máis persoais, as súas
filias e fobias, neste libro que queda reflexado aínda máis, para ben e para
mal. Para ben, pola riqueza de contidos e a paixón por manifesta-la súa
aposta por unha “acción que exprese a gratuidade do amor de Deus ó ser
humano... o amor feito servicio”, como el mesmo expresa nunhas verbas ó
lector, “porque a noticia de que Xesús libera e salva a todos, e en particular
ós pobres, pequenos e febles, non lla podemos roubar ó ser humano de
hoxe”. Un libro que “vai dirixido a pobres ó servicio doutros pobres”, como
di o seu prologuista.
Para mal, aínda que haberá para tódolos gustos, pola reiteración das
súas fobias contra a modernidade; feitas desde un pensamento que non é a
clásica reflexión reaccionaria, senón a crítica ó pensamento ilustrado,
marxista e liberal, desde o personalismo e unha postura belixerantemente
crente. Así, no longo capítulo II, Carlos Díaz dá unha imaxe demoledora do
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mundo moderno, desde o catastrofismo decadente da “aetatis decrepita” á
posmoderna “crise do ethos”. A historia humana queda reflexada en tres
camiños: O teocéntrico (simbolizado en Abraham, o home relixioso), o
antropo-teocéntrico (desde os heroes gregos Prometeo e Agamenón, ata o
“Heroe Roxo”) e o antropocéntrico (baixo a figura do “gozador” Narciso).
Deste xeito, para C. Díaz: “O marxismo resultou desgraciadamente a viaxe
máis longa e decepcionante do capitalismo cara ó capitalismo, tras asasina-la ilusión de moitos pobres da terra”
Pero, como quero recomenda-la súa lectura, prefiro insitir no moito bo
do libro, reflexado en frases como na recollida fermosamente na portada do
libro:
Porque só ti santo, di o home antigo; porque só nós heroes, di o
home moderno; porque só eu guapo, di o home posmoderno. O home
antigo é un home de ánima; o home moderno é un home de animus, o
home posmoderno é un home desanimado. O silencio é o vehículo do
home antigo; a palabra é o vehículo do home moderno; o ruído é o
vehículo do home posmoderno (páx. 103).

A frase reflexa a aludida mentalidade crítica co pensamento moderno e
posmoderno, pero non é paralizadora ou chorona dos tempos idos. Por iso,
compleméntaa con estoutras:
Queremos manifestar coa máxima convicción que: Non é verdade
nin que o pasado non acabe nunca, nin que xa non exista... Tampouco é
verdade que xa non exista o futuro... Non é verdade que non existan máis
que fragmentos puntuais e desconexos, cada moucho á súa oliveira sen
historia recíproca, como se rematar o sentido común interhumano... Non
é verdade que nos secasen os ollos para ler cunha luz nova o Sermón do
Monte.. Xa estamos escribindo polo outro lado a historia dos outros, a
historia dos pobres (páxs. 127-128).
Aínda é posible a utopía... Así como caeu o imperio romano onte e
hoxe o ruso, así caerá o imperialismo capitalista algún día... Tratar de
evita-lo mal significa tamén traballar polo ben... Pero traballar moito e
ben non val nada se non é desde un fondo máis profundo: é cuestión de
fe, esperanza e caridade, virtudes teologais procedentes de Deus (páxs.
132-133).

O libro (pragado de longas citas de gran valor para o lector) está
meticulosamente estructurado en cinco partes e unha longa introducción (“ó
lector”) para falar do sentido da cultura popular, que Carlos Díaz resume na
experiencia do “lab-oratorium” (traballar e orar) e no valor de facer e
coñece-lo que se fai e por que.
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A parte I quere reflexar “O que significa ser persoa e medrar
comunitariamente”, o que fai en clara clave personalista (“personalismo
agapeísta”). Da II, “A memoria histórica”, xa se falou máis arriba. A III, “O
valor da sociedade civil”, manifesta o valor do compromiso político na
transformación da sociedade; cunha fermosa e documentada reflexión sobre
a pobreza hoxe, na perspectiva Norte-Sur, e afirmando contundentemente
que “Só os pobres liberarán ós pobres” (“O capitalismo degrádanos... ¡O
capitalismo non pode ser! Cómpre cambiar de vida e de forma de pensar...
con menos propiedades que vixiar seremos menos vixiadores e menos
vixiados”, páxs. 179-180). A IV, “Os valores básicos”, afronta “a fermosa
tarefa de educar nos valores”, a pesar da dificultade que supón “educar na
era de Narciso”: predicar co exemplo, partir do lugar do outro, integrar, crear
solidariedade, perdoar, agradecer, ser honesto... E a parte V, “Transcender”,
discorre polo camiño da fe e as crenzas; para rematar cun comentario do
Credo Apostólico. “Creo que Deus é amor... E a persoa descóbrese humana
cando descobre o Amor”.
Victorino PÉREZ PRIETO

ROMERO LORENZO, MARGA: Entrevistas con Rafael Dieste, Nigra,
Vigo, 1994. 220 páxinas.
Un libro de maior transcendencia do que a primeira vista podería
parecer. Ó longo da súa peripecia vital, un escritor dun xenio creativo tan
singular, pola variedade e profundidade dos temas tratados, coma Rafael
Dieste, necesariamente ha de ir derramando ó longo da súa traxectoria
existencial infinidade de opinións e saberes persoais, incitado polo veleidoso calidoscopio que xira ó compás dos acontecementos de cada momento.
Acontece esto, normalmente, un pouco á marxe da súa propia producción
literaria, pero tanxencialmente con ela. De xeito que vén se-lo complemento
explicativo da razón de ser desa obra, porque nos proporciona as súas claves
existenciais de perfil autobiográfico para a comprender mellor.
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Se alguén non se decata da importancia dese pensamento autobiográfico
para esclarece-la obra dun autor e non o sistematiza, perderíase desperdiciado no escuro silencio das hemerotecas. Este rescate é moito máis importante
no caso de Rafael Dieste, pola tráxica circunstancia de se tratar dun autor
desa xeración truncada pola Guerra Civil española e que Carballo Calero
inclúe na denominada Xeración de Os Novecentistas, por estar constituída
por escritores nados arredor do 1900. Outros prefiren agrupalos nunha
suposta Xeración do 27, pola data na que empezaron a publica-las súas
obras.
Pola tráxica circunstancia antedita, Rafael Dieste viuse obrigado a
sufrir 22 anos de exilio, e, cando regresou, en 1961, tivo que reemprende-la difícil tarefa de rescata-la memoria da súa personalidade do esquecemento
dunha sociedade manipulada pola propaganda do réxime franquista, que
cultiva un silencio intencionado sobre Dieste e a súa obra.
Aínda que a elegancia, a dignidade e a independencia intelectual
impedían a Dieste todo intento de carreira a ultranza para se situar nas
primeiras filas da actualidade dunha sociedade que aínda lle era hostil e
noxenta, si foi aproveitando as poucas ocasións que lle brindaban os medios
de comunicación para ir debullando en entrevistas de prensa e coloquios o
seu pensamento, sempre na medida que as circunstancias sociopolíticas llo
permitían, sobre a súa vida (infancia, madurez, exilio, regreso...); a súa
vocación e conviccións artísticas; a súa lingua e a relación que garda co
pobo; as relacións entre filosofía e literatura; o seu protagonismo nas
Misións Pedagóxicas, o proxecto de educación popular máis xenial da
República; a súa paixón polas matemáticas, sen esquece-las súas facetas de
pianista e orador, en especial a súa vertente de sutil e exquisito conversador;
o seu nacionalismo de proxección universalista...
E todo este tesouro de opinión diesteana sobre si mesmo e sobre a
raizame da súa obra constitúe a materia do libro de entrevistas que Marga
Romero recompilou e sistematizou moi intelixentemente por tempos e por
temas, a partir das entrevistas dos anos trinta ata os anos oitenta, en que
Dieste falece.
Todo esto dá ó libro un predominante carácter autobiográfico. Ou,
como prefire dicir no prólogo deste libro o seu biógrafo Luís Rei, “vén ser
un autorretrato póstumo dun home que nunca deixou de exerce-la funesta
manía de pensar”.
A propia autora declara ese propósito autobiobibliográfico da obra con
estas palabras: “Este libro pretende, a través das opinións do personaxe
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principal, vertidas en perto de vinte entrevistas e coloquios, contribuír ó
coñecemento da historia e das invencións de Rafael Dieste. Quere ser unha
fonte orixinaria para o esclarecemento da súa actuación vital nos seus
faceres e o oficios... a base do diálogo directo co escritor”.
Non debo rematar esta recensión sen engadir que, moi oportuna e
sagazmente, Marga Romero vai intercalando no texto breves anotacións
críticas biobibliográficas sobre Dieste que orientan ó lector na peripecia
vital de cada tempo que ó protagonista lle tocou vivir. De xeito que o lector
ten noticia non só do que dixo Dieste, senón de cando, como e por que o
dixo.
M. DOURADO DEIRA

RODRÍGUEZ NÚÑEZ, ANTONIO LUIS: El sacerdocio como pasión. Biografía de don Luis Zambrano Blanco, sacerdote, Badaxoz, 1994. 294 páxs.
Estremeño, de Fuente del Maestre (1909), de familia humilde con rexa
piedade, antigo comillés, coadxutor durante a Guerra Civil, párroco a partir
de entón ata a súa morte (1983), fundador do instituto secular Hogar de
Nazaret. Non era doado escribir hoxe unha biografía que fixese xustiza a un
home que tivo que atravesar tódolos cambios que lentamente precederon á
renovación do Vaticano II e ós difíciles e tantas veces conflictivos tempos
da súa asimilación. Pero conseguiuse.
Conseguiuse, porque o autor ten a fortuna de contar con dúas bazas
decisivas: un coñecemento persoal do biografiado, pois sendo seminarista
tívoo de párroco; e unha boa formación teolóxica (estudiou en París), que lle
permitiu unha fina percepción do fundamental, máis alá da moda accidental
ou do estilo de época. Dispón, gracias á institución, de tódolos documentos
e escribe con cariño e admiración, sen caer na apoloxía. Coñece moi ben a
tintura do tempo, pero apunta ó esencial e permanente.
A verdade é que a figura de don Luis ofrecía un material excelente (eu
tiven tamén a sorte de o coñecer persoalmente). Cun talante íntimo e
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bondadoso, tiña a firmeza das conviccións elementais e profundas.
Humanísimo no trato e cunha vida sinxela, seguía un horario de disciplina
verdadeiramente ignaciana, que nos seus tempos máis activos en Olivenza
empezaba ás 5,30 da mañá para rematar á 1 ou 1,30 da seguinte (cf. pp. 153154). Sen presumir nunca de avanzado, consagrou a súa vida ós pobres e
humildes: nas terribles durezas da República e da represión que a seguiu non
só salvou vidas senón que foron moitos os necesitados, os orfos e as viúvas
que puideron sobrevivir gracias á axuda organizada por el. Unha anécdota,
que é o retrato de toda unha época: en Ribera del Fresno, nos primeiros días
da Guerra Civil, os milicianos prenderon ó párroco e con el tamén a don
Luis, entón coadxutor alí. A xente sinxela, os pobres, os atendidos por aquel
curiña caritativo e entregado non o podían comprender e presionaron ó
alcalde, que se viu forzado a poñelo en liberdade. Pero don Luis negouse, se
non soltaban tamén o párroco. Custoulle permanecer na cadea ata ser
liberado con todos cando chegaron as tropas do bando nacional (lea o lector
as pp. 93-113).
Pastor ante todo e sobre todo, soubo unir unha piedade de fondas raíces
tradicionais e de fidelidade exquisita ás súas prácticas cunha constante
preocupación social. Alimentouna coa tradición comillesa do “Xesús Obreiro”
e, cando sentiu a necesidade, contrastouna de modo expreso con Herrera
Oria; esquivou sempre os tons políticos, republicanos ou nacionais, buscando ante todo a eficacia práctica e o senso pastoral naqueles duros tempos a
posguerra estremeña.
O outro gran eixe da súa vida foi, desde moi cedo, a fundación do Hogar
de Nazaret (Pía Unión ata 1986, en que foi declarada instituto secular con
carácter diocesano). Entrou en contacto co padre Poveda e atopou axuda
desde o comezo na que aínda é hoxe a directora xeral, María Grajera VargasZúñiga. A idea era a dunha institución de mulleres consagradas, pero nunha
vida segrar, sen hábitos nin illamento da vida social; de forte impronta
parroquial, pero atenta prioritariamente ás necesidades máis elementais e
concretas. De feito, os talleres de formación de rapazas no mundo rural,
primeiro, e, despois, a atención ós subnormais e ós nenos marxinados
constitúen hoxe unha parte fundamental da súa adicación (concretamente, na
diócese de Santiago teñen dúas casas).
Evidentemente, esta reseña esquemática daría unha visión demasiado
pobre e inxusta se non logra converterse en fiestra que se abra sobre as ricas
páxinas deste libro, escrito cunha prosa limpa, iluminada polo cariño. Resta
aínda indicar que o libro vai precedido dun prólogo do arcebispo de
Badaxoz. Non é tópico dicir que nel, con esa elegante e precisa lucidez que
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caracteriza sempre a palabra de monseñor Montero, atopará o lector unha
síntese esencial do contido, estilo e significado desta biografía. Xusta
homenaxe a un home humilde e bo, a un “cura sinxelo e transparente,
transido de alegría, sen pretensións intelectuais, pastor de base polos catro
costados, que pasou facendo o ben” (p. 9).
Andrés TORRES QUEIRUGA

ALLEGUE AGUETE, PILAR, A filosofía ilustrada de Fr. Martín Sarmiento,
Xerais, Vigo, 1993. 256 páxs.
O padre Sarmiento é coma un tesouro inmenso enterrado no noso fondo
cultural. De tempo en tempo, da súa obra van agromando ideas, intuicións,
datos ou suxerencias que sorprenden ó investigador e enriquecen o
coñecemento público, como ben o amosa, por exemplo, o labor infatigable
do profesor Luís Pensado. Pero queda aínda moito por facer.
O terceiro centenario do nacemento (1695-1772) aparece así coma unha
ocasión magnífica de intentar algo que debería estar feito hai moito tempo.
Ante todo, edita-la obra; ou, polo menos de momento, poñela á fácil
disposición do público estudioso (como intenta face-lo Consello da Cultura).
Tócalle á posteridade remedia-lo caso verdadeiramente raro e extraordinario
dun autor que escribiu incansable, pero que non quixo publicar por puro
noxo ás liortas abstractas e envexosas da frivolidade cultural. E logo
estudiala a fondo, analizando pedra a pedra as múltiples e diversas riquezas
desta canteira inesgotable.
A obra de Pilar Allegue sitúase neste segundo punto (aínda que para iso,
e non é nin moito menos o seu mérito menor, tivo que percorrer arquivos
e bibliotecas nunha busca heroica dos materiais). O título indica ben o
propósito: estudia-la filosofía do padre Sarmiento. Filosofía ilustrada, a
chama ela, porque, en efecto, o noso polígrafo non é propiamente un filósofo
senón un ilustrado que aplica sen fatiga nin concesións a razón crítica a
tódolos eidos a onde o leva a súa curiosidade insaciable (e son inacabables:
abonda olla-lo índice do libro). Máis ca filosofía, o que ofrece a súa obra é
201/101

Recensións

a presencia en acción dos novos presupostos que moven o paradigma
emerxente da Ilustración.
Por iso a autora fai moi ben en encadralo no seu tempo e comparalo con
Locke (non insinuando a dependencia, senón indicando a converxencia
desde idéntico trasfondo cultural): curiosidade omnímoda, atención ó empírico, inductivo e experimental, criticismo racionalista, relativismo tolerante,
senso pragmático do saber, paixón polas linguas, interese máximo na
educación, preocupación social... Xustamente todo o que lle confire á obra
de Sarmiento ese peculiar toque de modernidade e viva actualidade, que
sorprende a todo o que entra en contacto con ela.
A autora interésase tamén, e moito e con delicado respecto, pola
personalidade humana deste frade orixinal, tan lonxe de toda convención. Os
libros e as viaxes, a carta íntima e a conversa espontánea, o menosprezo da
Corte madrileña e o amor apaixonado por Galicia, a sensibilidade exquisita
e igualitaria ante os dereitos da muller (cf. principalmente pp. 114-116.181186), así coma a súa atención para cos nenos, os indios, o pobo (p. 186),
pintan unha figura atraente e cargada, aínda, de fondas ensinanzas. Pilar
Allegue non esaxera cando afirma: “Defendémo-la orixinalidade do
pensamento sarmentiano. Cremos que é un dos filósofos máis importantes
do século XVIII español e galego” (p. 238).
Caso á parte é o da fe. Aquí parece acabarse todo o criticismo do padre
Sarmiento: pódese e débese ser crítico e racional ante todo, agás ante a fe e
a relixión. Ante elas cómpre aceptar á letra e aprender de memoria. Un tema
que, sen dúbida, merece aínda un estudio coidadoso, para ve-las súas causas
e para precisa-lo seu alacance e verdadeiro significado.
Atreveríame a suxerirlle á mesma autora que se animase a afrontalo.
Demostrou abondo un rigoroso coñecemento dos textos e unha sensibilidade
respectuosa para as intencións xenuínas do xenial benedictino. E agora
podería seguramente facelo con plena soltura, sen os pequenos restos dun
certo academicismo que este traballo conserva aínda da súa orixe coma tese
de doutoramento. Respondería, ademais, moi ben ó que ela mesma propón
coma meta e motor do seu traballo: “resultado, non dunha reflexión abstracta, senón do compromiso cotián dos que nos adicamos á tarefa de pensar
desde Galicia” (p. 19).
Andrés TORRES QUEIRUGA
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FLORISTÁN, CASIANO, E TAMAYO, J.J.: Conceptos fundamentales del
cristianismo, Trotta, Madrid, 1993. 1.524 páxs.
Non é un erro o das mil cincocentas páxinas. Trátase dun auténtico
diccionario teolóxico, imprescindible, ó meu parecer, para tódolos que
queremos vivi-la fe hoxe cun nivel de coñecemento e convicción equiparable ó que imos tendo nas outras ciencias. Coas páxinas, as entradas, que son
114. E con ámbalas dúas os colaboradores, que son 59... Non son capaz de
escolmar nomes porque non é posible. Poderiamos dicir que non están
tódolos que son, pero que si son tódolos que están. Latinoamericanos e
españois máis Giulio Girardi e Khristine Kauffman. Enfoques pluralistas
dentro dunha liña aberta. Entre estes 59 colaboradores hai sete mulleres, e
isto si que é noticia en teoloxía. Ademais, non para tratar dos ornamentos
sagrados nin da preparación á primeira comuñón. Falan de antropoloxía,
feminismo, xustificación, María, mística, Reino de Deus, e teoloxía feminista. Sería bo que axiña estes datos deixasen de ser relevantes, pero hoxe hai
que dicilos.
E xa posta a ser partidista, tamén direi que hai cinco galegos na nómina:
Anxel González Núñez (morto no 94), Xulio Lois, Margarita María Pintos,
Andrés Torres Queiruga e Xulio Trebolle.
Despois destes datos non é difícil deduci-la forzosa desigualdade de
interese. Non tanto polo tratamento que lle dean os autores (que tamén pode
habela), senón polos mesmo temas. Hai unha desigualdade de nivel, que
xorde do estado no que están as investigacións teolóxicas na actualidade. E
outra, como é obvio, na desigualdade de interese por parte do lector.
Nos tradicionais tratados de temas teolóxicos no só non poden esta-los
actuais modos de tratalos á luz das novas fontes e dos progresos na
investigación, coma calquera outra ciencia, senón que é imposible que estean
as novas realidades que foron xurdindo a partir da modernidade: teoloxía da
secularización, teoloxía política, teoloxía feminista, teoloxía da liberación,
ecoloxía, ecumenismo, inculturación... Todos eles tratados no diccionario.
O estilo, para min, logra o equilibrio entre o rigor e a divulgación. Pero
seguramente que hai lectores que quererían máis dun ou doutro. Se é así,
sinal de que non está mal...
Tamén podemos botar en falta certos temas que quereriamos atopar con
entrada, pero non a temos. Hai que ir buscalos polos arredores, e aparecerán
dun xeito ou doutro.
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Neste aspecto, hai que subliña-la utilidade dos índices, de conceptos e
de autores (cada vez que están citados), e a correspondente bibliografía
despois de cada artigo.
Para máis información, ir ó libro.
Engracia VIDAL

VV.AA.: Rafael Dieste, un creador total, Galaxia, Vigo, 1995. 188
páxs.
Non é un traballo novo, pero si un libriño novo que pagou a pena.
Quince autores significativos estudian dende a perspectiva da súa
especialidade a figura e a obra de Rafael Dieste. Estes traballos pensáronse
no 1982, no cabo de ano da morte de Rafael, e publicounos Grial no seu
número 78.
Dada a figura polifacética do personaxe, non pode haber mellor maneira
de abordala ca o equipo interdisciplinar. As inevitables repeticións ou
mesmo contradiccións que poden darse no punto de vista dos autores non fan
máis que completar ou resaltar algo que forzosamente se lle escaparía á máis
perspicaz intuición.
O doutor García Sabell di que Dieste representa a “comunicación total
coa realidade total” (p. 9), e el mesmo desenvolve esta idea no seu traballo
que abre o libro. Pero é que logo todos se encargan de demostralo: na súa
biografía, no seu teatro, na narración, na filosofía, a saudade é obxecto de
estudio especial, na música, no xornalismo, no seu talante conversador. É
curioso que dos quince títulos dos traballos tres levan a palabra creación, de
aí o acertado do seu título.
As 56 páxinas finais están dedicadas exhaustivamente a cronoloxía e
bibliografía. Debémoslle-las a X.L. Axeitos, e ista si que é nova e valiosa
aportación ó traballo colectivo.
Os outros autores son: C. Gurméndez, R. Carballo Calero, A Torres
Queiruga, B. Losada, M. Rodríguez Álvarez, M. Dónega, G. Zaid, S.
Lorenzana, R. Piñeiro, J. Otero Espasandín, E.F. Granell, Natalia Lamas, F.
Pillado, I. Díaz Pardo.
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Non é doado facer unha recensión tendo á vista, dun lado, a figura do
homenaxeado e, doutro, a personalidade da nómina que acabo de citar.
Invítovos a tódolos que teñades curiosidade por coñece-lo home Rafael
Dieste a que vos acheguedes a este ensaio.
Engracia VIDAL
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LIBROS CHEGADOS Á REDACCIÓN
GONZÁLEZ MILLÁN, XOÁN: Literatura e Sociedade en Galicia, Xerais,
Vigo, 1994. 220 páxs. Universitaria.
Aínda que, como o mesmo autor recoñece, falta perspectiva para
analiza-la actualidade, e coa agravante de que creadores e críticos se funden
nas mesmas persoas, parece fundamental este ensaio global da creación
literaria a partir de 1975. Abarca as institucións, as editoriais, os premios
literarios, os diferentes xéneros. Logros e deficiencias comparten o balance.
RODRÍGUEZ FER, CLAUDIO: A literatura galega durante a Guerra Civil,
Xerais, Vigo, 1994. 300 páxs. Universitaria.
Outro ensaio referido a tempo anterior, froito de laboriosa investigación
e que logra sacar á luz moito máis do que descubririamos dunha mirada
superficial. Galicia, América, Salamanca ou Moscova foron emisoras de
literatura galega. Persoas e tendencias políticas diferentes vense reflexadas
tamén na diversidade.
VÁZQUEZ DE PARGA Y ROJI, J.I.: El mentalismo viviente III, Plumín,
Madrid, 1994, cuarta edición correxida. 226 páxs.
Ensaio filosófico que pretende ser síntese entre o pensamento oriental
e o occidental, para levar a calquera ser humano, sexa cal sexa o seu sexo,
condición raza ou relixión, ó límite da súa realización persoal. Aconséllannos
lelo a modiño e comparti-lo seu resultado positivo...
GOLDARACENA DEL VALLE, CELSO, GUERRERO PÉREZ, CHARO, SANTOS
SEDANO, ALFONSO: Cinco teorías sobre la religión, Eris, A Coruña, 1994.
276 páxs.
Estudian a presencia e as interpretacións do fenómeno relixioso na
filosofía moderna, dende unha perspectiva filosófica e cunha posición neutra
ante a relixión. Escollen a Hume, Kant, Marx, Nietzsche e Freud coma
representantes.
VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, LOIS: Romeiro da saudade, Pombal, Madrid,
1995. 110 páxs. Poesía.
Amigo da nosa revista, mercedario, adicado á investigación da literatura
do Século de Ouro, e de Tirso especialmente, este galego residente en
Madrid parece que acouga na poesía en galego, da que vai polo cuarto
volume. Soedade e solidariedade danse a man neste camiño de luz que Lois
percorre coma un romeiro máis.
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GRUPO GÁNDARA: As transformacións económicas do século XIX,
formación e desenvolvemento do capitalismo, Xerais, Vigo, 1994. 64 páxs.
GRUPO GÁNDARA: As transformacións políticas do século XIX: O
mundo liberal, Xerais, Vigo, 1994. 72 páxs.
Primeiro e segundo número dos Cadernos de Historia, que responden
ó programa actual dos estudiantes de COU: cadros sinópticos, ilustracións,
mapas e textos.
BRUNO, BERNARDO: Anélidos, Xerais, Vigo, 1994. 130 páxs.
Finalista do Premio Merlín. Dende 9 anos.
FRÍAS CONDE, XAVIER: Lucía, Xerais, Vigo, 1994. 60 páxs. Merlín,
primeiros lectores.
ALEIXANDRE, MARILAR: A expedición do Pacífico, Xerais, Vigo, 1994.
190 páxs. Premio Merlín 1994, dende 13 anos.
GONZÁLEZ FAUS, JOSÉ IGNACIO: La libertad de los hijos, Cristianisme
i justicia, Barcelona, 1995. 32 páxs.
Achéganos ó misterio do home dende diversos accesos e amosa como
a contradicción xorde do máis íntimo da persoa: barro e imaxe divina, mal
e gracia, espírito e carne. Xesús home axúdanos na nosa comprensión.
RISCO, VICENTE: Obras completas, Galaxia, Vigo, 1994. Tres volumes
de 584, 834 e 748 páxs., respectivamente.
Tres primeiros volumes dos seis que nos promete Carlos Casares, e nos
que, por primeira vez, imos poder ler na súa totalidade ó noso clásico.
Comprende o primeiro volume: O porco de pé, Sete contos, El bufón de El
Rei, Mitteleuropa, e poesía. Todo en galego. No segundo: La puerta de paja,
Gamalandalfa, La verídica historia del niño de dos cabezas de Promonta,
Doce años después, La tiara de Saithaphernes, Relatos (El rapaz y la
serpiente, El enviado, La noche y la muerte, Nació un sábado sin sol).
Poesía. En castelán. O terceiro volume: Etnografía: Mitoloxía, Relixión,
Superstición, As idades da vida, Festas do ano, Literatura, Artes plásticas.
ADAN DE LA HALLE: A peza da enramada e A peza de Berto e María,
Galaxia, Vigo, 1994. 213 páxs.
A colección Clásicos en galego ofrécenos aquí unha mostra do
dramaturgo medieval francés. Traduciu Agustín Vilariño e vai precedida
dun bo prólogo sobre das orixes do teatro medieval francés ata o século XIII.
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MONTEAGUDO, HENRIQUE: Estudios de sociolingüística galega. Sobre a
norma do galego culto, Galaxia, Vigo, 1995. 274 páxs.
O autor recompila neste volume unha serie de artigos de diversos
autores sobre o tema, de xeito que forman un conxunto unitario e
complementario ó mesmo tempo. Preséntanse sós: Zarco Müljacic, Antón
Santamarina, Benigno Fernández Salgado, Francisco Fernández Rey e o
mesmo Henrique Monteagudo.
Engracia VIDAL
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COLABORAN NESTE NÚMERO
XESÚS ACUÑA GARRIDO,

párroco de Santo Andrés de Lourizán, profesor
de Relixión no I.F.P. A Xunqueira de Pontevedra.

X.L. AXEITOS,

profesor de Literatura Española no I.B. Rafael
Dieste de A Coruña, publicista, estudioso da obra
de Manuel Antonio e Rafael Dieste.

AGUSTÍN DÍAZ,

xornalista, redactor de TVE-G.

MANUEL DOURADO DEIRA,

licenciado en Dereito, mestre nacional, publicista.

XAVIER R. MADRIÑÁN,

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

VICTORINO PÉREZ PRIETO,

crego, escritor.

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.

MIGUEL SUÁREZ ABEL,

escritor, psicólogo, profesor do I.F.P. Monteporreiro de Pontevedra.

MANUEL SUÁREZ SUÁREZ,

avogado, coordinador do Patronato Rosalía de
Castro.

ANDRÉS TORRES QUEIRUGA,

teólogo, académico, profesor da Facultade de
Filosofía da Universidade de Santiago.

ENGRACIA VIDAL ESTÉVEZ,

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

