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Guieiro
Cada etapa da historia ten a súa maneira específica de achegarse ó
fenómeno relixioso, en lóxica coherencia cos trazos que constitúen o
ineludible marco caracterizador da sociedade que corresponda. Se así non
sucede, se os dous elementos –o relixioso e o social– non cadrasen
minimamente, as tensións entre eles derivarán en inevitable conflicto, nos
individuos e na mesma sociedade coma conxunto. Non quere dicir esto que
as crenzas teñan que ir mudando ó compás do decorrer temporal, pero si
que os seus fundamentos deben ser lidos á luz que é propia do contexto
histórico determinado. En caso contrario, as elaboracións doutrinais
tradicionais, solidificadas coma principios inalterables, poden acabar convertidas en verdadeiros obstáculos para a fe do home do seu tempo,
obrigado a manter na súa vida cotiá unha complicada diferenciación de
planos entre a realidade relixiosa e a secular, voltas absolutamente
incompatibles.
Andrés Torres Queiruga xa amosou repetidas veces a súa preocupación por atopar unha versión actualizada de determinadas cuestións da
doutrina cristiá tradicional, buscando, sempre dentro da coherencia global
da fe, novas comprensións adecuadas á mentalidade actual. Nesta ocasión
trata de responde-la pregunta de ¿Que queremos dicir cando dicimos inferno?, partindo da idea de que as explicacións tradicionais non se axeitan xa
ó modo en que a persoa contemporánea concibe a relación entre ela e a
divindade. ¿Como un Deus movido só polo amor pode destina-lo home a
esas torturas monstruosas que definen a idea clásica de inferno? Con ánimo
de non esquivar ningún dos aspectos implicados, Torres Queiruga reflexiona
sobre o problema seguindo un camiño de clarificación en tres apartados, a
cal máis interesante: as concepcións do inferno claramente inaceptables
neste momento, o que del podemos soster con certeza e, por fin, unhas
suxestivas posibilidades de interpretación.
O profesor Mariano Moreno Villa, gran coñecedor da obra do filósofo
e teólogo Enrique Dussel, de tan bo recordo para as xentes de Encrucillada,
compón un fundamentado estudio que nos introduce nun aspecto do
pensamento latinoamericano menos coñecido a nivel popular cá Teoloxía da
Liberación, pero, coma esta, moi interesante. En Acerca do sentido dunha
Filosofía da Liberación, proporciona as pautas precisas para coñecer este
movemento intelectual que ten coma principio básico a razón do pobre, do
tradicionalmente excluído.
Enlazando coa mesma posición de buscar novas formas adaptadas ó
mundo contemporáneo, Beatriz García Turnes preséntanos unhas interesantes páxinas sobre A dimensión estética da fe. Ocúpase nelas de describir
sumariamente o proceso que levou á exclusión progresiva das celebracións
211/3

Xavier R. Madriñán

litúrxicas de case tódolos elementos relacionados coa sensibilidade humana,
agrupados aquí baixo a referencia ó estético. Propón a autora a recuperación
de modos de expresión máis dinámicos, de xeito que poida realizarse na fe
esa parte esencial do ser humano que é a dimensión estética.
Dúas aportacións introducen, a continuación, asuntos ben diferentes.
Na primeira delas, No fío do fletán: algo sobre a Galicia mariñeira, o
experto biólogo Uxío Labarta preséntanos algúns datos básicos arredor da
nosa pesca, con ánimo de contribuír a conformar unha opinión ben fundada
sobre un asunto de tanta actualidade e transcendencia. A segunda recolle a
pequena peza teatral que serviu de animación no encontro do Movemento
Rural Cristián Galego para celebra-lo seu patrón, san Cidre. Baixo o
apropiado título de ¡Que viva a festa!, Manuel Regal quere amosar parte
da realidade que vive o campesiñado desta terra.
Noutra orde de cousas, Pilar Wirtz ábreno-la entrada do seu corazón
para reflexa-la experiencia vivida durante a enfermidade e morte dunha súa
irmá. A miña irmá Tereixa: memoria, presencia e chamada, constitúe un
sentido testemuño que sen dúbida será de utilidade a moitos, pola
sinceridade, o sentimento e a calor humana que acerta a transmitir.
Coma remate, o Horizonte aberto cara América por Manuel Suárez dá
paso ás reseñas da actualidade. Do terreo político ocúpase Agustín Díaz,
centrándose nesta ocasión na análise dos resultados das eleccións do 28 de
maio, mentres Xesús Portas Ferro pon a súa sempre penetrante mirada nos
asuntos relacionados coas manifestacións culturais, Manuel Regal comenta algúns dos aconteceres relevantes no campo relixioso e Engracia Vidal
informa dos libros que nos foron chegando nos dous últimos meses.
*****
Composta xa a presente edición da revista, chégano-la noticia do
falecemento de don Antonio Rodríguez Fraiz (9 de xuño de 1995), de quen
no anterior número ofreciámo-la conversa que hai ben pouco mantivera con
Xesús Acuña, a propósito da cal nos enviaba a cariñosa carta aclaratoria
que recollemos na páxina final da revista. Desgraciadamente, a entrevista
cobra agora un novo valor, coma testemuño derradeiro de quen soubo
expresar coa súa vida ese compromiso que une a crenza cristiá e a galeguidade, fundamento de Encrucillada. Vaia a sentida homenaxe para quen,
en tempos ben difíciles, soubo ser pioneiro na apertura dun necesario
diálogo entre a Igrexa e a cultura do noso país. Que a paz sexa con don
Antonio, o querido cura de Campañó, e que a nós nos aproveite o seu exemplo.
Xavier R. MADRIÑÁN
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Estudios

¿Que queremos dicir cando
dicimos inferno?
Por Andrés TORRES QUEIRUGA

1. Cuestións de método
1.1. Un problema inquietante
O inferno é un misterio escuro, un problema negro. O seu tratamento
préstase a tódalas deformacións e tende a evoca-los peores monstros do
subconsciente. Para o individuo pode converterse en túrbida fonte de
escrúpulos e angustias. E demasiadas veces as súas fantasmas horribles
foron usadas socialmente para escraviza-las conciencias, fortalece-lo poder
e lexitima-la opresión.
De seu, visto desde o núcleo da relixión, é un tema secundario e
colateral, un resto do non logrado, a smple sombra da salvación fracasada.
Pero, de feito, acaba mobilizando os resortes máis fondos da vivencia
relixiosa e poñendo en cuestión os alicerces mesmos da teoloxía. Á simple
evocación do inferno, a bondade divina e a liberdade humana, o senso da
creación e o valor da redención parecen quedar postos en cuestión. E, desde
logo, certas afirmacións tradicionais resultan certamente tan monstruosas,
que, de seren certas, deslexitimarían a fe de maneira radical.
O certo é que foron moitos, de David Hume e James Mill a Bertrand
Russell e Anthony Flew,1 os que buscaron aí argumentos de terrible
Cf. J. L. Walls, Hell. The Logic of Damnation, Notre Dame, Indiana 1992, pp. 3-5 (non menciona
a Flew; máis adiante darei a referencia). B. Russell saca de aí –coa superficialidade que caracteriza
1
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contundencia para ataca-lo cristianismo: un deus capaz de crear e manter ese
inferno aparéceselles coma o paradigma dunha crueldade sádica e implacable. Outros, coma Charles Péguy, sentíronse obrigados a abandona-la fe,
mentres fronte a este inquietante misterio non atoparon unha comprensión
diferente, máis honesta con Deus e máis xusta coa fráxil dignidade humana.
Outros, en fin, coma o fondo e sensible Newman (nisto representante de
tantos cristiáns sinceros), viviron longamente a dolorosa experiencia dunha
concepción tenebrosa do inferno que crían obrigada na súa literalidade.
En realidade, trátase dun problema que nos afecta a todos: ningún crente
pode escapar ós seus interrogantes e, nun momento ou noutro, cada un de
nós acaba véndose obrigado a busca-lo xeito de que unha visión deformada
non rompa a coherencia da nosa fe ou envelene as fontes da nosa vivencia.
Esta é, xustamente, a preocupación decisiva que motiva as presentes
reflexións, que, por iso, intentarán manter dúas características importantes.
A primeira, ir ó fundamental, non esquivando as dificultades, tratando de
afronta-las preguntas que verdadeiramente interesan e intentando manter en
todo momento a coherencia global da fe. A segunda, esforzarse por proceder
maiueticamente, é dicir, por desenvolve-lo problema desde dentro del
mesmo, fuxindo de todo o que poida aproximarse a un adoutrinamento
imposto desde fóra, de xeito que o lector poida ir controlando a validez das
razóns e realizando por si mesmo as posibilidades dunha nova comprensión.
1.2. Atención ós presupostos
Xa se comprende que non resulta, nin pode resultar, doado. Están en
xogo importantes presupostos, que piden unha clarificación previa, se non
queremos que interfiran no proceso ou, máis radicalmente, couten a
liberdade mesma do seu afrontamento.2
Uns, digámolo así, refírense máis directamente ós contidos fundamentais
da fe. Aquí referímonos ante todo á nova percepción de Deus coma o Abbá
revelado por Xesús, que crea por amor e só pensa na nosa salvación; que
perdoa a todos de maneira incondicional e busca unicamente a vida do
pecador; que non quere nin sequera permite o mal, senón que, situándose ó
noso lado, loita incansable contra el; que, coma o pai da parábola, non pensa
a este pensador tan intelixente cando toca o tema relixioso– un motivo para desvaloriza-la figura
de Xesús: “Para min, hai un defecto moi serio no carácter de Cristo, e é que cría no inferno. [...]
e un atopa repetidamente unha furia vingativa contra os que non escoitaban os seus sermóns” (Por
qué no soy cristiano, Buenos Aires 1973, p. 28).
Por razóns de espacio, este artigo aparece reducido, case á metade, respecto da redacción orixinal.
Foi nesta parte onde os recortes tiveron que ser máis crueis.
2
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no castigo, senón que sae cada día ó camiño co corazón triste e esperanzado...3
Os outros son de carácter máis formal. Refírense ante todo á comprensión da revelación. Xa non coma un dictado de verdades, que hai que tomar
á letra, senón coma unha longa experiencia promovida por Deus, pero que
ten que ser sempre lida de novo en cada contexto histórico.4 Máis en
concreto, remiten ó que tecnicamente se chama a hermenéutica dos enunciados escatolóxicos, é dicir, ó modo de interpreta-las afirmacións da Biblia e
da tradición acerca do destino final do ser humano.5 Son moitos os que aínda
recordan –recordamos– con arrepío descricións literais do lume do inferno,
dos diversos tormentos dos condenados, así coma do problema das distintas
mansións dos mesmos.6
Por fortuna, a aceptación do carácter simbólico e non literal de toda a
linguaxe sobre as postrimerías constitúe hoxe unha adquisición común de
toda a teoloxía responsable. Resulta claro que cando a Escritura fala das
postrimerías, as súas proposicións non poden ser tomadas coma unha
descrición obxectiva do alén, coma se se tratase dunha especie de xeografía
ultraterrea ou dunha crónica do que sucederá despois da morte. Xa Kant
precavera de modo expreso contra o “uso especulativo” deste tipo de
Cf. “Creo en Deus Pai: fe en Deus e autonomía humana”, Encrucillada 6 (1982) 3-23; e con máis
amplitude, Recupera-la salvación, Vigo 1977, e Creo en Deus Pai, Vigo 1986. Para o tema do mal,
tan decisivo, remito ademais ó último traballo, “El mal inevitable: Replanteamiento de la Teodicea”,
Iglesia Viva 175/176 (1995) 37-69.

3

Dito así, esquematicamente; para máis información poden verse os amplos desenvolvementos
que fago en A revelación de Deus na realización do home, Vigo 1985; La constitución moderna de
la razón religiosa, Estella 1992; “Revelación”, en A. Torres Queiruga (dir.), 10 Palabras clave en
Religión, Verbo Divino, Estella 1992, pp. 177-224.
4

Para unha presentación xeral do cambio, cf. H. U. von Balthasar, “Escatología”, en J. Feiner, J.
Trütsch, F. Böckle (eds.), Panorama de la teología actual, Madrid 1961, pp. 499-518 e 778-786.
Foron claves os traballos de K. Rahner, “Principios teológicos de la hermenéutica de las declaraciones escatológicas”, en Escritos de Teología, IV, Madrid 1964, pp. 411-439 (o orixinal é de 1960,
antes do Vaticano II); E. Schillebeeckx, “Algunas ideas sobre la interpretación de la escatología”,
Concilium 41 (1969) 43-58. Unha excelente síntese, que recomendo vivamente, é a de Chr. Schütz,
“Fundamentos generales de la escatología”, en Mysterium Salutis V, Madrid 1984, pp. 527-664,
princ. pp. 596-617.
5

Houbo auténticos “especialistas do inferno”, para toma-la denominación (Der katholische
Höllenfachman) que H. Vorgrimmler, Geschichte der Hölle, Munich 21994, pp. 294-303, aplica a
Joseph Bautz (1917). Por desgracia, este tipo de teoloxía dominou a formación teolóxica antes do
Vaticano II (e, ás veces, aínda despois): cf. Sacrae Theologiae Summa, IV. De Sacramentis. De
Novissimis, Madrid 1962, pp. 910-958; pode verse tamén o clásico M. Richard, “Enfer”, DThC 5
(1939) 28-120.

6
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afirmacións, insistindo en que o seu senso funciona só “dentro dunha
intención práctica”, é dicir, en canto axudan a orienta-la vida e a conducta.7
O que nelas se di quere ilumina-la nosa vida actual desde o significado do
noso destino último. De modo que só teñen senso verdadeiro, controlable e
asimilable para nós en canto xa agora iluminan a nosa existencia:
A Escatoloxía, en formulación de Rahner, non é unha reportaxe anticipada de acontecementos que sucederán no futuro senón a transposición,
no modo da plenitude, do que vivimos aquí baixo o modo da deficiencia.
Por conseguinte, ceo e inferno, purgatorio e xuízo non son realidades que
comezarán a partir da morte senón que agora poden ser vividas e
experimentadas, aínda cando de maneira incompleta.8

Isto comporta riscos, certamente, pois se xa unha simple traducción
resulta sempre problemática (traduttore, traditore), moito máis cando se
trata da transposición de toda unha trama simbólica, que afecta ás raíces
máis fondas e escuras do noso ser. Pero é tamén a nosa oportunidade, que
nos permite non quedar pechados na repetición dun pasado morto, senón
abrirnos á recreación auténtica dunha experiencia que ha de ser tan actual
coma a reflexada nos textos fundacionais e pide ser traducida nunha palabra
viva, que fale á nosa comprensión e siga alimentando as posibilidades da
vida e da historia.
Risco, pois, e oportunidade. Pídesenos, polo tanto, con idéntica forza,
un tratamento responsable e unha reflexión libre, que aplicándose con todo
rigor ós datos, busque a súa ancoraxe na experiencia real, intente integrar
nunha figura coherente a luz que nos chega desde o conxunto da fe e fale a
linguaxe do noso tempo. É o que van procurar estas reflexións, que por iso
se van graduar en tres pasos, de distinta claridade, pero de moi parella
importancia. O primeiro falará con enerxía do que xa non resulta de ningún
modo tolerable no tratamento do inferno. O segundo exporá o que con
seguridade se pode afirmar. E o terceiro aventurará algunhas hipóteses
acerca do que podemos fundadamente conxecturar.
2. O intolerable no tratamento do inferno
Convén advertir que a intención primaria do que aquí intento dicir non
se dirixe a xulga-lo pasado, senón –moito máis modestamente– a iluminaDas Ende aller Dinge (1794), en W. Weischedel (ed.), Werkausgabe, XI, Francfurt 21978, pp.
173-190, princ. pp. 178-179.

7

8

L. Boff, Hablemos de la otra vida, Santander 21979, p. 28.
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-lo presente. Máis dunha vez, algo que hoxe resulta realmente inconcibible
puido te-la súa xustificación na súa etapa histórica. ¿Quen pode, por
exemplo, calibra-lo efecto moralizador que a predicación do inferno tivo
fronte a costumes bárbaros e inhumanos ou fronte a autoridades ante as que
non cabía outro freo nin control?9 Falar de intolerable, por tanto, refírese
aquí ante todo ó que hoxe non debe ser afirmado por unha teoloxía honesta
con Deus nin anunciado por unha predicación respectuosa coa dignidade dos
fieis (traballados no noso tempo por unha longa e nova tradición de
liberdade e tolerancia).
2.1. Non castigo, senón traxedia para Deus
Neste senso, cómpre empezar afirmando que de ningún modo resulta xa
lícito falar do inferno coma castigo por parte de Deus ou, moito menos
aínda, coma vinganza. Oímos tantas veces este tipo de expresións, que pode
acabar escapándoseno-lo monstruoso do que por si insinúa, convertendo a
Deus nun ser interesado, que castiga a quen non lle rendeu o debido servicio;
nun xuíz implacable, que persegue ó culpable por toda unha eternidade; e,
en definitiva, nun tirano inxusto, que crea sen permiso, que non deixa más
alternativa cá de servilo ou de expoñerse á súa ira e que castiga con penas
infinitas fallos de criaturas radicalmente débiles e limitadas (non digamos xa
se, enriba, se fala de predestinación ó inferno).
Para comprende-la gravidade do perigo, abonda con traer á memoria
que o espertar crítico da Ilustración atopou aquí un dos máis graves motivos
de escándalo e rechazo da fe, con enormes consecuencias culturais. E non
cabe ignorar que, se se dá por válida esa concepción, os argumentos resultan
moi dificilmente refutables. De modo paradigmático, argumenta Hume: 1)
que resulta inaceptable un castigo eterno para ofensas limitadas dunha
criatura fráxil; 2) que, enriba, ese castigo non serve para nada, posto que
sucede cando xa “toda a escena concluíu”.10
En lugar de indignarse contra este tipo de críticas, o que cómpre é
facelas imposibles, revisando conceptos obsoletos e recuperando o senso
xenuíno da experiencia cristiá. Porque desde a intuición do Deus que crea
por amor, máis aínda, do Deus que desde Xesús acabamos descubrindo coma
Cf. ó respecto as reflexións da obra, nada sospeitosa, de G. Minois, Historia de los infiernos,
Barcelona/México/Buenos Aires 1994, pp. 153-156.

9

“On the Immortality of the Soul”, en edición de E.F. Miller, Essays Moral, Political and
Literary, Indianápolis 1987, p. 594 (tomo a referencia de G. López Sastre, “David Hume, o la
reflexión escéptica sobre el mundo religioso”, en M. Fraijó (ed.), Filosofía de la religión. Estudios
y textos, Madrid 1994, pp. 170-171).
10
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Pai e coma amor (1 Xn 4,8.16), na condenación –sexa ela o que sexa:
deixémolo por agora– de calquera home ou muller só cabe ver algo non que
Deus desexa, quere ou impón, senón todo o contrario: algo que El padece,
co que sofre, que non pode evitar. ¿Como podería ser doutro xeito, se crea
unicamente por nós e para nós: para comunicárno-lo seu amor e a súa
salvación, buscando a nosa realización e a nosa felicidade?
Entristece ver que algo tan obvio puidese quedar recuberto por lóxicas
estrañas ó Evanxeo ou por simples rutinas do pensamento. Cando ademais
abonda a razón normal para velo. ¿Non é iso o que sucede cun pai ou unha
nai, simplemente honestos e normais, cando ven que un fillo entra no camiño
da autodestrucción, no da droga, poñamos por caso? Daranlle os mellores
consellos e axudarano con tódalas súas forzas; pero, se persiste, non o
castigarán aínda engadindo desgracia á súa desgracia ou facendo que lle
dure o máis posible o proceso da súa autodestrucción. Sucederá, máis ben,
todo o contrario (e calquera que teña o mínimo contacto cun destes casos
desgraciados sabe moi ben que isto non é retórica): sufrirán con el ou aínda
máis ca el, sentirán coma propio o fracaso do fillo.
Se, alertados pola crítica e animados por unha razón verdadeiramente
humana, ollamos para a revelación evanxélica, resulta evidente máis alá de
toda comparación. Ben sei que hai algunhas pasaxes –en realidade, para
unha lectura crítica do Novo Testamento, moi poucas e en directa contradicción con outras– que parecen non cadrar con isto, pois falan de castigo, da
gehenna ou das tebras... Veremos que teñen outra explicación. E, desde
logo, nunha elemental corrección hermenéutica, deben ser lidas desde o eixe
central da experiencia bíblica: todo o que Deus fai ou manifesta vai
exclusivamente dirixido á salvación. Abonda con olla-la actitude de Xesús
cos pecadores ou, sinxelamente, ler con corazón limpo a parábola do fillo
pródigo, para ver por onde vai aquel eixe. Ou, se o queremos ver feito
explícito, examina-las palabras onde san Paulo intenta descubri-lo núcleo da
actitude divina ante o destino humano:
¿Que máis se pode dicir despois disto? Se Deus está connosco, ¿quen
contra nós? Aquel que non aforrou a seu propio Fillo senón que o
entregou por todos nós, ¿como non nos vai regalar todo xunto con El?
¿Quen acusará ós escolleitos de Deus? –Sendo Deus o que perdoa, ¿quen
os vai condenar? ¿Cristo Xesús, o que morreu, mellor, o que resucitou,
o que está á dereita de Deus e que intercede por nós? (Rm 8,31-34).

Compréndese ben que H. Urs von Balthasar non esaxera, senón que
expresa a dinámica máis fina e sensible da actitude de Deus en canto nos é
dado albiscala, cando cualifica de “tráxica” a situación:
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Tráxica non só para o home que pode frustra-lo senso da súa existencia,
a súa salvación, senón para Deus mesmo, que é forzado a ter que xulgar
alí onde quería salvar e –no caso extremo– ter que xulgar xusto porque
unicamente quería aportar amor. Deste xeito o ter-que-ser-repudiado do
home que repudia o amor de Deus, aparece coma unha derrota de Deus,
que fracasa na súa propia obra de salvación.11

E, en inmediata continuidade, o autor segue con toda razón afirmando
que “este aspecto do xuízo debe ser feito patente desde os escritos neotestamentarios: non coma punto final, senón máis ben coma un punto de partida
para unha ulterior reflexión máis profunda”.
2.2. Contra o abuso moralizante
Punto de partida que deslexitima de raíz toda falsa moralización do
inferno. Tentación fácil e comprensible, porque nela tende a producirse a
mestura sutil dun interese xusto e lexítimo con outro inxusto e bastardo.
Historicamente, o inferno funcionou moitas veces coma factor de
moralización. E sería inxusto non ver que, en definitiva, esa foi case que
sempre a intención dos seus predicadores, que alertaban sobre o risco
constitutivo que para a existencia humana supón o posible mal uso da
liberdade. A perversión aparece cando ese risco interno da liberdade humana
se converte en ameaza externa, acudindo nada menos có recurso de utilizar
a Deus coma simple instrumento, sexa identificándoo a El mesmo con esa
ameaza, sexa evocando o seu poder e a súa xustiza para reforzala (moitas
veces ata os límites da neurose). É coma se se quixese apartar da droga a un
rapaz insistindo en que as consecuencias son un castigo dos seus pais e non
a autodestrucción á que a si mesmo se expón.
Se isto sucede mesmo cando se procede con boas intencións, xa se
comprende o horror en que se pode incorrer cando de maneira expresa se
instrumentaliza o medo ó castigo de Deus para controla-las conciencias,
reforzar unha educación autoritaria, afirma-lo poder ou poñe-las institucións
a cuberto da crítica. Moitas acusacións feitas na modernidade contra o
cristianismo teñen aquí toda a razón da súa parte, e resultan moito máis
cristiás ca esas actitudes fomentadoras dunha pastoral do medo, que non só
acaba levando ó fracaso e ó ateísmo, como amosou Delumeau,12 senón,
como xa non cabe ignorar despois de Kant, paraliza o auténtico progreso
moral. Dese xeito, no nome dunha falsa imaxe de Deus –dun ídolo–,
estórbase a auténtica realización da súa bondade creadora.
11
12

Theodramatik, IV, Das Endspiel, Einsiedeln 1983, p. 173; cf. 190, 245, 251-253, 259, 272.
Cf. La peur en Occident XIV-XVII siècles, París 1978; Le peché et la peur, París 1983.
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A conclusión de A. Tornos, que analiza con enerxía este aspecto,
debería ser tomada con toda seriedade, sen escapar a ningunha das súas
consecuencias:
Habería, pois, tralas representacións do inferno, unha psicoloxía enferma,
unha sociedade mentireira e unha cosmoloxía degradante. Esta estimación
repercute en moitas tomas de postura negativas fronte á fe da Igrexa histórica
e fronte á fe na Igrexa de Cristo. Ante tales valoracións a teoloxía non pode
calar, nin evadirse, nin acoirazarse en pronunciamentos ambiguos, posto que
ten coma un dos seus obxectivos prioritarios o aportar claridade en canto a
semellantes tomas de postura.13

2.3. Contra as lóxicas do horror
Xustamente, se algo ten que coidar con esmero a teoloxía, é a lóxica coa
que o vocabulario, a imaxinación e os razoamentos han de se mover neste
terreo tan delicado.
Iso implica, ante todo, non deixarse arrastrar pola lóxica das fantasmas
da imaxinación. Os textos primitivos do cristianismo son ó respecto dunha
austeridade notable, que no peor dos casos non pasou dalgunhas metáforas,
duras pero simplemente alusivas ó terrible que resulta colocarse fóra da
salvación. Apréciase comparándoos co seu contorno, e, sobre todo, bótase
de menos ante a exuberante imaxinería que se lle foi apegando ó longo da
historia. A maior parte das imaxes chegaron desde fóra: de Platón, de certa
apocalíptica, de Virxilio...,14 pero pouco a pouco foron inzando no terreo
cristián.
Dese modo, o inferno perdeu o seu carácter de advertencia existencial,
de rexa e severa pero digna chamada á autenticidade, para solidificarse
nunha realidade monstruosa e alienante, ata constituír “o terror de xeracións
de crentes”.15 O cal deu pé a que a imaxinación enganchase cos estratos máis
escuros do inconsciente colectivo, se fixese máis manipulable polos intereses do poder e, sobre todo, acabase devorada, polo menos en parte, pola
lóxica do resentimento: tal foi a gran acusación de Nietzsche,16 que despois
del se converteu nun dos tópicos máis eficaces da polémica antirrelixiosa.17
Cítase de ordinario, coma exemplo típico, un texto de Tertuliano
verdadeiramente tremendo:
Escatología, II, Madrid 1991, p. 207; cf. pp. 206-210.
Cf. G. Minois, o.c., pp. 64-69, 69-75 e 98-102.
15
Ib., p. 15 (primeira frase do libro). Nel pode verse o longo e retorto proceso das imaxinacións
aludidas.
16
Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift, II, § 15 (trad. cast., Madrid 1972, pp. 55-57).
17
Cf., por exemplo, A. Flew, Dios y la filosofía, Buenos Aires 1976, pp. 14-15 e 58.
13
14
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¡Que espectáculo tan grandioso entón! ¡De cantas cousas me asombrarei!
¡De cantas cousas rirei! ¡Alí gozarei! ¡Alí reloucarei, contemplando
cómo tantos e tan grandes reis, dos que se dicía que foran recibidos no
ceo, xemen en profundas tebras xunto co mesmo Xúpiter e coas súas
mesmas testemuñas! ¡Vendo tamén ós presidentes perseguidores [...]!
¡Vendo ademais cómo aqueles grandes filósofos se enchen de rubor [...]!
¡E vendo así mesmo cómo os poetas tremen [...]! A visión de tales
espectáculos, a posibilidade de te alegrares de tales cousas, ¿que pretor
ou cónsul ou cuestor ou sacerdote poderá ofrecercha por moita
xenerosidade que teña?18

No ambiente de persecución que vivía o apoloxeta, un texto así aínda
pode merecer unha certa comprensión. Pero fóra dela préstase –de feito,
prestouse– a graves trampas psicanalíticas. É posible que a mesma teoloxía
sistemática non quedase inmune desta contaminación.
Pero nela foi, sobre todo, unha lóxica xuridicista e obxectivante a que
causou máis estragos. Xa se aludiu máis arriba á incrible prolixidade dos
manuais no tratamento do problema. Mesmo nun autor tan austero coma
Tomás de Aquino non deixa de asombrar que sexa a “xustiza vindicativa”
o eixe principal dos razoamentos e que, en consecuencia, Deus sexa o
axente causal da condenación. E menos mal que se nos advirte que “Deus
non se deleita nas penas [dos condenados] por elas mesmas, senón que se
deleita na orde da súa xustiza, que esixe isto”.19 Pero todo atingue un
extremo inconcibible cando o santo chega a unha afirmación asombrosa,
que resulta literalmente incrible para unha sensibilidade normal e desde
logo debe resultalo aínda máis para unha sensibilidade educada no perdón
sen límite, no amor incondicional e na tenrura infinita do Deus cristián:
ós benaventurados non se lles debe subtraer nada que pertenza á
perfección da súa benaventuranza. Pero cada cousa coñécese mellor
pola comparación co contrario, posto que ‘os contrarios contrapostos
entre si relocen máis’. E por iso, a fin de que a benaventuranza dos
santos os compraza máis e dean por ela gracias máis abundantes a Deus,
concédeselles que contemplen con toda nitidez (perfecte) as penas dos
impíos.20

18

De spectaculis 30 (ed. Sources Chrétiennes 332, París 1986, pp. 316-329).

Sth 1/2, q. 87, a. 4, ad 3; cf. tamén 3 CG 144. Nesta orde obxectiva funda incluso a eternidade
das penas, a pesar de que os repetidos razoamentos amosan a súa incomodidade ó respecto (cf.
tamén 1/2, q. 87 a. 3; Suppl. q. 99, a. 1)

19

Ib., q. 94, a.1, in c; dedícalle á cuestión tamén os art. 2 e 3; confirma a idea remitindo a san
Gregorio Magno, IV Dialog., c. 44 (ML 77,404).

20
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Para sermos xustos co gran teólogo, cómpre ter en conta o peculiar
senso medieval do honor e da xustiza (el certamente non argúe desde o
resentimento), así coma o feito de que, aínda que non moitos, atopaba por
desgracia na tradición unha serie de textos que insistían nesta idea.21 Con
todo, é moi necesario recordar este fenómeno e consideralo en toda a súa
crueza. Non por unha certa compracencia masoquista, senón porque encerra
unha lección decisiva: a de que a lóxica non é inocente, e de que o modo de
enfoca-lo problema pode ser definitorio para unha xusta comprensión.
Unha mala lóxica –unha auténtica lóxica infernal–22 torceu as máis
elementais evidencias evanxélicas, convertendo en horrible monumento á
máis fría xustiza algo misterioso, pero que só quere ser unha chamada
saudable e que, en todo caso, constitúe unha dolorosa traxedia para o Deus
que é amor. Unha teoloxía que non soubo mante-la lóxica do amor acabou
construíndo “a máquina máis implacable, a máis completa e a máis
desesperanzadora de triturar ós malvados que o xenio humano puidese
xamais inventar”.23
¡Canto máis preto da xenuína experiencia cristiá percibimos estar
aquela sentencia atribuída a Oríxenes: “Cristo permanece na cruz, mentres
un só pecador quede no inferno”!24 Co seu aire metafórico, obedece a unha
lóxica máis xusta e apunta moito mellor ó corazón da verdade. Que teña
unha presencia moi apreciable na tradición, indica que nunca as deformacións
puideron acabar coa intuición fundamental: o amor solidario e entregado de
Deus.
3. O que de verdade sabemos
Desenmascarado así na súa atrocidade, o intolerable ten ó menos a
Á parte dos xa indicados de Tertuliano e Gregorio Magno, cf., por exemplo, san Cibrán, Ad
Demetrianum, 23-24; De moralitate, 14; Carta 6, 3; Carta 58,10; P. Lombardo, Sent 2, d.11, q.1,
a.5.

21

De “lóxica da condenación”, aínda que noutro senso distinto a este, fala o citado libro, máis
interesante na súa formulación (excelente: p. 1-15) ca nas súas solucións, de J.L. Walls, Hell: The
Logic of Damnation, cit.
22

23

G. Minois, o.c., p. 194; cf. pp. 252 e 478.

Digo atribuída porque M. Wiles, que a toma de J.A.T. Robinson, que á súa vez remite a N.
Berdiaiev, pensa que, máis ca unha cita literal, é un resumo feito por este (God’s Action in the
World, Londres 1986, p. 52, coa nota 21 na p. 112). Confírmano as reflexións de H. de Lubac, que
remite á homilía In Leviticum, “donde parece que muestra a Cristo incapaz de gozar de la beatitud
perfecta mientras uno solo de sus miembros quede más o menos hundido en el mal o en el
sufrimiento” (Catolicismo. Los aspectos sociales del dogma, Barcelona 1963, p. 91; cf. pp. 90-96,
con numerosas referencias da tradición, e pp. 201-203, onde ofrece un amplo extracto da homilía).
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vantaxe de cortar de raíz falsos camiños e de situa-la reflexión na dirección
xusta.
3.1. O inferno é a non-salvación
Parece pouco o que di o título, pero, en realidade constitúe o que
podemos saber con maior exactitude e máis segura firmeza. O inferno é
negatividade. E iso significa que só un discurso negativo lle pode ser de
verdade axeitado. En rigor, pois, deberiamos dicir: o inferno non é. Porque
do que a revelación fala, do que verdadeiramente quere falar, é da salvación:
esta recolle toda a intención de Deus na creación e constitúe toda a súa
acción na historia humana. De aí que, por contraste, a salvación é a que nos
di o único seguro acerca da condenación: o inferno é o que Deus non quere,
aquilo que nunca debería ser.
Tal vez, de entrada, o resultado pareza precario en exceso. En calquera
caso, esa é a realidade que hai que aceptar: a marca da nosa comprensión,
finita e atoutiñante, e o carácter do obxecto mesmo, sombra da salvación e
negación do ser. Con todo, ben mirado, non é tan pouco. Porque agora
aparece con claridade cómo ese resultado, en canto negación determinada,
ofrece un principio interpretativo fundamental, na dobre valencia indicada:
precavendo contra desvíos fatais e propiciando unha orientación axeitada.
En concreto, confirma o dito no apartado anterior, pois fai brillar en
toda a súa forza a evidencia de que o inferno non pode ser considerado, de
ningunha maneira e baixo ningún pretexto, coma unha acción positiva de
Deus, coma un castigo que El inflixe. O inferno aparece así coma a
culminación do mal, coma o seu rostro último e definitivo, coma o paroxismo do seu carácter autodestructivo: o inferno está sempre ó outro lado de
Deus, coma o que El non quere e contra o que combate; está contra Deus na
mesma e precisa medida en que está contra o home.
En segundo lugar, marca o carácter terrible da condenación. O terriblemente duro do que o inferno poida ser non está dado polos demoños con
tridentes ou polas caldeiras con lume: iso resulta hoxe máis ben ridículo e
só pode asustar imaxinacións indefensas ou previamente deformadas. O
duro, o verdadeiramente tráxico, está na perda que supón. Perda que, claro
está, se mide pola grandeza do perdido: a salvación. Ata o punto de que o
noso modo de comprender constitúe aquí o noso xuízo, porque ó falar do
inferno estamos, en realidade, falando do noso modo de comprende-la
salvación. Unha comprensión extrínseca, xuridicista e heterónoma tenlle
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unicamente medo ó castigo, pero niso mesmo delata que non sabe o que é
a salvación.25
3.2. O inferno, en nós, ó outro lado de Deus
Esta afirmación constitúe unha consecuencia evidente e, como xa queda
repetido, debe manterse coma principio fundante de toda a reflexión. Deus
crea por amor e para a salvación: o inferno –sexa o que sexa– é o non
lograrse dese propósito e que o frustra, algo que lle doe coma o mal último
das súas criaturas e, polo mesmo, algo que Deus non pode evitar.26
Non é Deus quen condena, senón que é o pecador quen se condena a si
mesmo. Por iso non é casual que, cando coa Ilustración se eleva o nivel da
conciencia crítica, esta idea pase ó primeiro plano. Xa o xove Leibniz a
presenta con toda a forza, afirmando que é o condenado quen quere seguir
obstinado contra Deus, de xeito que está sempre facendo recomeza-lo
inferno.27 De feito, o modelo das penas vindicativas, e por tanto do inferno
coma castigo, fixo crise definitiva nesta época, pois non se pode ignora-la

¡Que distintas, a pesar de todo, a finura e seriedade que se traslocen nas “Confesións dunha alma
bela”! Ante o mal e o pecado no mundo afirma: “Parecíanme xa de por si tan desgraciadas aquelas
criaturas que vivían sen Deus, que tiñan o corazón pechado á confianza e ó amor ó invisilbe, que
a idea dun inferno e castigos exteriores antollábanseme máis ben un alivio ca un agravamento do
castigo. [...] ¡que desgraciadas sobre toda ponderación me parecían esas criaturas! ¿Quen podería
asignarlles un inferno para empeora-lo seu estado?” (J.W. Goethe, Años de aprendizaje de
Guillermo Meister, l. VI, cap. único, en Obras Completas, Madrid 1962, vol. II, pp. 396-387). Algo
parecido dirá F. Dostoievski, Los hermanos Karamásovi, l. VI, c. 3, no discurso do Stárets Sósima
(Obras Completas, Madrid 1961, vol. III): “Falan dun lume infernal material; non escruto este
misterio e espántome; pero penso que se houbese nel un lume material, en verdade que se alegrarían
alí, pois opino que co sufrimento material, aínda que fose por un instante, esquecerían o outro
suplicio máis terrible: o espiritual”.
25

Deus, na xusta e idéntica medida en que quere esa liberdade e a súa realización, ten que respectar
–e faino con delicadeza infinita– a falibilidade que pertence á súa constitución. Non é, pois,
propiamente que Deus non poida, senón, como xa recoñeceran os mesmos Padres da Igrexa, e
despois deles toda a gran tradición, que é imposible a creación dunha liberdade-finita-impecable:
baixo a súa aparencia correcta, esa expresión é un sen-sentido, un círculo-cadrado. Cf. a exposición
e as referencias de H. de Lubac, Surnaturel, París 1946, pp. 187-321, e, seguíndoo e confirmándoo,
H. Urs von Balthasar, Theodramatik, II/1, Einsiedeln 1976, pp. 195-201; cf. Theodramatik, IV,
Einsiedeln 1983, p. 362.
26

La profesión de fe del filósofo (1673), en Escritos Filosóficos, ed. por E. de Olaso, Buenos Aires
1982, p. 129 e 130; cf. pp. 126-144. Este texto, fresco e profundo, constitúe unha mostra excelente
do cambio que se opera neste tempo. Ten aínda unha curiosa ilustración parabólica desta idea: un
ermitán obtén permiso de Deus para intentar convencer a Satanás de que lle pida perdón. Obtén o
permiso, pero en van: é Satanás quen acaba esixindo que sexa Deus o que se arrepinta... (Ib., pp.
136-139).

27
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nova esixencia que se impón a partir de Kant: toda actuación por amor ó
premio ou por medo ó castigo corrompe a moralidade na súa mesma raíz.28
Este enfoque puido ser sentido nun tempo coma ameaza para a fe. En
realidade, pertence ó máis profundo e auténtico proceso da súa actualización, posto que sitúa a posible intelixibilidade do inferno no seu lugar
natural: na experiencia actual da liberdade en canto constitutivamente
ameazada por un posible mal uso da mesma. É a liberdade mesma, só ela,
a que pode crea-la propia perdición. Aí radica o seu risco, pero tamén a súa
grandeza. Afortunadamente, non é verdade que o inferno sexan os outros.
Os outros poderán ferir ou facer dano, pero non poden nunca chegar á cerna
última, alí onde cadaquén decide o seu destino: ninguén pode suplanta-la
liberdade.
Co cal aparece con toda claridade outro aspecto importante: o irrompible enraizamento na experiencia actual de canto resulta posible dicir acerca
do inferno. O significado ordinario da palabra remite á eclosión última e
definitiva, pero a súa intelixibilidade efectiva dásenos en canto xa agora
experimentamos un anticipo da súa realidade na ameaza que supoñen en nós
o mal uso actual da liberdade, na frustración de posibilidades xenuínas, na
corrupción da autenticidade, na vida mala, perdida, condenada...
Non é tanto o que moitas veces se insinúa, cando, referíndose á dureza
da vida, se afirma: “abondo inferno temos aquí”. Aí hai unha intuición
verdadeira: un Deus que ve o noso sufrimento só pode pensar en salvarnos.
Pero iso mesmo indica que aí non está o mal verdadeiramente definitivo: coa
axuda de Deus podemos acabar converténdoo en ben (Rm 8,28); en todo
caso, El acabará rescatándonos das súas poutas na salvación definitiva. O
verdadeiro inferno na terra acontece na medida en que un ser se experimenta
a si mesmo como torcendo a propia vida, frustrando a propia existencia e
corrompendo ó seu redor a orde da historia ou da creación. Nesa exacta
medida anticipa e coñece dalgún modo aquilo que intenta mencionar esa
terrible posibilidade chamada condenación. Algo moi vivo en determinados
casos extremos, coma cando nalgunhas descricións de Dostoievski as
tendencias máis tenebrosas se apoderan dun ser: “Con semellante inferno no
peito, ¿como é posible vivir?”, exclama Iván en Os irmáns Karamásovi.29

28

Cf. Das Ende aller Dinge, cit., pp. 188-189.

Tomo a cita de R. Guardini, El universo religioso de Dostoievski, Buenos Aires 21954, p. 142;
cf. os cap. 4 e 5, onde analiza as distintas figuras da “rebeldía” e da “impiedade”.
29
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Pero, para a nosa fortuna, mentres reloce unha chispa de liberdade, todo
permanece provisorio e sempre resulta posible a outra posibilidade: a
salvación. En Crime e castigo, Raskolnikov revive iluminado polo amor de
Sonia, e para Iván Karamásov a presencia de Aliosha é sempre un reflexo da
salvación posible. Por iso o inferno aínda non é mentres duran a vida e a
historia: está só coma ameaza a súa sombra anticipada, coma ese ovo da
serpente, que pode acabar eclosionando. E as palabras que expresan esa
ameaza só poden ser interpretadas nese preciso sentido, tomándoas única e
exclusivamente así: non coma linguaxe descritiva que alimente as peores
fantasmas da imaxinación, senón coma linguaxe performativa que chame á
máis íntima autenticidade e suscite responsabilidade e esperanza.30
Un mínimo de sentido realista ante as complexidades do corazón
humano ensina que non se trata de sutilezas teóricas, senón de leis moi
profundas na maduración dunha liberdade finita. De feito, impresiona ver
cómo esta idea tan subliñada por H. Urs von Balthasar, que á súa vez se
inspira en K. Barth,31 estaba xa presente de maneira expresa en Kant, cando
avisaba que estas proposicións só se poden usar “con intención práctica, no
senso de cómo ha de xulgarse cada home a si mesmo (aínda que non está
autorizado para xulgar a outros)”.32
3.3. O definitivo: qué se revela acerca do inferno
Verase que as últimas observacións devolven a reflexión ás
consideracións hermenéuticas do comezo. A revelación non pretende ser
unha reportaxe do alén: o que nela se di responde á captación do que Deus
está desde sempre intentando manifestar, non por medios externos –non
existen altofalantes celestiais–, senón desde dentro: en e a través do modo
de se-la realidade de todos e cada un de nós. Captación lograda nun longo
proceso por mediadores inspirados, pero á fin e ó cabo feitos do mesmo
barro ca nós: son os primeiros, pero captan o mesmo que a todos se nos está
intentando dicir, e cáptano cunha subxectividade non distinta da nosa. Unha
vez que nolo din –gracias ó efecto maiéutico da súa palabra–, non só
podemos, senón que debemos descubrir por nós mesmos a verdade do
revelado: temos que veri-ficalo, é dicir, facelo verdadeiro na apropia vida
(non repetir simples fórmulas ou vivir de memoria a relixión).
Insiste ben neste aspecto L. Boff, Más fuertes que la muerte. Lectura esperanzada de los
‘Novísimos’, Santander 1981, pp. 119-121.

30

Sublíñana igualmente K. Rahner, Curso fundamental, cit., p. 133, e E. Schillebeeckx, Los
hombres relato de Dios, cit., p. 211.

31

32

Das Ende aller Dinge, cit., p. 178.
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A comprensión queda, entón, remitida de modo indisoluble á experiencia, tal como nos é dado ila comprendendo na singularidade de cada indicio
e na coherencia do conxunto. De xeito que esa experiencia constitúe a matriz
viva onde podemos ir descubrindo o que de verdade significa iso ó que se
refire todo falar acerca da condenación. Despois do dito, cabe sintetizalo nos
trazos seguintes:
a) O inferno é, polo seu carácter máis esencial, algo negativo, o outro
do que única e exclusivamente interesa: a non-salvación, coma posibilidade
inscrita na liberdade humana, tal como a experimentamos na súa fraxilidade
e na súa capacidade de malicia e frustración.
b) O cal implica que o inferno é, ante todo e sobre todo, o que Deus non
quere, o que desde a liberdade humana frustra os seus planos de salvación
para todos e cada un dos homes e das mulleres. Nunca, pois, debe ser
interpretado coma unha acción positiva de Deus, coma un castigo e, menos
aínda –so pena de incorrer en blasfemia–, coma unha vinganza.
c) En consecuencia, o inferno cae sempre do noso lado, da limitación ou
malicia da propia liberdade: sexa o que sexa, significa algo que, de
realizarse, é porque nós o escollemos. Por iso xa agora se pode anticipar
nunha existencia torcida, entregada á frustración e ó baleiro, coma anticipo
parcial do que un día pode chegar á eclosión plena.
d) Só nese senso se nos fala do inferno na revelación e só nese senso
podemos saber algo del: coma chamada a non frustra-la salvación e coma
apropiación da posibilidade latente nesa ameaza, converténdoa en conciencia da nosa fraxilidade e en forza cara á autenticidade.
e) A nivel obxectivo nada máis sabemos desa posibilidade, agás o seu
carácter terrible. Carácter que podemos intuír, non polos soños monstruosos dunha razón que subxugada polas fantasmas da imaxinación se entrega
a unha lóxica infernal, senón coma o contrapolo do que perdemos: a inmensa
grandeza e plenitude que se nos anuncia na promesa viva da salvación.
Podemos afirmar que a isto se reduce o fundamental, o que interesa con
seriedade definitiva, o que abonda para de verdade orienta-la vida cara á
plenitude, cara á salvación. Cando se len desde unha hermenéutica apropiada
–que non busca información obxectivante, senón orientación existencial–,
nin as palabras da Biblia, nin as declaracións do maxisterio, nin as reflexións
da tradición impoñen aceptar outra cousa. Desde aquí vese con claridade o
carácter desenfocado que certas interpretacións literalistas fan das
declaracións conciliares, que intentan sacar consecuencias informativas
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dunha linguaxe que –á parte de ser moitas veces indirecta e ocasional– se
move sobre todo no nivel pragmático, de interpelación moral e chamada á
acción correcta.
4. O que cabe conxecturar: tres posibilidades
En realidade, a reflexión podería dete-lo seu paso nas conclusións do
apartado anterior. Con toda probabilidade, sería a opción mellor e máis
prudente. Pero tamén é certo que, unha vez postas, as cuestións non poden
ser esquivadas. E son moitas as que a historia suscitou neste punto. Imponse,
pois, afrontalas.
O tratamento compréndese entón por si mesmo. Suposto o anterior,
trátase agora, por modo tan só conxectural, de analiza-las principais posibilidades de concreta-lo noso saber acerca do inferno, intentando lograr unha
visión que garde a maior coherencia posible co amor salvador de Deus e coa
dignidade da persoa humana. Examinarei as tres que me parecen fundamentais, sen oculta-la miña preferencia, indecisa, pola terceira.
4.1. O inferno coma auto-condena
Cabe considerala coma a interpretación máis común entre os teólogos,
polo menos ata o momento. Como queda indicado no apartado anterior (3.2),
ten o mérito grande de recoñece-la necesidade dunha nova visión, allea á
lóxica punitiva, xuridicista e obxectivante que facía tan inhumanas –e tan
antidivinas– gran parte das teorías tradicionais. Por outra parte, fixo de clara
mediación histórica, pois responde á nova conciencia da modernidade
acerca do valor da liberdade e autonomía humanas.
Salva dese modo valores fundamentais e irrenunciables: Deus aparece
coma o salvador, que só quere o ben e a felicidade dos homes e mulleres; ó
mesmo tempo, estes son respectados na súa dignidade de suxeitos responsables, que escollen e deciden o seu destino: o inferno aparece así coma obra
da propia liberdade.33 Mesmo, sempre que se exclúa toda idea de vinganza,
existe unha lóxica da xustiza, pola que, como di P. Berger, “aquelas accións

Permítaseme un pouco de humor, precisamente por tratarse dunha cuestión tan seria. Falando
eu en Palencia do amor de Deus, tan grande que é incapz de castigar, unha señora preguntoume
espontánea desde o público: “¿E entón o inferno?”. A resposta saíume sen tempo a refrearme:
“Señora, o inferno para quen o traballe”. Parece que ó día seguinte un xornal non tomou a frase
demasiado a ben.
33
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que non só son malas, senón monstruosamente malas”, esas accións que
“claman ó ceo”, merecen unha condenación eterna.34
Só desde unha postura que non toma en toda a súa inevitabilidade o
problema do mal cabería, como fai J. Hick,35 argumentar que esta visión fai
imposible a teodicea, porque pon en perigo ou ben a bondade de Deus (non
querería que tódolas persoas se salven) ou ben a súa omnipotencia (queréndoo,
non pode salvalas). Cando ese carácter inevitable se ten en conta, a
acusación carece de base ou polo menos non é concluínte: Deus quere, pero
é absurdo salvar a alguén á forza; e é omnipotente, pois pode facer todo o
que sexa algo, pero un absurdo non é nada: carece de senso dicir que Deus
non o pode todo porque non pode facer un círculo-cadrado.36
As dificultades veñen, máis ben, por outra parte. Por dous motivos
principais.
O primeiro, á parte dun indubidable fundamento teolóxico, ten unha
forte carga psicolóxica: unha parte da humanidade condenada para sempre,
coma unha sombra terrible da felicidade dos xustos, representa algo que
parece insoportable. Recordémo-la lóxica de Oríxenes: ¿pode Cristo, pode
Deus, poden os benaventurados ser felices sabendo que existen persoas
–en definitiva, fillos e fillas de Deus e, ademais, sempre persoas queridas
para alguén– condenadas para sempre? Por outro lado, toda unha liña de
pensamento na Escritura apunta a unha reconciliación final e definitiva,
onde “Deus será todo en todos” (1 Cor 15,28): tal é o fundamento, sempre
latente e nunca borrable, que fai pensar na posibilidade da apocatástese,
desde Oríxenes ata, non fondo, K. Barth e H. Urs von Balthasar.
A percepción desta incomodidade de fondo resulta tan forte, que
acaba manifestándose nos mesmos que se senten levados a soster esta
34
A Rumor of Angels. Modern Society and the Rediscovery of the Supernatural, Pelikan Books
1971, p. 85: “Estas son accións que demandan non só condena (condemnation), senón condenación
(damnation) no senso plenamente relixioso da palabra –isto é, o que as comete non só se pon a si
mesmo fóra da comunidade dos homes; tamén se separa a si mesmo dunha maneira definitiva da
orde moral que transcende a comunidade humana, e dese xeito invoca unha retribución que é máis
ca humana” (p. 87; cf. pp. 84-89; representa o cuarto dos “signos da transcendencia”, dese “rumor
de anxos” que descobre na experiencia actual).

Compréndese que os teólogos da liberación sexan moi sensibles a este argumento, ó que tamén
se amosa sensible E. Schillebeeckx, Los hombres, relato de Dios, Salamanca 1994, p. 211, se ben
el o fai desde a segunda teoría, que vou expoñer.
35

Evil and the God of Love, Londres 21978, pp. 341-345.

Cf. Para máis detalle, o meu art. cit. El mal inevitable: replanteamiento de la Teodicea. No
fondo, J. Hick está de acordo con esta postura, pero non é de todo coherente ó conservar aínda trazos
dun certo voluntarismo e finalismo: Deus podería, pero non o fai porque...
36
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opinión. Pero, ó non ser afrontada con toda claridade, acaba refuxiándose na
lóxica dos atenuantes: unha lóxica benintencionada e cordial, pero incómoda e, en definitiva, sempre ineficaz. Fíxose moi corrente, por exemplo, a
afirmación de Teresa de Lisieux: “Creo no inferno, pero penso que está
baleiro”. Paréceme un mal camiño: si, pero non; existe, pero non funciona...
Máis incómodos resultan aínda razoamentos, igualmente cordiais, pero que
acaban soando a desculpa desesperada: o inferno sería nada menos ca unha
proba do amor de Deus, “se Deus amase menos, o condenado sería menos
torturado polo odio”.37 ¿Non sería mellor recoñecer clara e sinxelamente que
algo non funciona, que esa postura non resulta sostible?
Pero máis forte é aínda o segundo motivo. No fondo desa interpretación
está latente un presuposto que, por tradicional, non se cuestiona e dase coma
obvio: a inmortalidade natural da alma humana. Desde el a consecuencia
pode parecer inevitable: un ser inmortal que se agarra ó mal non pode existir
máis ca condenado; ou polo menos compréndese ben que así poida ser.
Pero todo cambia cando non se admite ese presuposto. E cómpre
recoñecer que cada vez son menos os que o fan. A nivel filosófico resulta
moi difícil comprender cómo un ser que nace non vai estar destinado
naturalmente á morte; algo que, polo demais, confirma a terrible evidencia
do cadáver: só polo rodeo de Deus –do seu amor poderoso– cabe conxecturala posibilidade de que o home supere ese destino.38 E por aí vai xustamente
a lóxica da revelación: o home é mortal; na Biblia a inmortalidade é sempre
un don de Deus. Por iso estar unido a Deus equivale a estar unido á vida;
apartarse del significa permanecer no dominio da morte.39
Pero entón unha inmortalidade para a condenación resulta, se non
estrictamente contradictoria, cando menos moi difícil de comprender. Que
Deus, acollendo o noso esforzo e o noso desexo, nos faga inmortais para
sermos eternamente felices, está na lóxica da súa creación por amor e
37

F. Varillon, Élements de docrtrine chrétienne, t. II, París 1960, p. 359.

Permítaseme remitir ó meu traballo “Muerte e inmortalidad: lógica de la simiente vs. lógica del
homúnculo”, Isegoría 10 (1994) 85-106.
38

Trátase dunha opinión tan estendida, que non paga a pena buscar referencias, que se poden
atopar en calquera teoloxía bíblica. Permítanseme tan só dúas. A primeira é de P. Tillich: a criatura
coma tal é me-on, “non ser”; por iso o cristián “ha de refuga-la doctrina da inmortalidade natural
e afirmar no seu lugar a doutrina de vida eterna dada por Deus coma aquel que posúe o poder do
ser en si” (Teología Sistemática, I, Salamanca 1971, p. 245; cf. II, pp-. 95-97). A segunda é de H.
Urs von Balthasar, que falando dos Padres, distingue xustamente dous tipos de pensamento: o
ontolóxico, que depende de Platón, e o teolóxico, que se lle opón: só Deus é inmortal; a criatura só
por participación na athanasía de Deus (Theodramatik, IV, Einsiedeln 1983, pp. 278-279).
39
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constitúe o senso mesmo da salvación. Pero que Deus fixese inmortal a
alguén para o condenar, que o librase da súa natural caída na nada e o
mantivese no ser só para que sufrise..., a min ó menos resúltame inconcibible.
Por iso parece mellor avanzar cara ós outros intentos de interpretación.
4.2. O inferno coma morte definitiva
Continuando o razoamento anterior, parece seguirse con lóxica espontánea outra conclusión: se a vida eterna é un don, quen non o acepte queda
privado del, non se salva, morre. E desde logo dificilmente cabe negar que
esta consecuencia se sitúa na liña máis íntima de todo o dinamismo da visión
bíblica. Do comezo ó final aparece a alternativa: a vida ou a morte. No
Deuteronomio dise de modo tallante: “Poño diante de ti a vida e a morte”
(Deut 30, 19; cf. 30,15-20; 11, 26-28). E ó final, na gran síntese que é a Carta
ós Romanos: “Pois o xornal do pecado é a morte, pero o regalo de Deus é
a vida eterna en Cristo Xesús noso Señor” (Rm 6,23).
En idéntica dirección vai todo o pensamento acerca da resurrección.
Esta aparece, fundamental e prioritariamente, para explicar e compensa-la
morte violenta dos xustos (Macabeos e Daniel) e tamén coma intuición da
imposibilidade de que a morte poida romper definitivamente a unión con
Iavé (cf., por exemplo, Sal 73). No Novo Testamento resulta aínda máis
claro:
A resurrección dos pecadores só se menciona en Xn 5,28; Fit 24,15. Isto
depende do feito de que a noción de resurrección está enteiramente
condicionada pola concepción segundo a cal a vida (por tanto, tamén a
volta á vida) é unha bendición incomparable (Mt 16,26). Así, pois, non
era lóxico falar de resurrección a propósito dos pecadores, xa que estes
perderan o dereito á vida coma consecuencia da súa perversidade; a súa
sorte definitiva sinalábase preferentemente coma ‘perdición’ e ‘ruína’.40

A idea de salvación vai igualmente por este camiño. Se se me permite
unha alusión persoal, debo dicir que o intento de pensar en toda a súa
consecuencia a experiencia cristiá da salvación levoume, xa en 1977, a sacar
esta conclusión:
Deus anuncia e realiza a salvación; da condenación non sabemos máis
–nin temos dereito a sabelo– có feito puramente negativo de que ela é a

40
J.T. Nelis e A. Lacocque, “Resurrección”, Diccionario Enciclopédico de la Biblia, Barcelona
1993, p. 1.323. Para a apocalípotica xudía, cf. P. Volz, Die Eschatologie der jüdischen Gemeinde
(1934), Hildesheim 1966, p. 320.
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non-salvación. Ata o punto de que posiblemente estaría moi de acordo co
espírito máis enxebre da Biblia o concibila coma a negatividade total: a
ese ser impotente e mortal que é o home, Deus ofrécelle a gracia infinita
da vida; aceptala é a salvación, vivir para sempre; non aceptala é a
condenación, morrer.41

E aseguraba xa tamén a lexitimidade cristiá do razoamento:
E non se tema que pensar así levaría a ‘augar’ o cristianismo. Soamente unha concepción mesquiña do valor da existencia e da salvación,
soamente a tráxica miopía de quen non se decata do irreparable e
inmenso que é expoñerse a perde-la Vida, podería tirar unha conclusión
dese estilo. Unamuno, que sabía algo das verdadeiras angustias do home,
chegou a dicir: “Prefiro o lume eterno do inferno ó frío absoluto da
nada”.42

Despois as miñas lecturas leváronme a comprobar que, en realidade,
esta idea ten unha presencia moi forte na tradición. Paga a pena expresar esta
opinión nada menos que coas precisas e limpas palabras de J.L. Borges:
Dos argumentos importantes y hermosos hay para invalidar esa eternidad. El más antiguo es el de la inmortalidad condicional o aniquilación.
La inmortalidad, arguye ese comprensivo razonamiento, no es atributo de
la naturaleza humana caída, es don de Dios en Cristo. No puede ser
movilizada, por consiguiente, contra el mismo individuo a quien se le
otorga. No es una maldición, es un don. Quien la merece la merece con
cielo; quien se prueba indigno de recibirla, muere para morir, como
escribe Bunyan, muere sin resto. El infierno, según esta piadosa teoría,
es el nombre humano blasfematorio del olvido de Dios. Uno de sus
propagadores fue Whately, el autor de ese opúsculo de famosa recordación: Dudas históricas sobre Napoleón Bonaparte.43

Nos nosos días a idea vaise estendendo con certa forza. Ch. Duquoc,
aínda que só coma hipótese, expúxoa con forza en 1984.44 Entre nós
dedícalle unha fonda atención A. Tornos, que se esforza sobre todo en

41

Recupera-la salvación, cit., p. 72.

Ib., pp. 72-73. Non localicei a cita literal en Unamuno; pero hai referencias equivalentes no
Diario íntimo, Madrid 1970, p. 41; cf. p. 76 e 83. Atopei máis tarde a mesma idea en Ch. Baudelaire,
Les fleurs du mal, XCVI: “Le jeu”, Gallimard, París 1972, p. 130: “Et mon coeur s’effraya d’envier
maint pauvre homme / courant avec ferveur à l’abîme béant, / et qui, saoûl de son sang, préférerait
en somme / la douleur à la mort et l’enfer au néant!”.

42

43

“La duración del infierno, en discusión”, en Obras Completas, Buenos Aires 1974, p. 236.

44

Mesianismo de Jesús y discreción de Dios, Madrid 1985, pp. 217-221.
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elaborar con exquisito coidado o contexto hermenéutico en que deben ser
lidos hoxe os datos tradicionais. Despois de pasar revista ás diversas teorías,
inclínase por interpreta-la non salvación coma “non-existencia”, coma “non
existencia total”.45 Ultimamente, expona E. Schillebeeckx coa súa habitual
finura teolóxica. Faino con modestia –“aínda que con certo temor, isto é o
que me represento coma solución cristiá máis plausible”–,46 pero con forza
de convicción: os condenados “sinxelamente, xa non son, e non poden ter
nin sequera noción da dita que están gozando os bos. Pero non existe reino
infernal das sombras xunta ó reino eternamente feliz de Deus”.47
Espero que o lector se terá decatado de que se fago tan densas as
referencias neste punto é porque a delicadeza e seriedade do tema así o
postula. Non se trata dunha opinión lixeira ou que non teña en conta a forza
da tradición. Igual que dixen para a opinión anterior, digo para esta: ninguén
ten dereito a acusala de poñer en perigo os datos fundamentais da fe. Máis
ben ofrece dela unha visión coherente, ó tempo que preserva o respecto para
a dignidade da liberdade humana.
Persoalmente, durante tempo pareceume a saída máis plausible. Hoxe
dou máis importancia a unha dificultade, que me fai pensar na posibilidade
de ir aínda máis alá dela, tal como pretende a terceira opción. Exporeina de
maneira algo máis detallada.
4.3. O inferno coma condenación do que é malo en cada un
4.3.1. O punto máis crítico da primeira postura radicaba no problema da
inmortalidade natural: sen ela, resulta moi difícil pensar nunha existencia de
tormento eterno, pois tería que ser mantida directamente por Deus con esa
finalidade. O punto crítico da segunda está no problema da finitude da
liberdade. De aí a forza da terceira postura. Dada a delicadeza e complexidade
da cuestión, enunciarei primeiro de maneira xeral a súa intención global.
Logo será máis fácil segui-los razoamentos de detalle.48

45

O.c., pp. 226-231.

46

Los hombres, relato de Dios, cit., p. 214.

47

Ib., p. 213.

Redactado este traballo, e gracias ós bos oficios do meu amigo E. Vilanova, puiden coñece-lo
libro de J. Elluin, Quel enfer?, París 1994, que defende amplamente unha postura moi semellante,
mesmo nos matices, á que expoño aquí. Y. Congar, que lle fai un breve e cordial prólogo, aínda que
non se decida a unha total identificación coa proposta do autor, di: “Hai un [inferno] no que non
creo de ningún modo, a saber, o dunha pena eterna, completamente va, posto que non leva a
ningunha conversión” (p. 7).

48
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Enténdese ben que Deus non queira nin poida forza-la liberdade humana: se alguén libremente se nega a acolle-la Vida, Deus ten que o respectar
e, con dor de Pai, deixalo desaparecer, caer na morte segunda, pois iso é o
que o non salvado escolleu. Aí radica a forza da postura anterior. A pregunta
radica noutra parte: ¿pode unha liberdade finita e, por tanto, condicionada
ter unha opción tan absoluta que a leve a escolle-la nada? ¿Non resultará
máis plausible unha terceira saída?
Sería esta: a liberdade é algo moi serio e ten consecuencias graves,
mesmo definitivamente graves e terribles, pero non levan ó absoluto negativo da nada. Dese modo, conxugando os dous polos –por un lado, un Deus
que o quere facer todo por salvar; por outro, unha liberdade que só é
limitada–, chegaríase a unha consecuencia intermedia: Deus salva canto
pode, canto a liberdade finita llo permite; é dicir, Deus salva aquel resto de
bondade que parece non poder quedar nunca anulado por ningunha acción
mala. Habería condenación real e definitiva, pois pérdese todo aquilo que
non se lle permitiu salvar a Deus; pero desaparecería a desproporción, que
parece intolerable, entre o finito da culpa e o infinito das consecuencias.
A visión final de Deus todo en todos acadaría así toda a súa gloria
obxectiva e toda a súa positividade subxectiva, pois non habería por toda a
eternidade nin a sombra tremenda dos condenados (primeira postura) nin
sequera o oco doloroso e irreparable da ausencia para sempre de tantos seres
queridos (segunda postura). Sería a gloria total, e nela a desigualdade real
non sería impedimento: asumida na gratitude recoñecida e na comuñón sen
rivalidades, sería para todos o modo da felicidade, pois cada un lograríase
a si mesmo na medida total do propio ser xa plenamente aceptado, gozado
e recoñecido. Xa o dixo san Paulo falando da resurrección: “mesmo entre
estrela e estrela hai diferencia de brillo” (1 Cor 15,41), sen que iso mingüe
en nada a gloria nin a felicidade da derradeira plenitude.
Intentemos agora aclarar algo os problemas de detalle.
4.3.2. O punto nodal está, pois, na transcendencia decisiva da liberdade:
fráxil, pero que representa sen dúbida o constitutivo máis fundamental da
personalidade humana. Algo no que insistiu sempre con especial énfase
Karl Rahner e que non deixa de aplicar a este problema. Ata o punto de que
–aínda que non sen certas vacilacións– explica para el a posiblidade da
condenación total. ¿Pero pode unha liberdade finita chegar a dispoñer
totalmente de si mesma? ¿Pode facerse tan totalmente mala que non quede
nela nada de bo? Hoxe, cando a psicoloxía das profundidades nos fixo tan
conscientes dos condicionamentos fondísimos e nunca totalmente
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clarificables da nosa liberdade, percibimos ben a forza enorme destas
preguntas.
De feito, o mesmo Rahner recoñece, de maneira moi clara, a
imposibilidade dunha total transparencia da liberdade finita na súas actuacións
concretas: “o suxeito nunca ten unha seguridade absoluta en relación co
carácter subxectivo e, en consecuencia, coa cualidade moral de tales accións
particulares”;49 ata o punto de que “baixo o crime aparentemente máis
grande pode ás veces non ocultarse nada, por tratarse tan só dun fenómeno
propio dunha situación que aínda non é persoal”.50 Aí é, xusto, onde non
resulta imposible intuí-la fasquía da terceira posibilidade: a de que o non da
liberdade humana á salvación de Deus sexa real sen ser total, sexa rechazo
terrible e destructivo sen chegar á anulación: sexa condenación real e
verdadeira –pola inmensa perda que, en todo caso, supón– sen aniquila-lo
resto de bondade que existe sempre en toda persoa.
Se se me permite unha alusión de carácter persoal, debo dicir que esta
posibilidade me foi suxerida por vez primeira nunha charla de Tony de
Melo. Coa súa incomparable capacidade de fabulación parabólica, el
expresábao dicindo que “as ovellas e os cabritos” do xuízo final non se
refiren a dúas clases de persoas, senón a dúas realidades dentro de cada
persoa. Salvarase, pois, o bo que hai en cada un e perderase, anulándose, o
malo. O curioso é que, máis tarde, puiden aprender en H. Urs von Balthasar
que esta idea fora exposta xa á letra nada menos que por santo Ambrosio de
Milán: idem homo et salvatur ex parte, et condemnatur ex parte, “a mesma
persoa sálvase en parte e condénase en parte”. Ou, coma o mesmo Balthasar
explicita con palabras e A. von Speyr: “Cada pecador escoitará ambas
palabras: ‘apártate de min ó lume eterno’, e ‘vinde, benditos do meu Pai”.51
Un pensador tan agudo coma Juan Luis Segundo, que sintoniza moi ben
con Rahner, estima que a “seriedade mortal” da liberdade non implica “a
posibilidade de opción polo mal absoluto por parte do home”, pois, segundo
o mesmo Rahner amosara no seu estudio sobre o concepto teolóxico de
concupiscencia, a liberdade humana non é capaz de personalizar todo o que
hai nela de natureza, é dicir, de non transparente e moldeable pola mesma.52
49

O.c., p. 125.

50

Ib., p. 130.

A cita de Ambrosio, In Ps 118, serm. 20,58 (PL 15,1502); as palabras de A. von Speyr, en
Objektive Mystik, pp. 332-333 (Theodramatik, IV, cit., p. 293). Despois souben que este texto é
tamén fundamental para J. Elluin, Quel enfer?, cit., pp. 106-110.
51

236/28

¿Que queremos dicir cando dicimos inferno?

De xeito máis positivo, xa buscara antes un apoio naquel coñecido texto
onde san Paulo ensina que en todos hai algo que salvar, mesmo naquel do
que as malas obras queden anuladas no xuízo: “quedará sen paga, pero el
persoalmente hase salvar, aínda que só coma quen dá fuxido do lume” (1 Cor
3,15).53
4.3.3. O certo é que, sendo minoritario, este modo de ver non estivo
nunca ausente da tradición. Todo o contrario: houbo sempre unha corrente,
de fondo calado, que non renunciou nunca a esta posibilidade. Abonda con
traer á memoria a doutrina da apocatástase ou “restauración de tódalas
cousas” por medio de Cristo (cf. Feit 3,21). Oríxenes foi o seu gran defensor,
pero non estivo só; seguírono moitos, e non pequenos: Gregorio Nacianceno,
Gregorio Niseno, Dídimo o Cego, Evagrio Póntico, Diodoro de Tarso,
Teodoro de Mopsuestia, quizais Xoán Crisóstomo. O rechazo oficial cortou
o movemento; pero, aínda así, aparecerá máis tarde en Escoto Eriúxena,
Amalrico de Bene, os Irmáns e Irmás do Libre Espírito e os anabaptistas. A
partir da Ilustración, aínda que de ordinario cun certo aire esotérico, foron
moitas as personalidades teolóxicas que defenderon a idea ou simpatizaron
con ela: F. Schleiermacher foi acaso o máis influente. Na teoloxía actual as
sostidas e complexas reflexións de K. Barth e H. Urs von Balthasar
conferíronlle unha matizada pero forte presencia.54 Desde a filosofía da
relixión –moi marcada polo diálogo coas relixións non cristiás– xúntaselles
John Hick, cun pensamento de resonancia crecente.
A forza desta postura, que en realidade a converte nunha raíz nunca
desarraigable de todo e sempre disposta a reagromar, está, por un lado, na
percepción do poder da gracia de Deus e da súa vontade salvadora, sempre
disposta ó perdón; e, por outro, en toda unha liña da Escritura que suxire de
diversos modos unha reconciliación total para o final dos tempos. A súa
febleza –tal como adoita presentarse– pódelle vir de dous puntos principais,
que por iso paga a pena aclarar.
O primeiro remanece do seu (excesivo) verticalismo teocéntrico. Os
defensores dan moitas veces a impresión de razoar case que en exclusiva
desde Deus: da súa soberanía e do seu poder. Pero, no meu parecer, non está
52
53

¿Qué mundo? ¿Qué hombre? ¿Qué Dios?, Santander 1993, p. 342, coa nota 11.
La historia perdida y recuperada de Jesús de Nazaret, Santander 1991, pp. 600-605 e 624-631.

Cf., para unha visión sintética, C. Andressen e P. Althaus, “Wiederbringun Aller”, RGG 6 (1962)
1693-1696; F. Mussner e J. Loosen, “Apokatastasis”, LfThK 1 (1957) 708-712. Ver, sobre todo, a
viva e fonda exposición que fai H. Urs von Balthasar, Theodramatik, IV, cit., pp. 171-172 e 243293.
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aí o polo decisivo do problema. Porque é obvio que de Deus sempre
podemos estar seguros. El obra por amor e fai canto está na súa man para
salvarnos: se pode –é dicir, se é posible, se non é algo contradictorio, unha
nada, un sen-sentido–, demostrou que o fai. A dificultade real radica en nós:
de qué é capaz o noso ser finito, en que medida lle permite a Deus que o
salve.
Resulta moito máis sinxelo, e creo que máis realista e verdadeiro,
partir de que Deus fai, efectivamente, todo o posible, e concentrarse nas
posibilidades da criatura. Dese xeito, por un lado, respectámo-la
transcendencia e o amor divinos e, por outro, operamos cos datos, sempre
dalgún xeito verificables, da nosa experiencia. Foi o que intentamos ó partir
da limitación da liberdade humana –dato certo e evidente–, para desde ela
explora-las posibilidades concretas: desde unha liberdade non absoluta
parece, en efecto, posible concibir –sen artificio lóxico de ningún tipo– que
sempre quede nela algo de bondade que lle permita a Deus exerce-la forza
absoluta do seu amor.
E aquí tal vez conveña aprender, sobre todo de Hick, a ter máis en
conta unha posibilidade, presente na tradición pero pouco explorada: a de
que despois da morte caiba aínda un exercicio efectivo da liberdade. Ó
falar disto, movémonos no descoñecido e por principio inverificable; pero
por iso mesmo acaso non debamos descartar a priori tal posibilidade. Sobre
todo cando na propia tradición encontramos intuicións que apuntan por aí:
tal o tema medieval –renovado ultimamente por L. Boros–55 da iluminación
no momento da morte e, con moito máis calado teolóxico, o do purgatorio,
coma posibilidade transmundana de conversión (uso adrede conversión e
non purificación, para insistir na necesaria participación da liberdade, sen
a cal, aínda suposta a iniciativa de Deus, non pode existir un real proceso
salvífico). Idea que, como se sabe, ten fondas raíces na tradición das
relixións orientais e na que J. Hick pon especial énfase.56 (Pero aquí prefiro
deixala coma suxestión posible, sen facer depender dela o razoamento).
O segundo punto feble consiste na tendencia a ve-la apocatástese coma
unha simple restauración, coma un volver ó principio, igualando todo. Co
55
10

Cf. principalmente Mysterium mortis. Der Mensch in der letzten Entscheidung, Friburgo i, Br.
1973.

O. c., pp. 345-348. Con maior amplitude toca o tema en Death and Eternal Life, Londres 21985.
O tema é tratado tamén no número monográfico de Concilium sobre ¿Reencarnación o Resurrección?; cf. principalmente J.R. Schas, “¿Resurrección o Reencarnación? La doctrina cristiana del
Purgatorio”, pp. 883-890.
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cal quedaría moi desdebuxada a seriedade existencial da liberdade. A
consecuencia máis grave sería entón que a linguaxe dual acerca da salvación
e da condenación quedaría completamente baleira de senso.
Ben mirado, este punto vai intimamente unido ó primeiro, ó seu
esaxerado verticalismo. A visión desde arriba, ó fixarse case que en
exclusiva no que Deus fai, perde de vista a base antropolóxica: o feito de que
a salvación divina só pode salva-lo que a liberdade humana lle permite
(aínda que sexa, claro está, na intensificación inconmensurable da gracia).
Pero o simple cambio na énfase da perspectiva fai ver que non se trata dunha
simple restauración: na medida en que a liberdade se pecha prodúcese perda
real na posibilidade da salvación. Perda, por un lado, irreparable –eterna–
e, por outro, enorme, dado o valor supremo do perdido –do que resulta
condenado.
Comprendo que, a primeira vista, isto poida da-la impresión dunha
interpretación artificiosa, case que dun xogo coas palabras. Sería así, para
unha lóxica comercial, que concibe a salvación dunha maneira obxectivante
e mesquiña: “Se me salvo, xa está; o demais non importa: libreime do
castigo”. Nunha lóxica do amor, onde o que importa é a fondura da comuñón, o avance na intimidade, o gozo na alegría do outro..., a mínima perda
ten sempre algo de traxedia irreparable. Non se trata dun premio engadido
desde fóra, senón da realización do ser no que ten de máis íntimo e precioso.
De novo, palabras que se expoñen a non significar ou, peor, que corren
o risco da retórica. Pero acaso tamén palabras que nos xulgan, porque non
asomarse sequera ó que elas intentan anunciar pode detectar que, no fondo,
non sabemos —non saboreamos— aínda nada do que é a salvación. Presos
no xogo infantil do premio e do castigo ou acaso víctimas inconscientes do
espírito de resentimento ou do desexo de vinganza, non intuímos sequera de
lonxe nin a misteriosa marabilla da salvación nin a terrible aposta da
liberdade. Coma eses cristiáns que, cando descobren que Deus salva de
verdade en tódalas relixións, pensan que entón xa non serve para nada a dita
de o descubrir coma o Abbá que logrou revelársenos en Xesús de Nazaret...
Pero a mesma dificultade destas palabras tráenos á memoria a cautela
fundamental da que partía toda esta parte final. Estamos no terreo da
conxectura. Falamos do que, por definición, sobrepasa a nosa capacidade de
certeza e do que, por tanto, só nos é lícito falar na modestia dunha proposta
en diálogo. A seguridade está só no fundamental, no que verdadeiramente
importa: que Deus é amor e que só quere e busca por tódolos medios a nosa
salvación; que o fai no respecto, exquisito e absoluto, á nosa liberdade, a cal
pode resistirse á súa salvación; que só desa resistencia procede a non239/31
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salvación, o inferno; que, sexa este o que sexa e consista no que consista, ten
sempre algo de terrible e irreparable para nós, pero que non é nunca un
castigo de Deus, senón ante todo unha dor e unha traxedia para El.
A partir de aí, todo é conxectura que só pode aspirar á lexitimidade na
medida en que trata de aclara-la seguridade de fondo, de xeito que deixe
patente do mellor modo posible o amor incondicional de Deus e preserve a
fráxil pero irrenunciable dignidade da liberdade humana.
Andrés TORRES QUEIRUGA
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Estudios

Acerca do sentido dunha
Filosofía da Liberación
Por Mariano MORENO VILLA

A filosofía, coma producto cultural dun tempo e un espacio determinados, non se crea da nada, pois toda reflexión é a concreción dun pensar
posible nun contexto socio-cultural concreto. A Filosofía da Liberación (FL)
non é ningunha excepción nesto, senón que se enraíza coa mellor tradición
filosófica e práctica realizada en América Latina con anterioridade a ela. A
FL é a sistematización máis orixinal que se realizou da filosofía fóra das
fronteiras do vello continente ata o presente.
O interese por América Latina medrou nos últimos decenios en todo o
mundo e estivo motivado por acontecementos de diferente índole: os
problemas sociais e políticos que entre as súas fronteiras se sucederon
(golpes de Estado, dictaduras militares, a traxedia humana dos desaparecidos e asasinados, os intentos de realización da utopía socialista, os avances
dunhas democracias crecentes pero fráxiles, etc.), o xurdimento dun debate
teolóxico que non ten parangón na contemporaneidade (a Teoloxía da
Liberación), a polémica discusión da denominada “teoría da dependencia”
no campo da socioloxía económica e política, a moda internacional da
importante literatura latinoamericana, etc. Fronte a esta ebulición social e
cultural en América Latina aparece un panorama europeo tamén en plena
efervescencia, co derrubo do socialismo real, os gravísimos problemas
nacionalistas que tiveron coma consecuencia unha guerra no interior de
Europa, desde a extinta Iugoslavia ata algunhas repúblicas ex-soviéticas, etc.
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Pero, ó contrario do que sucede en América Latina, no vello continente
percíbese unha cultura decadente e falta de orixinalidade.
Neste breve ensaio non é posible que nos deteñamos a expoñer
pormenorizadamente o panorama aquí só esbozado. O noso obxectivo
consistirá en referirnos á posibilidade da construcción dunha filosofía
latinoamericana, que deu lugar a un debate do que xurdiu a FL, así coma
á crítica que a subxectividade e a ontoloxía da modernidade realizaron na
FL, apoiándose na existencia do Outro coma pobre, alén da tematización do
ser usual en Europa desde as orixes da filosofía grega.
A posibilidade e orixinalidade dunha filosofía latinoamericana
Antes de comezar coa exposición da FL é conveniente aludir á polémica
filosófica que animou o panorama latinoamericano e que tivo coma principais
protagonistas a A. Salazar Bondy e L. Zea, e no que tamén interveu
decisivamente Enrique Dussel, que é, sen dúbida o maior expoñente da FL
ata o momento.
En 1974 o filósofo peruano Augusto Salazar Bondy suxeriu, nunhas
conferencias pronunciadas en México en 1968,1 a posibilidade dunha filosofía latinoamericana auténtica e orixinal, debido á súa inserción nunha cultura
de dominación, coma a do subcontinente latinoamericano. Esta toma de
postura foi contestada polo mexicano Leopoldo Zea nun ensaio publicado
1969,2 onde sostén que a complexidade da vida cultural latinoamericana
impide que a filosofía alí realizada poida ser rexeitada coma inauténtica sen
matizacións. Zea pensa que a filosofía latinoamericana se caracterizou por
ter sabido adapta-las ideas alleas, basicamente europeas, á propia realidade
latinoamericana.3
En efecto, a emancipación mental ocupou ós latinoamericanos coma
busca da propia identidade, do propio ser, e apareceu contemporaneamente
1

Salazar Bondy, A., ¿Existe una filosofía de nuestra América?, Siglo XXI, México, 199212.

2

Zea, L., La filosofía americana como filosofía sin más, Siglo XXI, México,198913.

Sobre esta polémica pode consultarse: Miranda Regina, J.E., Filosofia Latino-americana e
filosofia da Libertaçâo. (A proposta de Enrique Dussel em relaçâo às posiçôes de Augusto Salazar
Bondy e de Leopoldo Zea), CEFIL, Campo Grande, 1992; Fornet-Betancourt, R., Problemas
actuales de la filosofía en Hispano-américa, Fepai, Buenos Aires, 1985; Gallardo, H., “El pensar
en América Latina. Introducción al problema de la confrontación de nuestra conciencia: A. Salazar
Bondy y L. Zea”, en Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (San José) 35 (1977) 183210.
3
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á manumisión política da primeira metade do século XIX,4 anque esta
emancipación podemos remontala, sen dúbida, ós primeiros defensores dos
indios, comezando en 1511 con frei Antonio Montesinos, cando protestaba
ante os conquistadores: “¿Con que dereito e con que xustiza tedes en tan
cruel e arrepiante servidume a estes indios? ¿Con que autoridade fixestes tan
detestables guerras a estas xentes que estaban nas súas terras mansas e
pacíficas, onde tan infinitas delas, con mortes e estragos nunca oídos,
consumistes? ¿Como os tedes tan oprimidos e fatigados, sen darlles de
comer nin curalos das súas doenzas, que dos excesivos traballos que lles
dades incorren e mórrensevos, e por mellor dicir, matádelos para sacar e
adquiri-lo ouro de cada día?”.5 Máis de trinta anos despois, Bartolomé de
Las Casas seguirá denunciando a opresión, sendo suficientemente coñecida
a súa crítica á conquista.
Para Salazar Bondy a América hispanoindia atópase nunha situación de
dominación, dependencia e subdesenvolvemento. En semellante circunstancia, a cultura dun país ou continente vese afectada en tódalas súas
manifestacións. A tese básica do filósofo peruano é a seguinte: “Sosteño que
a filosofía, coma producto de expresión dunha cultura, cando se trata dunha
filosofía que se fai dentro dun país que está en situación de dominación, é
unha filosofía que ten os mesmos caracteres, ou sexa, é unha filosofía da
dominación”.6 A vinculación entre a realidade social e a reflexión do
filósofo é estreita, e entre unha e outra establece, como se ve, unha relación
de causa-efecto. Esto significa que a filosofía latinoamericana carece de
orixinalidade de facto e que ata que non sacuda o xugo da dita dominación
non poderá ter lugar unha filosofía orixinal e auténtica, pois os filósofos
latinoamericanos, ó pensa-la imaxe de si mesmos e do seu mundo, fano
desde o plaxio de alguén que toma coma propio o pensado por outros. Non
se nega a veracidade da filosofía asumida, senón que o que esta en xogo é
“o ser que as asume”.7 Desta forma, o ser de Latinoamérica ten unha relación
directa coa autoconciencia dos latinoamericanos, que pareceran vivir nunha
especie de estrabismo, e incluso algo peor, nunha especie de esquizofrenia.
Cf. Roig, A.A., “Importancia de la historia de las ideas en América Latina”, en Pucara (Cuenca,
Ecuador) 1 (1977) 49-55; Id., “De la historia de las ideas a la filosofía de la liberación”, en
Latinoamérica (México) 10 (1977) 45-72.

4

5
Citado en Hanke, L., La lucha española por la justicia en la conquista de América, Aguilar,
Madrid, 19672, p. 39.
6
Salazar Bondy, A., “Filosofía de la dominación y filosofía de la liberación”, en VV.AA., América
latina. Filosofía y liberación, Bonum, Buenos Aires, 1974, pp. 6-7.
7

Salazar Bondy, A., ¿Existe una filosofía de nuestra América?, p. 82.

243/35

Mariano Moreno Villa

Un escritor latinoamericano puido afirmar en 1962 o seguinte: “¿Somos
europeos? ‘Si e non’. ¿Somos indíxenas? ‘Si e non’. ¿Somos algo novo? ‘Si
e non’. ¿Somos algo vello? ‘Si e non”. Desto conclúe unha dualidade interior
dramática: “Esquizofrenia: a nosa cultura simulou ser europea, simulou ser
india, simulou se-lo que non era. Porque é americana: ¿Americana? Entón,
¿que é americano?”.8
A postura de Salazar Bondy produciu adhesión e reaccións contrarias;
entre as últimas destaca a proposta de Leopoldo Zea, que no seu traballo
antes citado manifesta que pretende ser unha réplica directa á postura do
filósofo peruano. Para Zea o quefacer filosófico cuestiónase sobre o “ser”,
sendo o logos, a palabra, o seu medio expresivo por excelencia. O que
sucede é que moitas veces na historia unha determinada resposta ou logos
ante preguntas fundamentais do home preséntase coma a resposta, a única
posible, impoñéndoselle-la mesma a outros homes a través das diversas
mediacións de colonización e dominio, sexan políticas, económicas, culturais,
relixiosas, tecnolóxicas, etc., que adoitan estar case sempre cimentadas
nunhas determinadas concepcións filosóficas. Cando en América Latina os
filósofos se preguntan sobre a posibilidade dunha filosofía xenuinamente
americana, “facémolo –di Zea– partindo do sentimento dunha diversidade,
do feito de que nos sabemos e sentimos distintos”.9
A esta diferenciación debería corresponder, supostamente, unha determinada filosofía que fose propia e orixinal. Pero os filósofos gregos non se
cuestionaron por unha filosofía grega, senón que simplemente se cuestionaban sobre a esencia do mundo que lle era cotián. Os filósofos latinoamericanos frecuentemente tiveron o complexo de non saber construír unha
filosofía propia. En palabras de Zea: “¿Que clase de homes somos que non
somos quen de crear un sistema, que non somos capaces de orixinar un
filósofo que se asemelle a un de tantos que foron e son claves da historia da
filosofía? ¿Que clase de homes somos?”.10 Co achegamento da modernidade
europea o habitante do vello continente identifica o seu destino co do seus
colonizados. O seu modo de ser e a súa forma de capta-lo ser, o seu logos,
será imposto ós habitantes das novas terras conquistadas. O europeo
considerábase a si mesmo coma o ser humano por excelencia, de tal forma
Murena, H.A., “Ser y no ser de la cultura latinoamericana”, en Ensayos sobre subversión, Sur,
Buenos Aires, 1962, pp. 59-60.

8

9

Zea, L., o. c., p. 10.

Ib., p. 11. Obsérvese que estas cuestións son tratadas polo filósofo mexicano cunha fina ironía.
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que fixo falta que o indio e os seus defensores xustificasen a súa propia
humanidade ante os seus conquistadores e ante os ideólogos, coma Ginés de
Sepúlveda. Zea ten, pois, un concepto distinto do de Salazar Bondy da
inautenticidade da filosofía: “inauténtica é a filosofía de pobos
supradesenvolvidos que, en nome da seguridade e de tódolos valores que se
di tratan de protexer, xustifica a destrucción de pobos, a mutilación do home
e as restriccións da súa liberdade”.11 O esencial dunha filosofía auténtica non
ten unha relación intrínseca co lugar onde se realiza, senón coa calidade da
mesma filosofía.
Filosofía da Liberación e filosofía auténtica
¿Como abordan o tema da orixinalidade e autenticidade dunha filosofía
latinoamericana os filósofos da liberación? Dussel asume de Salazar Bondy
a convicción de que cómpre supera-la imitación en que viviu a meirande
parte da filosofía latinoamericana con respecto á filosofía occidental; mais
tamén está de acordo con Zea ó soster que un pensar filosófico non parte de
cero, da nada, senón que asume o mellor do xa realizado. Para Dussel, o
filósofo inauténtico non é merecente do nome de filósofo, senón do de
sofista; este é imitador do europeo, un “pedagogo domesticador” dos seus
alumnos, que fixo que estes acepten “a cultura do nordatlántico coma a
cultura universal, a única, a verdadeira”.12 Pero tamén prevén contra o risco
adolescente de querer ser orixinais custe o que custe, cando afirma: “Ser
orixinais non é o problema nin o punto de partida. Tampouco ten sentido a
pretensión de ‘partir de 0’. Detrás dese presunto ‘partir de 0’ adoita
agacharse unha vulgarización reformada de vellas formulacións anteriores.
O problema non é a orixinalidade intelectual, nin a súa busca frívola, senón
o facerse cargo das urxencias reais que xera a ‘praxe’ socio-históricopolítica latinoamericana”. Velaquí o programa que desde a perspectiva da
construcción da FL latinoamericana asume Dussel, coma paso previo á
oferta dun novo pensamento: “É preciso, entón e previamente, desartellar,
destruír, desarmar esta linguaxe lóxica para que pola fenda aberta na
fortaleza da sofística poida accederse á realidade. Por isto partimos dos
filósofos, dos máis importantes, dos europeos, e desde eles mesmos abrímonos
camiño destructivamente para albiscar novas categorías interpretativas que
nos permitan dici-la realidade cotiá latinoamericana. Non se trata só dun
11

Ib., p. 113.

Dussel, E., Para una Ética de la Liberación Latinoamericana, Siglo XXI, Buenos Aires, 1973,
t. I, p. 11.
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discurso sobre a liberación, senón antes, da liberación mesma da linguaxe e
a lóxica filosófica dunha Totalización que lle impide chegar á realidade”.13
Esto é verdadeiramente importante de reter, pois, como afirma Dussel, non
se trata en realidade dunha filosofía de xenitivo, que especulase sobre a
liberación, senón que tamén pretende sacudi-lo lastre dunha linguaxe filosófica que lle impide acceder á realidade propia do empobrecido, do oprimido
latinoamericano; trátase dunha especie de “filosofía fundamental”. Cómpre,
por conseguinte, abrirse a novas categorías filosóficas que posibiliten dar
conta desa realidade, sabendo que esa “realidade” non é Latinoamérica coma
concepción abstracta, senón que é a persoa do outro, a persoa sufrinte e
oprimida polo peso do logos estraño.
¿É posible entón unha filosofía nun contexto socio-cultural de dominación? É dicir, ¿é posible unha filosofía da liberación da dominación? Para
Salazar Bondy, a resposta era negativa; para Zea, positiva. Parécenos que tal
filosofía é, claramente, posible e incluso necesaria, pero a condición de que
esa reflexión non estea desarticulada do proceso práxico de liberación, pois
unha FL debe ser fundamentalmente unha ética e esta, socialmente, debe
resolverse nunha acción política e social. É máis, non só é unha filosofía
posible, senón que ten un desenvolvemento, durante un cuarto de século ó
menos, que confirma a súa orixinalidade e frescura tamén no actual panorama filosófico occidental entumecido. A filosofía latinoamericana é, pois,
posible, incluso necesaria, pero ha de ser, en medio da miseria da maioría
dos seus habitantes, unha Filosofía da Liberación.
As orixes da Filosofía da Liberación
Pensamos que o ano 1970 pode servir coma data aproximada que marca
o nacemento da FL. Neste ano celebrouse en Arxentina o II Congreso
Nacional de Filosofía. Tres anos despois, a revista Nuevo Mundo (Buenos
Aires) dedicará un número especial,14 coas aportacións dun grupo de
filósofos, xente nova na súa maioría entón, cando, rompendo coa liña da
filosofía preponderante no país, oficial, dese momento na Arxentina, propoñan unha ruptura coa tradición filosófica occidental, europea, coma
condición necesaria para auspicia-lo rexurdimento e desenvolvemento da
FL. Desta forma, a FL concíbese, desde os inicios, criticamente fronte á
filosofía europea.
13

Ib., p. 14.

Corresponde ó tomo 3, n. 1; publicado tamén coma libro: Hacia una Filosofía de la Liberación
Latinoamericana, Bonum, Buenos Aires, 1973. É o primeiro libro-manifesto sobre a FL.
14
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A FL é expresión da realidade cotiá, e o cotiá na meirande parte da
humanidade é a pobreza. Por esto a FL non é unha filosofía de despacho,
realizada por un filósofo apartado da realidade e que escribe só para que
outros o lean e admiren os seu profundos pensamentos. Polo contrario, a FL
pretende facerse cargo dos maiores interrogantes suscitados pola cotianidade existencial onde se desenvolve, e quere ser unha reflexión estrictamente filosófica pero que dea respostas á situación de sometemento na que viven
pobos e persoas en Latinoamérica, e en calquera rexión do mundo onde sexa
patente a espoliación do home sobre o home ou da Totalidade sobre o
distinto.
Na constitución primeira da FL houbo factores de diversa índole, que
posibilitaron o seu xurdimento. Factores políticos, coma a incidencia que en
todo o continente latinoamericano tivo a revolución cubana, a proliferación
dos populismos, etc., que tiveron unha grande incidencia na reflexión das
ciencias sociais. Particular importancia tivo o descubrimento do pobo coma
suxeito da historia. Desde a perspectiva dos factores sociais e económicos
hai que destaca-la crítica que moitos sectores da economía e a socioloxía lle
realizaron á teoría do desenvolvemento, que se inspiraba no funcionalismo
de orixe norteamericana (de W.W. Rostow, A. Lewis, R. Barre, etc.) e que
propugnaban un etapismo que sostén que o subdesen-volvemento é un
estado natural dos pobos e que non é senón un primeiro momento na
estructura lóxica do mercado mundial; é unha sorte de darwinismo económico que nós denominamos “pelaxiano”, 15 pois pensa que ese
subdesenvolvemento non é senón un estadio pasaxeiro, no que, postas unhas
determinadas bases económicas científicas, necesariamente, tarde ou cedo,
o desenvolvemento producirase co esforzo dos interesados, e dun modo
mecánico. Aquí se inscribe, a nivel práctico, a Alianza para o Progreso, que
máis pronto que tarde amosou a súa inutilidade. Fronte a este modelo
interpretativo alzáronse moitas voces que sostiñan que ese desenvolvemento
latinoamericano, lonxe de ser natural e conxuntural, era consecuencia lóxica
e real dun longo proceso de dominación colonial e resultado inevitable da
orde económica mundial, é dicir, da súa desorde. Por eso falarase, fronte á
teoría do desenvolvemento, da teoría da dependencia, na que A. Gunder
Frank16 e outros (particularmente algúns sociólogos brasileiros, coma Th.
15
A esto referímonos de vagar na nosa tese de doutoramento, titulada Filosofía de la Liberación y
Personalismo. “Meta-física” desde el reverso del ser. A propósito de la Filosofía Ética de la
Liberación de Enrique Dussel, 2 vol., Universidade de Murcia, Murcia, 1993.
16
Unha crítica aguda a Rostow e ó seu etapismo realízaa este autor no seu libro Sociología del
desarrollo y subdesarrollo de la sociología, Anagrama, Barcelona, 1971.
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Dos Santos, F. Cardoso, H. Faletto, etc.). Coa teoría da dependencia
prodúcese un cambio de paradigma epistemolóxico na interpretación da
realidade latinoamericana, que substitúe o binomio desenvolvementosubdesenvolvemento polo de “dependencia-liberación”,17 mentres a débeda
externa de América Latina medraba sen cesar. En canto ós factores relixiosos, tan importantes en América Latina, en 1968 celebrouse a segunda
Conferencia Xeral do Episcopado Latinoamericano (CELAM), na cidade
colombiana de Medellín, na que nos seus documentos se insiste na necesaria
liberación da situación de dominación na que viven as masas populares do
continente. En 1968 o teólogo peruano G. Gutiérrez imparte un relatorio en
Chimbote (Perú), titulado “Cara a unha teoloxía da liberación”, con intuicións
principais que desenvolverá no seu libro de 1971 titulado Teología de la
liberación. Perspectivas,18 converténdose na principal obra de referencia
deste fecundo movemento teolóxico interconfesional. Pouco antes, o sociólogo Fals Borda publicou en Colombia o seu libro Sociología de la Liberación, e entón moitos cuestionáronse, non só se era posible unha filosofía
orixinal e propia en América Latina, senón tamén se non sería posible
realizar unha Filosofía da Liberación.
Desde 1971, reuníanse na cidade de San Miguel (Buenos Aires) un
grupo de profesores de filosofía que intentaban crear unha filosofía latinoamericana.19 A case todos eles os unía unha actitude e inquietudes filosóficas
semellantes, anque se distancian nalgúns aspectos, puntuais ou incluso de
fondo. Aquí se acadaron algunhas coincidencias básicas. A máis importante, a que dalgunha maneira funda o grupo, é a de “querer facer filosofía
latinoamericana, que sexa autenticamente filosofía, e por iso de valor
universal, e sen embargo xenuinamente latinoamericana, é dicir,
historicamente situada no noso aquí e agora”. Ademais, comparten o
coñecemento de que para conseguilo é necesaria unha “ruptura co sistema de
dependencia e coa súa filosofía”. E velaquí que liberación é a antítese
positiva de dependencia; por iso, FL debe situarse contra tal dependencia.
Ademais, o filósofo debe ser intérprete da filosofía “implícita no pobo
latinoamericano, interpretándoa criticamente”. Finalmente, sostén que “é no
O concepto negativo de dependencia ten a súa antítese e o seu correlato positivo no da liberación.
Esta é un imperativo ético necesario para pensar no camuflador, alí onde se dea aquela en calquera
das súas formas.

17

18

Publicado en España por Edicións Sígueme, Salamanca, 1972.

Ademais de E. Dussel e J.C. Scannone, cabe citar a O. Ardiles, H. Assmann, M. Casalla, C.
Cullen, R. Kusch, J. De Zan, A. Fornari, A.A. Roig, etc. Anque non todos eles entenderon
posteriormente a FL en idéntica forma.

19
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pobre e oprimido [...] onde se manifesta o novo da historia, que o filósofo
ha de pensar e dicir”, sabendo que os pobres non teñen quen lles escriba nin
quen erga a voz, filosoficamente, por eles.
Crítica á modernidade e á subxectividade constituínte
A FL toma posición fronte ás principais teses idealistas e, en boa
medida, pode dicirse que considera o idealismo coma a culminación lóxica
do ego cogito cartesiano, sen que lle falte razón. En efecto, Kant converteu
o “eu penso” en principio básico do coñecemento; todo o coñecido está en
relación con ese pensar do suxeito, e a pesar de que desemboca nun
solipsismo, Kant aínda mantivo a realidade do noúmeno, da cousa, anque
permanecese descoñecida para o cognoscente. Pero os idealistas posteriores
sosterán que en Kant se dá unha mestura entre o a posteriori empirista e o
a priori idealista; para eles non existe a cousa en si, que é vista coma a
principal aporía do kantismo. A cousa en si convértese, deste xeito, nun
obstáculo do que se pode prescindir. É preciso, pénsase, ir máis lonxe de ata
onde Kant se atreveu a chegar e eliminar definitivamente a cousa en si,
afirmando que o suxeito en si é un absoluto (Fichte), un eu puro. O que en
Kant era idealismo transcendental, pois aínda sostiña a existencia do
transcendente ó suxeito, agora converteuse nun idealismo que pode permitirse prescindir do transcendente. Con Hegel e o seu impresionante sistema
o idealismo absoluto estará servido, podendo filosofar sobre as ideas das
ideas, sen tocar xamais a realidade empírica, real, cotiá; tal será a maior
crítica que o último Schelling lance, coa súa “filosofía positiva”, contra
Hegel. Non é de estrañar, entón, que Hegel fose obxecto das iras da FL,
particularmente durante a década dos anos setenta.
Polo contrario, a FL non se sitúa desde o ego e a súa primacía
fundacional, que destaca desde a modernidade a partir de Descartes (ego
cogito) e que tivo o seu antecedente histórico no ego conquiro do
expansionismo imperial de Europa nos países daquela colonizados, fundamentalmente a partir de 1492; deste xeito, o comezo da modernidade,
incluso antes das súas formulacións teóricas, tivo o seu adianto a nivel xeopolítico na colonización que Europa realizou sobre a súa periferia. Pero a FL
preséntase desde os seus inicios e ata o presente coma un pensar que parte
da existencia real do pobre, do oprimido, tanto individual coma colectivamente (desde os países e pobos dependentes). En efecto, dise no Manifesto
citado, “a filosofía da modernidade europea constituíu coma un obxecto ou
un ente ó indio, ó africano, ó asiático”. Así pois, a FL sitúase desde a
exterioridade e alterioridade do Outro, a persoa empobrecida que existe,
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pero fóra (no exterior) do sistema politicamente imperante e opresor, máis
alá de onde se dictan as leis do mercado económico que os empobrece e onde
esas leis se executan sen compaixón, deixando ó seu paso milleiros de
mortos e, sen metáfora, un regueiro de sangue.
Unha filosofía que xogue dende a perspectiva das necesidades dos
oprimidos e que teña en conta os condicionamentos –históricos, económicos, políticos, culturais e de todo tipo–, desde a dependencia, non pode
deixar de formula-la liberación da opresión e será, por isto, Filosofía da
Liberación. Un pensar esperto e crítico, non encubridor, non pode, de ningún
xeito, se non quere ser cómplice desta realidade, pasar por alto as opcións
políticas, económicas, eróticas, pedagóxicas, teolóxicas e de calquera outro
tipo, que condicionan a priori calquera reflexión; por isto pon especial
atención á realidade, ó pre-temático e, lonxe de presta-los oídos e a pluma
a un pensar puramente abstracto e desencarnado, sitúase na posición orixinaria
na que o home vive decote: posición da persoa perante a outra persoa,
relación que pode ser de respecto ou de violencia en calquera das súas
formas, sutil ou burda.
Filosofía da Liberación versus ontoloxía occidental
O obxectivo da destrucción da ontoloxía occidental non significa simplemente un romper nin desarticular negativamente; nin tampouco pretende
“sacudirse a tradición ontolóxica” sen máis; en palabras de Heidegger, a
destrucción non busca “sepulta-lo pasado na nada; ten unha mira positiva:
a súa función negativa resulta indirecta e tácita”.20 A destrucción da
ontoloxía occidental ten, sen embargo, un sentido distinto na FL que en
Heidegger, pois tamén a tematización do ser que o filósofo alemán realizou
deberá ser superada pola FL para dar paso a un novo sentido do ser. En
palabras de Dussel: “É necesario saber apartarse criticamente da dita
‘interpretación tradicional’, é dicir, desata-la hermenéutica transmítica (que
é negación de sentido orixinario) para recuperar reiterativamente o esquecido21 de forma tal que a “de-strucción” deberá acceder ó escurecido e
eclipsado polo tempo e pola tematización concreta do ser, que para a FL non
é outra cousa senón o rostro do pobre sufrinte, que ansía a súa liberación, e
que foi reducido á consideración de ente ou obxecto ante os ollos do suxeito
20

Heidegger, M., El ser y el tiempo, FCE, México, 19918, p. 33.

21
Dussel, E., Para una de-strucción de la historia de la ética, Universidad Nacional de Cuyo,
Mendoza, 1972, p. 6
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que se erixe no conferidor do sentido do ser. En efecto, mentres que para
Heidegger “o ser é o auténtico tema da filosofía”,22 para a FL o verdadeiro
tema da filosofía é a liberación do pobre, a quen se lle arrebatou o seu ser,
ó allealo da súa mesmidade e a súa dignidade.
¿Que senso ten a destrucción da ontoloxía para a FL? Pártese da
constatación da necesidade de desenmascarar a filosofía importada de
América Latina desde a súa conquista, amosando que actuou coma un
vehículo privilexiado de dominación colonial. Fronte ó logos dominador
será necesario emprender unha tarefa subversiva por parte da filosofía
latinoamericana da liberación para liberarse da prepotencia da mesma
filosofía europea, en tanto que esta actuou ideolóxica e encubridoramente
sobre o ser propio do americano, verdadeiramente distinto do europeo,
anque Europa intentou facer de América o mesmo que Europa é. A filosofía
europea importada a América fixo táboa rasa da cultura e do pensamento
autóctono, implantando unha metodoloxía e unha temática propia do europeo, en lugar de encara-lo peculiar e o propio. Os mesmos filósofos nados
en Latinoamérica, por isto, pensarán desde unha coordenadas culturais
alleas ó específico, alleándose da súa propia realidade. Deste xeito, a historia
da filosofía latinoamericana confundiuse coa da propia dependencia americana. Por isto, faise necesario desvela-lo que a dominación ideolóxica
eclipsou desde o dominio característico do que se apropia o logos en
exclusividade. Con certeiras palabras sinalouno Leopoldo Zea cando indica
que toda filosofía, realizada por un home concreto (principiando polo
grego), pretende considera-la súa propia visión das cousas coma a única
posible e lexítima; Zea indica, tomando coma exemplo a visión dunha árbore
e un bosque, que “o problema é que o home, o home concreto, este ou aquel
home, ó tomar conciencia da súa relación cos outros homes, cos seus
semellantes, fai desta a súa toma de conciencia a única e exclusiva
posibilidade de existencia do bosque. O bosque, que el ve coma a única
posibilidade de existencia, do bosque e das súas árbores. Esquece que el é
árbore e considérase bosque. É o bosque ordenado e concibido de acordo coa
súa propia e exclusiva visión, o que implica á súa vez o acordo desta visión
cos seus non menos peculiares intereses. O que el ve e considera que é o
bosque resulta se-lo xusto e verdadeiro. En cambio, o visto e considerado
polos outros homes é o inadecuado e falso”.23
22
Heidegger, M., “Die Grundprobleme der Phäenomenologie”, en Gesamtausgabe, Vittorio
Klostermann, Frankfurt, 1972ss, vol. 24, p. 15.
23

Zea, L., Discurso desde la marginación y la barbarie, Anthropos, Barcelona, 1988. p. 20.
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Ontoloxía e violencia
Cando un pensamento se realiza nunha determinada cosmovisión cultural (como é, por outro lado, inevitable), esta termina, case sempre, por ser
vista coma a única realidade, ou, ó menos, coma a mellor realidade. Fóra dos
límites da súa cosmovisión alóxase a escuridade e a barbarie, o non-ser; por
extensión, os habitantes da exterioridade desas fronteiras supostamente
civilizadas son os ninguén. Con fermosas palabras deixouno escrito Eduardo
Galeano:
Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre,
muriendo la vida, jodidos, rejodidos.
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre. sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de
la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.24

A coñecida frase de Parménides que di “o ser é, o non ser non é” veu
a significar, de feito, algo así coma “nós somos, os demais, non”. O ser é:
“é o que se ve e se controla”,25 e como desde o centro (facedor do
pensamento) ser é o que é visto polo centro, e a periferia, a exterioridade,
non é vista (nin menos aínda oída, que implica maior proximidade) polo
centro, conclúese negando ou guindando o non-ser á periferia, converténdoa
en nada vista; os ninguén non son estrictamente ninguén senón os
ningueneados, esto é, os negados do seu propio ser e convertidos en ninguén,
en nadas vagantes polo mundo da barbarie.
A vinculación entre a filosofía e a dominación aparece con claridade
cando nos decatamos de que a ontoloxía, a concepción do ser que un posúe,
24

Galeano, E., El libro de los abrazos, Siglo XXI, Madrid, 1991, p. 59.

25

Dussel, E., Filosofía de la liberación, Edicol, México, 1977, 1.1.5.2.
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exerce un claro influxo na praxe cotiá e, desde aquí, esténdese nas concrecións
políticas, económicas e culturais, así coma na moral e no dereito. É dicir, que
a ontoloxía non é neutral, pois historicamente podemos constatar que serviu
para xustifica-las concepcións xurídicas das clases dominantes sobre as
dominadas. Hugo Assmann afirma neste senso que “o ‘ser’ foi o tema de
predilección da filosofía. O ser, xenérico, camuflaba ó ente, concreto. O ente
concreto, ocultado no ser, era de feito o suxeito do dereito, no dereito
burgués: o propietario e dominador”.26
Lonxe, fóra do pensar da ontoloxía occidental de orixe grega, alén do
horizonte (de orizo, o “delimitado”) do propio, na exterioridade, está o
ninguén, o bárbaro (o que non fala ou barballa a lingua grega), o subhome
para o canon do home grego. Comezar a pensar filosoficamente desde unha
perspectiva de liberación significa facernos conscientes dos condicionamentos
que se exercen desde o interior do discurso filosófico ata convertelo nunha
xustificación ideolóxica da orde vixente, da desorde establecida. Cando o
xove discípulo de Aristóteles, Alexandre Magno, emprende as súas conquistas, acompáñao o convencemento de aquelo que o seu mestre escribiu ó
mesmo comezo do seu libro sobre A Política, a saber, que “a natureza, tendo
en conta a necesidade da conservación, creou uns seres para mandar e outros
para obedecer. Quixo que o ser dotado de razón [enténdase, o grego libre;
no seu caso, o facedor de sabedoría] e de previsión mande coma dono, así
coma tamén que o ser capaz polas súas facultades corporais de executar
ordes, obedeza coma escravo, e desta sorte –conclúe Aristóteles– o interese
do señor e do escravo confúndense”, é dicir, coinciden.27 Deste xeito, e non
queremos facer doadas demagoxias anacrónicas, Aristóteles está xustificando,
co uso da súa razón filosófica, a sociedade da súa época, ó soster que por
natureza uns son señores e outros escravos. Esa natureza non é en realidade
máis que o costume que na súa polis existía pero que Aristóteles estende á
totalidade do real (“por natureza”). Tras preguntarse se tal estado de cousas
fáctico é natural ou non, remata concluíndo: “sexa desto o que queira, é
evidente que os uns son naturalmente libres e os outros naturalmente
escravos; e que para estes últimos é a escravitude tan útil coma xusta”.28

Assmann, H., “Presupuestos políticos de una filosofía latinoamericana. Notas sueltas”, en
VV.AA., Hacia una filosofía de la Liberación Latinoamericana, Bonum, Buenos Aires, 1973, pp.
32-33.
26

27
Aristóteles, La Política, Espasa-Calpe, Madrid, 197412, cap.I, p. 22; traducción de Patricio de
Azcárate.
28

Ib., cap. II, p. 28. A cursiva é miña.
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Desde a doutrina política aristotélica a esencial igualdade e dignidade dos
seres humanos é, seguindo a súa lóxica, ¡contra natureza! Cando Alexandre
emprenda as súas conquistas por Asia estará levando á realidade a teoría
política do seu mestre, vinculando así a filosofía co real. Os bárbaros, os que
non falan a lingua da razón por excelencia, a grega, só teñen dúas posibilidades: ser sometidos (escravizados) ou ser asimilados, esto é, desposuídos
do propio e humanizados ó incorporalos, ó menos cultural, económica e
politicamente, ó seno da polis mediante a extensión das fronteiras da mesma
cara ós territorios bárbaros, habitados polos ninguén, introducindo esas
terras nos límites da razón. O Outro só é se está vinculado ó ser grego; o grego
outorga o ser ó bárbaro, e ó darllo esíxelle, ademais, se-lo que é o grego,
desposuíndose do propio. Deste xeito, como diciamos noutro lugar, “a
ontoloxía grega, negadora do ser-home do bárbaro, do ‘sub-home’, da nada
para a aparente democracia grega, é bárbara realmente, cando exclúe do ‘ser’
e relega a ‘nada’ ó bárbaro. Para Grecia, a partir de Parménides, o ser é o
fundamento do mundo, esto é, o horizonte que comprende a realidade desde
a que se vive. Para Aristóteles as fronteiras da cidade (polis) eran o límite
da razón” e por extensión, do ser. Por esto, “fóra da razón, fóra de Grecia,
estaba o bárbaro (é dicir, neste caso, Europa)”.29 Lembremos que Juan Ginés
de Sepúlveda, un dos máximos expoñentes da cultura da dominación en
América Latina, cualificaba ós indios de “bárbaros” e “homunculi”, esto é,
“homiños”, “subhomes” ou “semihomes”, pero non verdadeiramente persoas.
Velaquí un exemplo da vinculación entre as ideas e a realidade: desde
o prexuízo de que Grecia é o ser, o logos, e os non gregos, os ninguén, os
bárbaros, xorde unha ideoloxía que oprime ó que está situado fóra dos muros
da cidade civilizada. Deste modo hai violencia, opresión do Outro, negación
do respecto á súa alteridade metafísica, existente máis alá dos límites da
miña comprensión. ¡Que lonxe se atopa esta experiencia impersoal e
anónima do se grego da tematización que da persoa realizan os pensadores
dialóxicos coma Rosenzweig, Ebner, Buber o Levinas!, por só cita-los máis
preclaros exemplos.
En definitiva, a FL é unha filosofía bárbara, pois sostén e amosa que
o subhome ten dereito a vivir, a falar, a conduci-la súa propia historia. E é
bárbara en dous sentidos. En primeiro lugar, porque ten no pobre o primum
movens da súa reflexión, o seu primordial principio hermenéutico; e, en
Moreno Villa, M., “La Filosofía da Liberación Latinoamericana, ‘más allá’ de la filosofía
europea”, en VV.AA., América: Variaciones de futuro, Instituto Teológico de Murcia-Universidad
de Murcia, Murcia, 1992, pp. 441-442.
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segundo lugar, porque para boa parte da mellor filosofía europea, basicamente escrita en alemán, a lingua do imperio filosófico, o feito de que un
pensa-mento se escriba en español significa que está, despois dun cuarto de
século, en boa medida inédita no pensamento das mellores universidades.
Anque, certamente, cada día, a través do diálogo sostido coas mellores
cabezas do momento (Apel, Habermas, Rorty, Ricoeur, Taylor, etc.), é máis
coñecida, anque estea escrita fundamentalmente en español, salvando poucas
excepcións.
A exterioridade da persoa
Sen dúbida ningunha, o filósofo europeo que máis influíu na primeira
formulación da FL foi o fenomenólogo metafísico e personalista francés E.
Levinas. A FL botou man da metafísica de Levinas para posibilitar adecuadamente a superación con respecto a Heidegger e a súa ontoloxía, amosando
que é necesario comprende-lo ser desde “o outro que o ser”. Desta maneira,
precísase erguerse “contra a filosofía que non ve máis alá do ser e reduce
mediante o abuso da linguaxe o Dicir ó Dito e todo sentido ó interese
propio”.30 Con eso pretende Levinas supera-la “onto-loxía” para acceder
adecuadamente á “meta-física”, esto é, ó que está máis alá da propia
comprensión do mundo (que para os gregos era a physis), ata desembocar no
rostro do Outro, que está nesta linguaxe “máis alá do ser”.31 Neste senso, a
idea grega da asimilación e a identidade é negadora do recoñecemento do
Outro; non é xa o semellante o que coñece ó semellante, senón que é o
desemellante o que pode acceder, por recoñecemento da súa propia alternativa, ó Outro.
Para a ontoloxía da modernidade, desde Descartes a Husserl, o Outro só
é recoñecido mediante a referencia ó eu, que se constitúe en notario e
fundamento da exterioridade do Outro. Trátase da violencia da ontoloxía,
reducida á posición privilexiada do eu. Pero o pensar de Levinas, anque se
abre á exterioridade do Outro, manifestado no seu rostro, na súa persoa,
aínda se desenvolve desde unha visión eurocéntrica. As experiencias de
Totalidade contra as que se enfronta o pensador xudeu son as representadas
por Stalin e Hitler e os seus respectivos deshumanismos. Pero a perspectiva
Levinas, E., Totalité et Infini. Essai sur l’exteriorité, Nijhoff, A Haia, 1968, p. 20; traducción
española en Sígueme, Salamanca, 1977, p. 61.

30

31
Tema que Levinas inclúe ó final da súa obra Totalidad e Infinito, pp. 305-306, e desenvolve
extensamente no seu libro De otro modo que ser, o más alla de la esencia, Sígueme, Salamanca,
1987.
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de Levinas non tivo en conta que o Outro (Autrui) podería ser un africano,
un indíxena americano, un asiático, que son os outros para a Totalidade
europea e nort-céntrica; Levinas sufriu a Stalin e Hitler, pero non a Europa
coma Totalidade. Ademais, parécenos que Levinas non saca as consecuencias políticas que, en orde á praxe, posibilitaba o seu discurso sobre o Outro,
de maneira que queda coma colgado e obsesionado sobre un rostro do Outro
en abstracto, pero sen amosar como se pode liberar facticamente á persoa
oprimida. Certamente, Levinas refírese “ó pobre”, pero esquece que o pobre
o é porque está oprimido, polo que non cuestiona en serio unha dialéctica
que desemboque na praxe adecuada para supera-la opresión. Ademais, en
América Latina ese Outro de Levinas son “moitos”, son moitos pobos,
milleiros de persoas. En frase de J.C. Scannone, son “os pobres e oprimidos
en plural, e aínda máis, dos pobos oprimidos en quen se encarna o
imperativo absoluto da xustiza”.32 Deste modo, o irenismo fenomenolóxico
desenvolvido por Levinas amósase politicamente inoperante. Polo contrario,
a FL sostén a necesidade dunha praxe ético-política, alí onde Levinas só
percibe ética. Por esto resulta tan importante para a FL o recurso a un
pensamento coma o de Marx, non asumido acrítica e dogmaticamente, senón
percibindo o enorme compoñente ético que subxace á súa crítica ó capital.
O que morreu non é o pensamento de Marx, senón un cancro dogmático e
supostamente científico do mesmo, que resultou, nas súas consecuencias
históricas, tamén opresor da persoa no interior do colectivismo.
Concluíndo
Posiblemente o discurso arriba esbozado poida parecer a moitos estraño.
E incluso, en certo sentido, ás veces a FL simplificou a argumentación
referente á concepción da razón coma a razón europea e moderna. Quíxose
ver na razón da modernidade, en toda ela, eurocentrismo e toda ela parecería
estar ideoloxizada. Desde esta perspectiva, toda a razón europea sería unha
razón imperial, en tanto que o ego cogito non sería máis que a extensión
teórica do ego conquiro práctica; Descartes e Hernán Cortés son fillos da
mesma nai: Europa. Esto é, certamente, unha simplificación, que require
unha abordaxe máis detida e rigorosa, pois boa parte da filosofía europea
porta no seu seo un enorme potencial liberador.
Sen embargo, a crítica ó eurocentrismo parécenos claramente lexítima,
no senso de que se tende a identifica-lo logos universal co logos europeo.
Scannone, J.C., Teología de la liberación y praxis popular. Aportes críticos para una teología
de la liberación, Sígueme, Salamanca, 1976, p. 243.
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Por esto é necesario afirmar que non existe un único logos universal, senón
unha pluralidade de logos concretos, que non teñen que ser necesariamente
excluíntes senón que incluso poden coincidir nos temas fundamentais.
Ademais, acostumábase identifica-la razón europea coa razón ideolóxica,
encubridora do Outro e, por conseguinte, opresora e violenta. Pero unha
cousa é que algún tipo de razón (por exemplo, o idealismo absoluto)
adquirise características de ideoloxización, e outra é que se reduza á razón
europea en xeral coa razón sen máis, en absoluto. Verdadeiramente, boa
parte da tematización da FL é filla da razón europea, incluso cando se
critica; e eso demostra, ó noso xuízo, que no interior da mesma filosofía
europea se atopa, incoado, o xermolo que posibilita ir máis alá de onde ela
chegou, ata a exterioridade do Outro, aínda que a maior parte dos filósofos
europeos non lograran acceder ata ela, co fin de afirma-lo principio
hermenéutico fundamental da FL: a razón do pobre, a razón do miserable
ata agora e sempre excluído, os seus dereitos arrebatados, a súa dignidade
eclipsada.
Para concluír, consideramos interesante relatar una anécdota cargada de
significado e que nos conta Leopoldo Zea: “Unha vez dixo Malraux –a
Zea–, nunha exposición mexicana en París: ‘Vostede debe estar orgulloso da
grande cultura maia e azteca que se presenta aquí, do mesmo xeito que nos
os europeos nos sentimos orgullosos da cultura grega e latina’. Atrevinme
entón –indica Zea– a dicirlle que había unha diferencia, e é que nós tiñamos
máis ca eles. ‘¿Que di vostede?’, preguntoume. Díxenlle: ‘¿Esa arte azteca
e maia no é de vostede, non é certo?’. Respondeu que non, e eu díxenlle
entón que esa arte era nosa, e que ademais o era a arte grega e romana.
Díxome entón que eu tiña razón, que nós tiñamos máis riqueza. Esta riqueza
está en nosoutros, é por iso que a nosa filosofía debe ter un enfoque distinto
da filosofía europea”.23 Ese enfoque distinto e novo de encararse coa
cotianidade que asume a causa dos pobres da terra é a nova perspectiva e o
tema fundamental da Filosofía Ética da Liberación.
Mariano MORENO VILLA
Traducción de Xabier Losada

Zea, L., “Filosofía, ideología y política en América Latina. Entrevista con Leopoldo Zea”, en
Anthropos (Barcelona) 89 (1989) 27. Trátase dunha entrevista realizada o 1 de outubro de 1986 en
París, por Raúl Fornet-Betancourt e Alfredo Gómez-Muller.
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A dimensión estética da fe
Por Beatriz GARCÍA TURNES

¿Donde está la utilidad
de vuestras utilidades?
Ya lo dijo Eclesiastés:
vanidad de vanidades.
(Antonio Machado)

A DIMENSIÓN ESTÉTICA
A palabra estética procede da grega aísthesis, que quere dicir “sensibilidade”. Guiados pola etimoloxía, neste traballo imos entende-la estética nun
sentido amplo que abarque todo o dirixido á sensibilidade.
No ámbito da fe, a dimensión estética compleméntase coa ética –que se
ocupa dos comportamentos e actitudes– e maila noética, centrada nos conceptos
e dirixida ó intelecto.
Ó contrario do que acontece coas dúas últimas, a dimensión estética da fe
foi e está sendo descoidada pola teoloxía e polo culto oficial, o que non quere
dicir que desaparecese totalmente da vida cristiá.
H. Urs von Balthasar afirma que tódolos grandes fundadores que anunciaron a necesidade de revaloriza-la estética no ámbito da fe comezaron por
desterrala do mundo relixioso e separala por completo do campo da ética. ¿Por
que esta volta á sensibilidade trala súa negación inicial?, ¿por que esa resistencia
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da estética a desaparecer do contorno da fe? Imos canaliza-la nosa resposta por
camiños distintos ós deste teólogo alemán.
Apoiándonos nas opinións de Huizinga e Harvey Cox, afirmamos que é
claramente reduccionista a definición do ser humano coma homo sapiens ou
homo faber. A dimensión estética do home é tamén parte da súa esencia, unha
parte fundamental. Está tan fondamente enraizada no ser da persoa, que
dificilmente pode anularse por completo.
Todo o mundo da gratuidade e do in-útil, é dicir, do non utilitario, do que
non se dirixe á productividade, do que ten o seu fin en si mesmo (Marcuse). Todo
o mundo da festa, da fantasía e do humor (Cox). O mundo do xogo e da beleza...
¿non é esencial para o ser humano?, ¿non fundamenta toda a súa cultura?, ¿non
sae a relucir en calquera civilización ou en calquera momento histórico?
Se cadra, teñen razón J. Huizinga e H. Cox cando propoñen redefini-lo
home coma homo ludens ou homo festivus-homo fantasia, respectivamente.
Cox afirma:
Importa subliñar que entre outras cousas o home é na súa mesma esencia
homo festivus e homo fantasia. Celebrar e imaxinar son partes integrantes da
súa humanidade. Pero nos últimos séculos, o home das sociedades
industrializadas de Occidente comezou a perde-los seus dons para a festa e
a fantasía, e esta perda é desastrosa por tres razóns: 1. deforma o home
privándoo dun compoñente esencial na existencia humana; 2. pon en perigo
a súa mesma supervivencia coma especie volvéndoo provinciano e menos
susceptible de adaptación; 3. róuballe un medio decisivo para tomar posesión
do seu importante lugar na totalidade do destino do cosmos. A perda é
persoal, social e relixiosa.

¿Como será a perda para unha teoloxía que durante tanto tempo rexeitou
este aspecto esencial da persoa?
Se o ser humano é homo ludens e está feito a imaxe e semellanza do seu
Creador... ¿sería moito supoñer que Deus pode resultar máis dinámico e festivo
do que nós estamos acostumados a crer? Se cadra hai que definilo coma Deus
ludens (Cox, p.179). Así parece entendelo Chao Rego (p. 252/38):
A creación non é necesaria, afirma Moltmann, senón que consiste nun xogo
de compracencia divina [...]. O Deus creador non é un deus faber [...].
[...] no libro de Xob, no que Iahvé e mailo seu antagonista –fiscal contra Xob
por quen avoga o seu Deus– parecen xogar a botar un pulso por culpa do seu
cliente.

Se o estético é un trazo esencial da criatura e do Creador, é explicable que
sexa difícil erradicalo da vida e da fe cristiá. ¿Ten dereito a teoloxía, teñen dereito
as nosas celebracións, temos dereito nós a desbotar do ámbito da fe a dimensión
da sensibilidade? A min paréceme que non.
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¿Como cantar un canto do
Señor estando en terra allea?
(Sal 137, 4)

O DESTERRO DA ESTÉTICA
Un libro estético
A Biblia –a fonte da que abrolla a nosa fe– é un libro estético, dirixido á
sensibilidade.
Dabar, en hebreo, significa ó mesmo tempo palabra e acción, acontecemento,
“inspiración transformadora (non conxunto de ideas ilustrativas, de doutrinas,
de conceptos)” (Maldonado, 1975). A Palabra de Deus é palabra que realiza.
Así pois, a Biblia non transmite ideas abstractas, senón que narra
acontecementos; e para iso emprega a linguaxe simbólica do mito e a metafórica
da parábola. Coma no resto das relixións arcaicas ou antigas, na Biblia o xogo
e a beleza do símbolo son canle de expresión para a crenza.
Co seu relato, as Escrituras preséntannos un Deus certamente dinámico,
fieis que danzan no seu honor e a festa de vodas á que se asemella o seu Reino.
O deus dos filósofos
Cando o cristianismo se tivo que enfrontar ás opinións desfavorables dos
filósofos pagáns do Imperio Romano, os Padres da Igrexa optaron por presentalo
coma un sistema racional perigosamente cercano á mentalidade dos seus
críticos. En palabras de Ratzinger (p. 80ss):
Ós pagáns que preguntaban: ¿a quen corresponde o Deus dos cristiáns?,
¿quizais a Zeus, ou a Hércules ou a Dionisios ou a cal outro?, o cristián
respondía: a ningún deses deuses ós que vós rezades. O noso Deus é
precisamente ese que vós non invocades, o Ser Supremo do que falan os
vosos filósofos [...]. A escolleita significaba a opción do logos contra toda
especie de mythos.

En realidade, os Padres apoian aínda as súas explicacións en múltiples
simbolismos procedentes moitas veces do mundo pagán (Maldonado, 1975),
pero xa dan o grande paso de “pechar a Iavé, dinámico ser de Israel na esfera do
ente, do ser, arredándoo para o converter en Motor Inmóbil” (Chao Rego, p. 247/
33).
Do mundo grecolatino, o cristianismo toma principalmente o estoicismo
–co conseguinte aprecio polo control das emocións– e o neoplatonismo
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–orientado cara ó abstracto mundo das ideas–, que acusa ó sensible de degradante.
En cambio, nada se sabe da epistemoloxía aristotélica e a súa proclamación
de que todo coñecemento comeza polos sentidos.
Así se inicia a separación da teoloxía e o culto popular. Na Idade Media
aínda o estético ten o seu lugar na liturxia e, sobre todo, na devoción cristiá, pero
xa non na alta filosofía escolástica.
Durante este período cobra grande importancia, por unha parte, a arte coma
catequese: o teatro nas igrexas e a historia sagrada que plasman os pórticos
románicos son boa proba disto. Quizais os artistas desta época comprenderon
que só pode ser entendido e asumido aquilo que impacta na nosa sensibilidade.
Por outra parte, o pobo vai buscando as súas propias vías de celebración da fe
con procesións, romarías, peregrinacións... que se orientan cara á emoción
estética e non cara ó intelecto. Tales formas populares deixan a súa pegada na
liturxia.
Se moitas destas canles de expresión son consideradas supersticións e
criticadas polos teólogos, o certo é que na práctica non só están permitidas, senón
tamén potenciadas. O mundo medieval é claramente simbólico e o estético ten
aínda o seu sitio dentro e fóra do templo.
Reforma, que algo queda
Daquela chega a Reforma protestante. Tan positiva noutros aspectos,
resulta se-la causa dunha grande crise da dimensión estética da fe. No seu afán
de restablece-la importancia da Palabra, perdida entre tantas especulacións
filosóficas, comete o mesmo erro do Vaticano II, catro séculos máis tarde (vid.
máis adiante o apartado “No ronsel do Vaticano II”, onde se aclara este punto):
se na Biblia se nos brinda unha palabra que realiza, Lutero quédase só coa
palabra, co conceptual, co logos, e desbota todo o que sexa dinamismo. Renuncia á dimensión sacramental e critica con dureza calquera manifestación
dunha relixiosidade estética popular.
¿Como responde a Contrarreforma? Levando a contraria. Potencia ó
máximo o mundo das devocións: a festa de Corpus, cos seus autos sacramentais,
as procesións, as escenificacións da Paixón... “Xorde un novo e consciente
sensualismo e un novo irracionalismo. Hai coma un abandono ó pracer da vista,
do espectáculo brillante, da contemplación das formas, das cores” (Maldonado,
1975, p. 341).
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Agora ben, nada disto afecta á área estrictamente litúrxica. Con Trento
lévase a cabo unha transformación que ten dúas consecuencias fundamentais
para o tema que nos ocupa:
1. Deixándose influenciar pola Reforma protestante máis do que probablemente os propios católicos percibiron, procedeuse a unha nova simplificación e
purificación dos textos e ritos litúrxicos. Se ben se reacciona en contra de Lutero
no que respecta á celebración cristiá fóra das igrexas, asúmese parte da súa
doutrina no que se refire ó culto dentro do templo. L. Maldonado (1985, p. 192)
ve así este desterro do estético:
As “devocións” (novenas, quinarios, setenarios, triduos a santos, virxes,
cristos...) son a propia creación do pobo ou unha creación destinada a el e que,
polo tanto, comprende perfectamente e que ademais a Xerarquía acepta sen
dificultade coma extralitúrxica, salvagardando así as fórmulas e os actos
oficial-litúrxicos na súa intanxibilidade.

Estas celebracións espontáneas paralelas chegaron a substituí-la liturxia, de
xeito que a devoción prevaleceu, e en moitas ocasións aínda prevalece, sobre ela
(Nocent).
2. Impúxose o centralismo romano, de forma que calquera cambio que se
puidese facer nas celebracións oficiais tiña que proceder do Vaticano. Para
Maldonado (1975, p. 343), isto equivale a dicir que se fai definitivamente
imposible a simbiose tradicional de liturxia e relixiosidade popular. “Ámbalas
dúas quedan, si, moi ben distinguidas, pero privadas da mutua e recíproca
influencia, tan necesaria para unha e outra. A liturxia vaise manter pura, pero
cunha pureza pálida, de museo e vitrina aristocrática. A relixiosidade popular
continuará a súa vida, pero exposta a tódalas aberracións e manipulacións”.
Para remata-la faena chega o cartesianismo. A teoloxía, véndose desprazada
pola razón, céntrase na metafísica. Cae, así, nun triste pseudorracionalismo que
ignora tanto a Biblia canto rexeita o catolicismo popular, xa definitivamente
desprestixiado.
Queda así establecida a escisión entre un cristianismo de elites, centrado na
palabra, e un cristianismo popular unido á estética, ás imaxes.
A renovación
Nos séculos XVIII (finais) e XIX, o romanticismo e mailo xurdimento do
historicismo levan á recuperación do simbólico –tan importante coma forma de
expresión das culturas primitivas– e ó redescubrimento das fontes. No caso do
catolicismo, esta volta ás orixes consiste nun novo interese polo estudio en
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profundidade da Biblia e da liturxia primitiva, de forma que se consegue traer á
luz o máis auténtico de ámbalas dúas. A través delas vaise producir unha
renovación da nosa fe que pode abrírno-las portas á recuperación do estético,
pero á que aínda lle quedan atrancos que superar.

Eu só crería nun deus
que soubese bailar.
(Nietzsche)

¿E AGORA, QUE?
No ronsel do Vaticano II
Coa reforma da liturxia propugnada polo Vaticano II tentouse en distintas
comunidades organizar un tipo de celebración “evanxélica-evanxelizadora e
creativa” (Maldonado, 1965, p. 169) mediante a pobreza de medios e a
espontaneidade. Nocent (p. 188) pensa que esta pobreza de medios deriva, en
realidade, “dun horror ó xesto bastante simplista” que ten a súa orixe nunha
reacción contra as liturxias “ó estilo dun cerimonial de corte”; é dicir, liturxias
formalistas e carentes de espírito por consistiren nunha acumulación desordenada de riquezas das que se perdera o significado.
O que se conseguiu, en moitas ocasións, non foi encher de senso as
celebracións, senón crear unha liturxia inexpresiva, “menesterosa, indixente e
frustrante” (Maldonado, 1965, p. 169), por canto carecía da forma artística para
a súa expresión. “O anuncio e sobre todo a celebración da fe que teñen lugar na
liturxia non son posibles se non se alcanzan certas profundidades do home. E o
acceso a eses niveis pasa polo camiño dunha certa experiencia estética”
(Maldonado, 1965, p. 169).
Temos que conseguir para a liturxia unha “arte integral” (Maldonado, 1965,
p. 170) que reúna en si compoñentes dirixidos ós distintos aspectos da sensibilidade
humana. Unha das grandes deficiencias das celebracións posconciliares procede
da incomprensión desta necesidade.
A liturxia actual céntrase case exclusivamente na palabra. Esta é moi
importante, por suposto, pero non se trata do único elemento que hai que ter en
conta. Nas nosas celebracións abúsase dela, cométese o que Gallagher (p. 262)
denomina “inflación verbal”.
Neste punto volvemos entroncar co problema da relixiosidade popular. Así
o ve Maldonado (1975, p. 352):
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A relixiosidade popular non é abstracta nin interiorista ou espiritualista,
senón sensorial, fundamentalmente sensorial.
Unha liturxia, pois, que consista fundamentalmente en transmisión de
ideas, de palabras, de doutrina, etc. é radicalmente antipopular. É dicir, unha
liturxia que se dirixa só ó oído para pasar rapidamente a través del á cabeza
e á interioridade, esquecendo os outros catro sentidos ou descoidando o seu
cultivo, nunca poderá ser popular, senón propia de elites máis ou menos
intelectualistas, cultas ou cultoides, máis ou menos deformadas polo
racionalismo. Velaquí o perigo dun culto polarizado na liturxia da palabra.
De aí o fracaso popular dalgunhas liturxias protestantes, coma a luterana, que
só reúne grupos moi reducidos por selectos que sexan. De aí o vulnerable da
liturxia romana tralo Vaticano II, que se converteu “de facto” (e non é culpa
principal da xerarquía) nunha liturxia da palabra.

Deste longo parágrafo de Maldonado interésame destacar unha idea: o
problema dunha liturxia centrada na palabra non é a palabra en si, senón o feito
de que se empregue unicamente coma transmisora de ideas, de forma que só
poida interesar a unha minoría semiintelectual. Gallagher (p. 263) afirma que “a
liturxia resulta pobre cando se limita á linguaxe dos conceptos, cando se
sobrecarga de explicacións dirixidas á mente, cando esquece que o símbolo é o
medio máis apropiado para o misterio”. Este autor recórdanos que o home é un
animal que ama o narrativo e que Xesús falaba en parábolas. As parábolas non
son simples alegorías didácticas, senón metáforas ampliadas, medios “para
expresa-lo asombro” (p. 263). A palabra simbólica é palabra viva e debe ter un
lugar no culto.
Agora ben, seguimos insistindo en que mesmo esta palabra viva é insuficiente para unha celebración que pretenda implicar a todo o home. Temos que
incorporar, como xa se dixo, tódolos nosos sentidos á participación litúrxica.
Non podo abarcar neste traballo tódolos aspectos da sensibilidade humana
que deben ter un lugar nas nosas celebracións; polo tanto voume centrar só nun,
especialmente descoidado durante séculos, que me parece fundamental recuperar: o movemento na liturxia.
O corpo en movemento
Nas nosas celebracións fóxese de todo o que sexa movemento. Tal actitude
faise especialmente patente no comportamento do pobo durante as eucaristías
dominicais, nas que parecemos estar en folga de brazos caídos.
Isto non sempre foi así: tanto para outras relixións coma para a nosa propia
nas orixes, o movemento do corpo a través do baile tiña un posto central no culto.
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A Biblia está chea de “alusións a ‘danzas diante do Señor’, pero isto non remata
aquí. No culto dos primeiros cristiáns a danza ocupaba un lugar relevante” (Cox,
p. 65). ¿Por que se abandona o baile, entón? Pola súa sensualidade escandalosa,
pola desconfianza cara ó corpo que habían manifesta-la maior parte dos
teólogos.
Harvey Cox (p. 69-70) pensa que é precisamente o erotismo da danza o que
fai interesante a súa recuperación para as nosas celebracións. “Nos nosos días,
unha fe festiva está preparada para celebrar na carne e para se aledar do feito de
que nin a sensualidade da danza, nin a mundanidade do jazz son medios
impropios para loar a Deus”.
Efectivamente, este pode se-lo momento adecuado para a recuperación do
corporal no culto. O Concilio Vaticano II, coa súa Constitución sobre a liturxia,
non foi revolucionario no tocante ó movemento, pero “abriu unha pista: é lícito
buscar formas de expresión adecuadas ós tempos” (Sequeira, p. 284). Pois os
novos tempos, coma froito do aumento da “influencia exercida sobre nós polas
culturas non-occidentais e polos dominios da nosa propia civilización que
escaparon a unha total integración no proceso de industrialización” (Cox, p. 28),
están redescubrindo a corporeidade.
Precisamente, Sequeira sinala, coma dato interesantísimo para a incorporación do movemento na liturxia, o espertar das Igrexas de Asia, África e
Sudamérica. Por iso pode ser interesante que nos deteñamos un momentiño no
significado da danza na liturxia africana. Para B. di Mpasi Londi (p. 237ss), o
corpo, que é lugar de comuñón co entorno, expresa o contacto co mundo
espiritual por medio do ritmo, do baile:
Nunha acción común realizada por toda a asemblea baixo a dirección do

animador, a danza desempeña unha función moi particular: non só é
testemuño dunha certa intensidade, intimidade e profundidade de sentimentos,
senón que tamén simboliza unha toma de contacto co ámbito do misterio.
Queremos dicir que a danza constitúe unha exteriorización duns sentimentos
particularmente intensos, que de ordinario non poderían manifestarse a
través de ningún outro medio. A intensificación do sentimento de unión
vertical co máis aló repercute na comuñón horizontal mediante a participación coa comunidade. A danza marca así o punto culminante da comunicación entre os seres [...]. Na harmonía do ritmo dos instrumentos, dos cantos
e danzas, as asembleas tradicionais africanas revisten un carácter festivo: a
festa é a explosión da ledicia, a eclosión da vida e das emocións nacidas do
encontro co outro, cos outros. ¡É unha liberación! Con maior razón, o
encontro en Xesus Cristo co Outro, seu Pai, fai brota-lo sentimento de festa
e de liberación. Neste senso, a misa é a festa por excelencia.
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Festexade ó Señor con cítolas
tocade con harpa de dez cordas
cantádelle unha nova cántiga
tanxédelle ben, con aturuxos
(Sal 33, 2-3)

CONCLUSIÓN
A sensibilidade do home, á que se dirixe todo o estético, non é en absoluto
un aspecto superficial. Refírese a unha parte do noso ser que está a un nivel aínda
máis profundo cá racionalidade. Do mesmo xeito, os cambios que se introduzan
na liturxia con respecto á súa dimensión estética non poden quedar en simple
transformación externa. Na miña opinión, deben estar orientados a recupera-lo
senso festivo, gozoso, da eucaristía, tal e como anuncia Mpasi Londi. Deben
axudarnos –entre outras cousas– a que a expresión celebra-la eucaristía sexa
reflexo fiel da praxe.
Se o home da sociedade industrializada occidental ten aínda semiatrofiada
a dimensión lúdica do seu corpo, terá que volve-los ollos a quen o poida axudar
a recuperala. A resposta non lle vai chegar só do Terceiro Mundo, senón tamén
da propia casa, da relixiosidade dos homes e mulleres que, vivindo no seu mesmo
país, non participan aínda totalmente dese mundo urbano industrializado e
racionalista.
Recupera-la festa supón moito máis que promocionar un fermoso espectáculo. “Só a mediación simbólica pode rescata-la relixión da súa ambigüidade
perigosa, que pode pecar de dous extremos: camiñar cara ás nubes ou quedar
chantada no puramente intramundano” (Chao Rego, 256/42). Esta mediación
realízase mediante a festa que aglutina o sagrado e o profano.
Pieper pensa que a festa supón unha afirmación da vida caracterizada polo
seu ingrediente esencial de excepcionalidade, de ser algo que sae do cotián. Así
o cremos nós tamén. Na mesma liña, subliñámo-lo carácter revolucionario da
festa coma unha das expresións fundamentais da dimensión estética. Ó presentar
unha experiencia distinta da habitual, a festa converte o seu mundo ficticio en
verdadeira realidade (estamos facendo nosas unhas palabras que Marcuse refire
á arte). Así, adianta unha nova orde que se terá que realizar fóra do ámbito da
festa, pero que se reivindica e, en certo modo, comeza xa nela. Nada máis claro
para entender esta idea có exemplo bíblico dos hebreos celebrando a Pascua
antes da liberación, coma anticipo dela.
A festa, o humor, o xogo..., a estética, en xeral, non teñen por que ser
desterrados das igrexas pola súa falta de seriedade. Cremos, con Huizinga, que
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“o serio tenta excluí-lo xogo, pero o xogo pode moi ben incluír en si o serio”
(p. 62). Así pois, é hora xa de recuperar para a teoloxía e, sobre todo, para a
práctica litúrxica, a dimensión estética da fe.
Beatriz GARCÍA TURNES
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No fío do fletán: algo sobre
a Galicia mariñeira
Por Uxío LABARTA

Cando, no 1978, escribía un artigo chamado “Pesca galega: dúas crises,
uns obxectivos”, cuns condicionantes políticos obvios, atopaba aínda algunha
razón para a esperanza. Non tiñamos Goberno galego, e as 200 millas
comezaran só a deixa-los seus primeiros efectos: expulsión da flota española
das augas do Gran Sol, moito antes de calquera indicio de entrada na UE, e
un porvir de independencia para Namibia certamente aínda distante. Tiñamos xa o decreto regulador das sociedades mixtas, e tamén unha crise de
recursos na nosa beiramar. Desaparecía ICNAF e agromaba NAFO coma
entidade reguladora das augas de Terranova. Debatíase aínda o problema das
repercusións das 200 millas, sobre todo no que alcanzaba á súa incidencia
na viabilidade das flotas de altura e grande altura: nuns casos, por problemas
xa presentes, e noutros por un debate que persiste entre pavillón español ou
sociedade mixta. Daquela ninguén falaba aínda nin de pavillón galego nin
moito menos comunitario. Digo ninguén no poder. Da crise de recursos na
nosa beiramar tampouco falaba ninguén. Certo, tamén, digo aquí ninguén
con poder político ou económico. De certo, tanto nun caso coma noutro (é
dicir, do pavillón galego ou da crise de recursos), había xente que falaba,
mais só co poder da opinión científica ou da reivindicación.
Posto un pouco todo en antecedentes, por non esquece-la nosa propia
historia de hai uns días e por ver canto e que cousas se moveron nestes 17
anos. Definía eu daquela a crise da pesca galega coma dúas crises acabalgadas
268/60

Uxío Labarta

entre elas e sobre da economía do país. A crise da pesca de lonxe e a crise
da pesca na nosa beiramar. E digo acabalgadas porque me acordan da Pedra
acabalgada de Brazal, aló nas terras do Pindo. A pedra de embaixo, grande
e firme rochedo chantado na terra (a pesca de beiramar, a que dá emprego
a un 70% da nosa xente do mar), e a de enriba, a acabalgada, ergueita,
teimándose nun estreito istmo do que xorde expandíndose unha grande pedra
cara ó ceo, con moitos recortes e fendas que, segundo onde se ollen, toman
formas de miñatos ou de tartarugas ou de ratos (a pesca nos mares de lonxe).
Das dúas crises pesqueiras toma corpo político e social por diante
–sempre por diante– o futuro da pesca galega de grande altura. Da beiramar
cómpre sempre falar pouco.
A independencia de Namibia xa foi un feito que nos levou a fortes
reconversións e novas ocupacions na flota que sobreviviu. Á flota bacallaeira
cumpriulle redimensionarse drasticamente. O mal tratado de adhesión á
Unión Europea, con fortes discriminacións para a nosa flota ata o 96,
permitiu, en troques, faenar nas augas da UE, das que foramos expulsados
no 78. O noso mar, o propio, seguíu a devalar nos seus recursos. E cando,
mal que ben, semellaba que as cousas –certo que con tensións e
readaptacións– se encarreiraban, ben pola vía das sociedades mixtas, ben
pola merca de licencias en augas doutros países, ben porque a UE dera en
firmar acordos de cooperación con países terceiros que permitían traballar á
nosa flota, ou ben porque aínda quedaban augas internacionais que permitían
poñer en valor novos recursos pesqueiros –como é que foi o caso do fletán–,
unha actitude ilegal e violenta dun país, Canadá, fainos repensar no que
pensabamos que estaba estabilizado e non estaba.
Volvía a pregunta, máis aló da acción agresiva e desleal: ¿Cal é o futuro
da nosa pesca? E, detrás dela, unhas outras interrogantes enguedelladas:
¿Podería se-la primeira esta? ¿Que futuro ten un país pesqueiro cunha
grande flota e poucos recursos? ¿Que se move no dereito marítimo internacional, que nos move o noso futuro? ¿Que solucións temos nese contexto
internacional? ¿Que solucións temos nos caladoiros galegos?
Entendo que existen dous feitos sobranceiros que modifican as relacións
pesqueiras internacionais e o posicionamento dos países fronte dos seus
propios recursos. Dunha banda, un troco nos costumes de alimentación
verbo dos productos mariños: ata hai ben pouco, e salvo os países do sueste
asiático, España e algúns países europeos, o consumo de peixe non formaba
parte importante nos costumes de alimentación dunha grande parte da
poboación do mundo, fosen países desenvolvidos ou non. O mercado dos
productos mariños era limitado. En troques, hoxe os productos mariños
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están incorporándose a gran velocidade ós costumes de alimentación en
tódolos países, e o mercado está en expansión: a producción pesqueira do
mundo, nos últimos anos, pasou de 18.000 millóns de Tm a 100.000 millóns.
As 200 millas, que supuxeron unha aceptación do principio de
propiedade dos recursos pesqueiros a favor dos países ribeiráns, sentaron
uns principios xurídicos que deron pé a que, xa nos anos 90, países coma
Chile, Arxentina e Canadá fixesen modificacións nas súas lexislacións, co
obxectivo de protexeren os recursos pesqueiros máis aló das 200 millas da
súa zona económica. A partir destas lexislacións nacionais e tamén da
Conferencia sobre da Biosfera, celebrada en Río de Xaneiro no 1992,
convocouse unha Conferencia das Nacións Unidas sobre poboacións
transzonais e fortemente migratorias, iniciada en abril de 1993. Nesta
conferencia, os países que reclaman xurisdicción máis aló das 200 millas
conformaron un grupo homoxéneo na súa pretensión de aprobar un novo
convenio da ONU no que se recoñeza ós países ribeiráns dereitos especiais
nas augas veciñas ás súas zonas económicas exclusivas. Este grupo, formado
por Arxentina, Canadá, Chile, Islandia e Nova Zelandia, atopábase coa
resistencia da Unión Europea, Estados Unidos e mailo Xapón. Pola contra,
esta situación inicial mudou en agosto de 1994, cando o presidente da
conferencia presentou un proxecto de acordo que recollía a tese de ampliación de dereitos ós recursos das augas veciñas. En definitiva, semella que as
reivindicacións dos países ribeiráns van atopando eco nos foros internacionais
e é previsible, a medio prazo, un triunfo das citadas teses.
Fronte á desaparición dos mares libres, as alternativas para atopar
situacións de estabilidade na explotación de recursos en augas de lonxe
configúranse, por tanto, ó redor de tres vías: sociedades mixtas, acordos de
pesca bilateral ou canon individualizado por cotas de pesca. Estas tres vías
serven para mante-la actividade extractiva, pero certamente teñen efectos
negativos no emprego e as condicións laborais para os traballadores galegos
ocupados nesta flota. Fronte disto, as citadas alternativas permiten mante-la
capacidade extractiva e ás empresas galegas de transformación a súa
capacidade de presencia nos mercados.
Atendamos para iso a algúns datos sobranceiros sobre a nosa pesca no
mundo e tamén sobre a dependencia do noso mercado de productos pesqueiros
da subministración da pesca en augas exteriores. O mercado español ten
unha demanda interna de productos mariños de 1,9 millóns de toneladas, o
que vén supoñendo unha taxa de consumo de peixe de 48 Kg/persoa/ano.
Isto obriga a que cada ano se fagan unhas importacións oficiais dunhas
850.000 Tm. As colleitas medias anuais pola banda da flota española
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superan o 1,1 millóns de toneladas, das que 200.000 Tm son a producción
de mexillón en Galicia; das outras 900.000 Tm, preto de 600.000 veñen de
caladoiros de fóra. É dicir, atender só ó noso mercado interno depende moi
fortemente das colleitas que se realizan en terceiros países, e singularmente
polos case que 500 conxeladores de grande tonelaxe que operan en Arxentina,
Malvinas, Sudáfrica, Namibia, Mauritania, Senegal, Guinea, Angola,
Mozambique, Uruguay, Terranova, Noruega, Seychelles, Madeira, Marrocos
e augas internacionais do Atlántico. Con esta situación, doado é entende-lo
impacto das 200 millas e a nova deboura no dereito marítimo internacional
que se está a producir co gallo da ampliación das augas da zona económica
exclusiva, ou de protección de recursos nas augas veciñais ás 200 millas. E,
polo tanto, a dependencia da flota galega e española desas vías de negociación para a súa estabilidade.
Mais quedar nunha análise exclusivamente do mercado e do seu aprovisionamento non dá idea completa da complexidade económica que supón
a pesca na economía galega. A flota pesqueira española ten un censo de
18.890 barcos, e Galicia preto de 10.000 deles, o que a confirma coma a
rexión europea primeira en pesca, cuns desembarcos de 600.000 Tm,
aproximadamente a metade da producción pesqueira española. En España
traballan directamente 81.000 persoas embarcadas e unhas 400.000 na
industria transformadora ou auxiliar, que en Galicia significan un 25% do
total de emprego no país. En augas españolas traballan 16.750 barcos e 30.00
homes. Nos caladoiros de augas da Unión Europea, 1.000 barcos e uns
13.000 homes, e en caladoiros de terceiros países e augas internacionais,
1.140 embarcacións, das que 500 son grandes conxeladores, e ocupan
18.000 homes.
En Galicia as cifras indican algunha das situacións de forma nidia, pero
hai unha outra Galicia mariñeira que de sempre, pero sobre de todo a partir
das 200 millas ou das cotas de pesca na Unión Europea, é algo máis difícil
de explicar con cifras.
Se é certo que Galicia ten unha producción en descargas de peixe nos
peiraos de 600.000 Tm, aproximadamente o 50% das españolas, e que delas
aproximadamente 200.000 son de mexillón, tamén é certo que o emprego
xerado de forma directa afecta a uns 28.000 mariñeiros, e que destes, o 70%
teñen o seu emprego nas augas de Galicia. E os cultivos mariñeiros
empregan 13.000 homes, mentres o marisqueo a pé emprega 9.000. A
facturación en primeira venda acada os 100.000 millóns de pesetas. Cómpre
recordar dous datos para unha comprensión, quizais abraiante, dunha Galicia
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mariñeira: o 30% da flota galega constitúeo a do mexillón, e a metade da
flota galega (aproximadamente 4.300 barcos) ten un só tripulante.
E de Galicia coma grande potencia pesqueira, que tiña ou quizais ten
400 conxeladores con 7.500 tripulantes, ou con máis de 300 barcos de
arrastre ó fresco con 4.000 homes a bordo, xorde unha grande dificultade de
análise: porque cando falamos de empresas mixtas ou sociedades conxuntas
non debemos esquecer que existen dende 1976, e son fortemente operativas.
No conxelado, actuando en moitos mares do mundo, existen máis de 150
empresas mixtas nas que os galegos teñen o seu emprego. Pero tamén nas
augas da Unión Europea, sobre todo do Reino Unido, tamén os galegos
constituíron empresas mixtas, aquelas que se viron fortemente afectadas
pola Merchant Shipping Act, en número dunhas 75 e con emprego para máis
de 1.000 homes. Ou os conxeladores de cefalópodos no banco canariosahariano, augas marroquinas, con 130 barcos e 1.000 postos de traballo
para mariñeiros galegos, que sen ser empresas mixtas, e tendo capital e
tripulacións galegos, trasladaron o seu porto base para Canarias, por
proximidade ó caladoiro e por traballaren para unha demanda case que
monopolística, coma é a xaponesa que opera dende Canarias.
Convén subliñar isto para expoñer que unha grande parte da flota de
altura e grande altura galegas (falamos de 400 conxeladores, cando hoxe
operando dende Galicia quedan 150) comezou a transnacionalizarse coma
consecuencia da ampliación das 200 millas e os acordos pesqueiros cos
países propietarios dos recursos. Cómpre entón saber e coñecer da importancia destes feitos para entendermos como se forma unha Galicia mariñeira no
exterior, para a que cómpren políticas que permitan a defensa dos intereses
dos mariñeiros e armadores galegos, pero tamén que parte do valor engadido
quede por procesos de transformación e comercialización na nosa terra, xa
que ademais xeran emprego e benestar.
Galicia conta nese sentido con dúas grandes industrias transformadoras:
os 446 frigoríficos e as 71 fábricas de conserva, ademais de empresas
alimentarias de preparación de precociñados e conxelados. Polo que toca ás
primeiras –frigoríficos e conservas–, é a non dubidar líder en España.
Independentemente de que se precise manter nos foros internacionais
un debate aínda vivo, e máis coas pretensións actuais de expansión da
soberanía, sobre uns novos conceptos da soberanía do mar, non semella
doado entende-lo futuro da Galicia mariñeira sen enxergalo no da industria
alimentaria, porque será máis grave perde-la capacidade transformadora
desa pesca por parte da industria galega, en tanto que suporá perder de certo
os grandes mercados pesqueiros.
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Para iso cómpre facer esforzos na mantenza da capacidade de
subministración de materias primas e atender sobranceiramente ó
desenvolvemento organizativo, tecnolóxico, comercial e financeiro da nosa
industria transformadora, transcendendo ó papel histórico de subministradores
de materia prima pesqueira cara a outros países.
E na Galicia mariñeira do interior, a recuperación e ordenación da
explotación dos nosos recursos pesqueiros convértese nunha outra tarefa
ineludible do futuro. As flotas de enmalle, palangre e arrastre precisan dun
esforzo correctamente planificado, para, con axuda pública, termar dos
custos a curto prazo das medidas de recuperación dos recursos pesqueiros,
pero ese esforzo tamén debe abranguer ó marisqueo e ós cultivos mariños.
Estes sectores, de importancia capital na economía reibeirá, están moi
por debaixo das súas posibilidades no mercado, mais para mantelos precísase
de actuacións fondas e urxentes, e a estas actuacións non escapa sequera a
revisión dos principios xurídicos e sociolóxicos nos que asenta a actual
explotación. Dá vergoña pensar que as rías galegas só producen 4.000 Tm
de ameixas, cando o mercado español precisa dunhas 16.000, ou ver como
o mercado do mexillón vai sendo invadido por mexillón neozelandés ou
coreano ou canadiano, mentres que Galicia produce 200.000 Tm que
malamente vende. É aquí onde se precisan accións políticas e investimentos
públicos. E as actuacións parciais precisas para resolve-lo problema inmediato non deberían facernos esquece-la necesidade de estratexias de
estabilidade e rendibilidade a longo prazo dun sector estratéxico na economía galega: a esperanza que se precisa conquistar para o porvir da Galicia
mariñeira.
Uxío LABARTA
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¡Que viva a festa!
Por Manuel REGAL LEDO

O día 13 do pasado mes de maio moita xente do Movemento Rural
Cristián Galego e simpatizantes xuntáronse na parroquia de Rodeiro, en
Pontevedra, para celebra-lo san Cidre, patrón dos labregos. Durante a festa
da tarde púxose en escena esta pequeniña peza teatral que recibiu o aplauso
e a identificación dos que a puideron seguir e vivir. Sabendo que é unha
pequena cousa en tódolos sentidos, ofrecémola en Encrucillada por se por
un casual lle puidese valer a alguén para encher algún oco de lecer
educativo.
Interveñen: seis cabezóns e tres acusadores ou rosmóns. En xeral, os
cabezóns desenvólvense sempre cunha actitude humilde, respectuosa, sinxela,
pero decidida e enérxica. Os acusadores preséntanse en todo momento
coma prepotentes, altivos, desprezadores, burlóns.
Os cabezóns van vestidos de cabezóns, se é posible; en calquera caso,
que vistan traxes chamativos e festeiros; se levan cabezón posto, deberán
coidar unha boa emisión da voz para que se lles escoite ben. Os acusadores
ou rosmóns irán vestidos con vestimenta que soe a luxo e a fachenda; non
deberían ser traxes moi identificables (garda civil, cregos, etc.), por
respecto a estes grupos sociais, e porque moitas veces o espírito que
representan os acusadores vai dentro de calquera persoa, incluso humilde.
De calquera maneira, si que é importante subliñar certa identificación entre
suntuosidade, riqueza e o que os acusadores defenden.
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Durante os diálogos que os acusadores manteñen con cada un dos
diferentes cabezóns é bo que os outros cabezóns estean nunha actitude
activa no escenario, asentindo a cousas que se din, amosando con xestos a
súa desconformidade, pero sen distrae-la atención do que en cada momento
é o central.
PRIMEIRA PARTE
Entrada: Música alegre, galega. Se pode ser, que o mesmo grupiño
musical estea no escenario. Os seis cabezóns están bailando no escenario
durante un bo pedazo de tempo. Invitan ó público a bailar. Faise festa.
Cada cabezón leva ben visible un título a xeito de banda ou cousa
parecida; estas bandas poñen as palabras AMOR, ORGANIZACIÓN, FESTA,
FE, LEGALIDADE, ILUSIÓN. Durante o baile poden xogar coa banda que
leva estas palabras escritas e amosala á xente. Cando siga a escena despois
do baile, a banda pode quedar posta no corpo, pero ben visible.
ACUSADOR 1º: (Entra na escena, cando xa se leva tocado un bo
pedazo da peza, impoñendo orde, respecto e silencio. Cústalle conseguilo.
A música vai baixando. Con mal xenio di:)
Pero, ¿que pasa aquí?, ¿que pasa aquí? ¿Isto que é? ¿Que están facendo
vostedes? ¿Quen lles deu permiso a vostedes para montar esta fanfarra?
¡Silencio, silencio! ¡Que pare a música!
(Decátase das palabras que poñen as bandas) ¡Anda! ¿e isto? (vaise
achegando a cada cabezón e lendo con parsimonia o que pon na banda).
Amor..., organización..., fe..., legalidade..., ilusión..., festa... ¿A que vén
todo isto?
FESTA: Señor, estamos facendo festa porque é o san Cidre, o patrón
dos labregos.
ACUSADOR 1º: ¡O patrón dos labregos!, ¿unha festa polo patrón dos
labregos? Déixate de parvadas. Pero, ¿quen son os labregos para que teñan
unha festa? ¿Ti, ti sabes quen son os labregos?
FESTA: Sei, si, señor. Xente boa, xente alegre, xente disposta, que
merecemos a nosa festa e estámola celebrando.
ACUSADOR 1º: Mira, mira, non me revólva-la cabeza. Ídevos de aquí,
se non queredes que vos bote eu a couces. ¡Vaia, o que faltaba! ¡Unha festa
máis! ¡Unha festa para os labregos!¡Mira que non estamos xa fartos de
festas!
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ORGANIZACIÓN: Pero, señor, esta élle unha festa moi especial. Cada
ano ...
ACUSADOR 1º: ¡Cala! ¿Quen che mandou falar a ti?
ORGANIZACIÓN: Ninguén me ten que mandar falar e ninguén me
ten que mandar calar. Falo, porque quero falar, porque me peta, porque me
sae de dentro... (nervioso, córtase).
ACUSADOR 1º: Segue, segue. Se falas moi ben. ¿Que, fuches ti quen
montou todo este tinglado? ¡Como e-la organización!
ORGANIZACIÓN: O tinglado montámolo todos, e os de aí adiante
(dirixíndose ós espectadores) tamén. Eu estou aquí, porque non pode haber
festa boa entre os labregos, se non hai organización, se non traballamos
unidos, se non nos xuntamos para defender ordenadamente os nosos dereitos...
ACUSADOR 1º: Eh, eh, eh, para, para, para... Non sei por que, isto
estame cheirando a política. ¿Ti quen es? Identifícate. ¿Quen e-lo que estás
aí agachado debaixo dese cabezón? (intenta quitarlle o cabezón; os outros
cabezóns deféndeno).
ORGANIZACIÓN: Eu non me agacho debaixo de nada. Xa llo dixen:
eu son a organización.
AMOR: E a organización é a miña irmá. Onde vai ela, vou eu; e onde
vou eu vai ela. Sempre andamos xuntas.
ACUSADOR 1º: ¡Que simpático, eh, que simpático! ¡E que romántico!
¡O amor! (...) (Cambia de irónico a aborrecido) ¿Que fai o amor aquí? ¿Non
sabedes que lle está prohibido ó amor andar publicamente?
AMOR: Eu nunca tal cousa oín.
TÓDOLOS CABEZÓNS: Nin eu tampouco.
ACUSADOR 1º: ¡Como que non! O amor hai que gardalo nas casas, nas
camas; pero non ten dereito a andar por aí adiante, e menos xunto coa
organización, e menos nunha festa, e menos nunha festa dos labregos.
LEGALIDADE: Señor, non é por nada, pero abofé que nos está
quentando o xenio. Se segue con esas lerias, vai ter que retirarse desta
romaría.
ACUSADOR 1º: ¿Retirarme eu, retirarme eu? Pero ¿quen cres que es
ti? (Dirixíndose ó público) A ver, señores, ¿teñen a razón estes cabezóns ou
teño a razón eu? ¿Non é certo que a teño eu?
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PÚBLICO: (Contesta supostamente) Non.
ACUSADOR 1º: ¿Non teño eu a razón?
PÚBLICO: Non.
ACUSADOR 1º: Daquela, ¿teñen a razón estes badulaques que queren
organizar unha festa para os labregos?
PÚBLICO: Si.
ACUSADOR 1º: Non hai dereito, non hai dereito. Pero isto non pode
quedar así, isto non pode quedar así
(Vaise. Volve soa-la música. Volve segui-la festa e o baile)

SEGUNDA PARTE
Está soando a música e os cabezóns bailando. Entran o Acusador 1º e
outro máis que o acompaña. Póñense a dar voltas ó redor dos cabezóns. O
Acusador 1º vaille falando polo baixo ó outro, identificando ós cabezóns e
comentándolle non se sabe que. De golpe o Acusador 2º, que trae un bastón
na man porque é coxo, dá con el uns golpes no escenario, insistindo, ata que
a música e o baile paran.
ACUSADOR 2º: Imos ver, imos ver. Souben por este meu querido
compañeiro que vostedes estaban celebrando unha festa ós labregos, porque
hoxe é o san Cidre. ¿É isto certo?
CABEZÓNS: Si, si que o é.
ACUSADOR 2º: Moi ben. Souben tamén que para tal festa non teñen
vostedes permiso ningún. ¿É isto tamén certo?
LEGALIDADE: Señor, para celebrar unha festa non fai falla permiso
de ninguén. Soamente fai falla ter algo que celebrar e ter ganas para
celebralo.
ACUSADOR 1º: ¿Quen che preguntou a ti, merdán? Ti cala.
ILUSIÓN: É certo; todos pensamos igual.
ACUSADOR 2º: Pero, a ver, home, a ver. ¿Ti es labrego?
ILUSIÓN: Si, señor, e a moita honra.
ACUSADOR 2º: A moita honra, eh, pois dime, ¿ti pensas que as cousas
para os labregos están como para que celebredes unha festa?
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ACUSADOR 1º: Iso, iso, iso mesmo pensaba eu. ¡Que festa nin que
rabizo! Vós a traballar, que é o voso.
LEGALIDADE: ¡Oes, ho! Xa che dixen antes que ías levar uns couces,
e, como sigas falando dese xeito, non saes daquí sen levalos. Se temos
dereito ó traballo, tamén temos dereito á festa.
ACUSADOR 2º: (En ton convincente, paternalista) Claro que tedes
dereito á festa, ¡non faltaría máis! Pero, ¿pensades que as cousas están como
para que celebredes unha festa?
FESTA: Pois ¿por que non? As festas sempre animan, sempre nos unen
máis, sempre nos dan máis forza. Sen festa non poderiamos vivir.
ACUSADOR 2º: Trapalladas, trapalladas. O que debiades era chorar e
traballar, traballar e chorar, que os tempos non están para bromas.
CABEZÓNS: (Ríndose) Este home está tolo, está tolo.
ACUSADOR 2º: (Aborrecido) ¿Estou tolo eu, estou tolo eu?
CABEZÓNS: Si, vostede está tolo, non sabe o que di.
ACUSADOR 2º: ¡Como que non sei o que digo! A ver, ¿non é certo que
cada vez hai menos mocidade no campo?
FE: Si, pero a pesar diso, temos fe no noso futuro.
ACUSADOR 2º: ¿Non é certo que andades dicindo por aí que os que
mandan vos teñen moi pouco en conta para todo?
ORGANIZACIÓN: Si, pero nós seguímonos organizando.
ACUSADOR 2º: ¿Seguídesvos organizando? ¡Bah, bah, bah!, ¿non
sodes vós os que dicides que segue habendo capitostes e caciques que vos
rouban a liberdade, a opinión e o voto?
LEGALIDADE: Si, pero nós apostamos pola legalidade.
ACUSADOR 2º: ¿Apostades pola legalidade? Non me fagas rir. ¡Como
se eu non vos coñecese ben! ¿Non é certo que tamén vós vos seguides
aproveitando uns dos outros canto podedes?
AMOR: Si, pero nós querémonos ben e axudámonos.
ACUSADOR 2º: ¡Que importa que vos queirades ben e que vos
axudedes! ¿Non é certo que xa non podedes produci-lo que queirades, nin
leite nin carne, que estades condenados a permanecer ananos?
ILUSIÓN: Si, pero con todo e iso non perdémo-la ilusión.
ACUSADOR 2º: (Movéndose con rabia polo escenario) Non pode ser,
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non pode ser. (Dirixíndose ó público) A ver, señores, ¿quen está tolo, eu ou
estes malditos cabezóns?
PÚBLICO: Ti, ti.
ACUSADOR 2º: ¿Eu estou tolo? ¿Dicides que eu estou tolo?
PÚBLICO: Si, estás tolo.
ACUSADOR 1º: Xa cho dicía eu, esta xente é revirada de todo. É
mellor que nos vaiamos.
ACUSADOR 2º: Si, a tal punto aquí non facemos nada. (Ameazando)
Pero habemos volver, eh, habemos volver, que esta cousa non queda así.
Xúroo eu polo inferno. Veña, ímonos (Saen berrando, maldicindo, entre os
berros e risas dos cabezóns e do público).
(Retíranse. Volve a música e o baile)

TERCEIRA PARTE
Hai música e baile. De súpeto óese unha estarabouxada de latas, pitos,
berros. Son os acusadores –tres polo menos–, que veñen cara ó lugar da
festa, intentando boicoteala dese xeito. Entran no escenario e por un
momento aquilo é un caos, porque os cabezóns pretenden seguir bailando
ó ritmo da música que segue soando e os acusadores fan todo o posible por
mata-la festa.
FESTA: Pero, a ver, ho, ¿a vostedes parécelles que ten xeito iso que
están a facer?
ACUSADOR 1º: Se vós tedes dereito a facer festa, nós temos dereito a
desfacela.
ACUSADOR 2º: Non se poden facer festas sen o permiso dos que
mandan. E aquí mandamos nós.
ACUSADOR 3º: Estas festas son moi perigosas, porque hai nelas moita
alegría de verdade.
ACUSADOR 1º: Iso, iso, non gastades moitos cartos, non vos
emborrachades, non traedes unha grande orquestra, non ...
FE: É que nós, señores, temos aprendido a vivir co pouco, a ser felices
co pouco.
ACUSADOR 3º: Cala ti, pailán, ti que saberás. Xa non sei a que me
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cheira ese nome que levas.(Sinala a palabra fe que leva na banda) ¿Non
serás un cura?
FE: Pois non, sonlle un home casado, e ben contento que estou co meu
casamento.
ACUSADOR 3º: Non sei, non sei... A fe, a fe, bah, trapalladas dos
curas. Agora xa ninguén ten fe, nin falta que fai.
ILUSIÓN: Pois nós témola, e gracias á fe conservámo-la ilusión,
seguímonos organizando, querémonos e facemos festa.
ACUSADOR 3º: ¡Paparruchas! ¡Paparruchas! Ala, ala, ídevos para a
sancristía, que ese é o voso sitio.
FE: Está vostede moi equivocado. O noso sitio é a familia, o noso sitio
son os veciños en unión, o noso sitio é o sindicato, a cooperativa ...
ACUSADOR 1º: ¡Outra vez! ¡Outra vez coa política!
ORGANIZACIÓN: Si, e na política tamén. ¿Que pasa? ¿É que soamente
poden facer política vostedes para quitárlle-lo pan ós pobres e amontoalo nas
casas dos ricos?
ACUSADOR 1º: (Dirixíndose ós outros acusadores) Xa volo dixen, xa
volo dixen, estes parecen moi inocentes, pero... ¡para fodelos!.
AMOR: Nós non enganamos a ninguén. Nós querémonos, e a única
forma de quererse ben é coidar de nós e do noso porvir, do porvir dos nosos
fillos.
ACUSADOR 3º: Vós sabedes demasiado, paréceme a min.
LEGALIDADE: Sabémo-lo que hai que saber, e aínda non sabemos
abondo. Se soubesemos algo máis, moitas cousas habían cambiar.
ACUSADOR 3º: Pero ¿que cousas queredes cambiar? ¿Non dicides que
sóde-la xente máis feliz do mundo?
ILUSIÓN: Temos moito aínda para cambiar. Pero sabemos facer festa
e celebra-lo que xa temos. E toda esta xente que vostede ve aquí está
totalmente de acordo connosco.
ACUSADOR 3º: Non cho creo. ¿Deixádesme que lles pregunte eu
algunhas cousiñas?
ILUSIÓN: Pregunte todo o que queira; nós non lle tapámo-la boca a
ninguén.
281/73

Manuel Regal Ledo

ACUSADOR 3º: A ver, escoitádeme ben, e non vos fiedes do que estes
cabezóns vos digan. ¿Queredes seguir facendo esta festa, si ou non?
PÚBLICO: Si.
ACUSADOR 3º: A pesar dos traballos que tedes e pasades, ¿queredes
seguir na festa do san Cidre, patrón dos labregos, si ou non?
PÚBLICO: Si.
ACUSADOR 3º: Coa pouca cousa que sodes, anque vos xuntedes todos,
¿queredes seguir na festa, si ou non?
PÚBLICO: Si.
ACUSADOR 3º: ¡Mala centella vos coma! Facede festa e facede o que
queirades, pero nós ímonos!
AMOR: Non, aquí non se vai ninguén. Nós non facemos coma vós que
nos botades das vosas festas. Aquí hai comida para todos, hai baile para
todos, hai alegría para todos, hai festa para todos. ¡Veña, que siga a música!
(Empeza de novo a música. Os cabezóns meten os acusadores no seu
corro. Estes fan esforzos por saír del, pero non llelo permiten. Pouco a
pouco vanse integrando no grupo que baila. E deste xeito remata todo, e
segue a festa.)
Manuel REGAL LEDO
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A miña irmá Tereixa:
Memoria, presencia e chamada
Por Pilar WIRTZ

Amigas e amigos cercanos a Pilar, testemuñas da intensidade coa
que vivía a enfermidade e morte da súa irmá Teresa, pedímoslle que
tentase expresar algo por escrito. Pensabamos, tal vez máis, no beneficio
que podía supor para ela este baleiramento íntimo dunha vivencia que
adiviñabamos moi fonda.
E velaí a fervenza coa que nos regalou. Conseguímo-la súa avinza
para compartila, seguras e seguros da necesidade de que alguén expresase sentimentos moi humanos e moi comúns que no mundo actual
deixaron de ter canle normal de comunicación.
¡Gracias, Pilar, a intimidade é un don de moi alta cotización!

Algo da nosa historia
Sempre admirei moito a miña irmá Tereixa. Detrás da súa fraxilidade
adiviñábase a grandeza do seu ser. Tiña claro o sentido da súa vida:
entregarse ós máis pobres, vivir sinxelamente entre a xente, promove-la
organización entre os veciños, non falar mal de ninguén, non albergar dentro
de si resentimentos, cultiva-la súa vida de oración. Nesta liña de fidelidade
poñía con firrneza toda a súa enerxía vital. Tereixa era feble e vulnerable na
súa sensibilidade, pero moi forte e tenaz na súa vontade
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Desde hai trece anos vivía en Bazar, unha aldea preto de Santa Comba.
No seu traballo, na catequese, no grupo do Movemento Rural, na convivencia coa xente, no seu estar sempre dispoñible, poñía toda a súa ilusión e a súa
forza. Estaba entrañablemente unida á sorte daquela xente. Gozaba con todo
canto de bo lle acontecía e sufría moito coas súas desgracias. Cando os
veciños falan dela, do seu saber estar, da súa atención ós rapaces, do seu
constante visitar ós enfermos, lembro con emoción aquelas palabras do libro
dos Feitos: “Pasou facendo o ben”.
As dúas mantivemos, desde sempre, unha relación moi intensa, coma
irmás e coma compañeiras. Somos monxas da Compañía de María. Ela era
máis vella ca min, levábame cinco anos e medio, pero eu exercía de irmá
maior. Fiábase plenamente de canto eu dicía ou facía e buscaba en min apoio
para todo. “Dime algo que me axude –pedíame moitas veces ó separarnos–
o que ti me falas logo eu o saboréoo e váleme moito”.
No curso 92-93, pedíume que lle dirixise os Exercicios Espirituais na
vida. Fíxenno con moito gusto e o mellor que souben. Nas nosas conversas,
no compartir da súa oración, puiden ser testemuña do seu ser transparente a
Deus, da súa exquisita sensibilidade relixiosa, da súa sinxeleza.
Colléuno-lo verán e unicamente chegamos a finaliza-la Segunda Semana, que nos Exercicios ignacianos supón a contemplación da infancia e a
vida pública de Xesús. Por unhas cousas e por outras deixamos aí a
experiencia.
Moito lamento agora a miña torpeza de non ter acertado máis e
aproveitado mellor esa ocasión privilexiada para adentrarme na súa alma e
poder contemplar máis e máis ata que punto “Deus reparou na súa humilde
escraviña e fixo grandes cousas nela” (Lc 1,48).
En xaneiro do 94 detectáronlle, por casualidade, unha hepatite C.
Durante os meses seguintes fixo algo de repouso, atopábase cansa, adelgazou
moito... pero seguía a face-la vida normal. No mes de agosto, desencadeóuselle, dun modo vertixinoso, unha terrible e desconcertante enfermidade
que nunca se acabou de diagnosticar.
Foron meses de sufrimento e incerteza para ela e para tódolas persoas
que estabamos ó seu lado. Nas mans de bos médicos, rodeada de todos
cantos medios dispón hoxe a medicina, vímola implacablemente, ante o
deconcerto de todos, ir perdendo forzas ata consumirse, mainamente, nun
imperceptible derradeiro suspiro o día 12 de febreiro do 95. Eran as cinco
da mañá.
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Remoendo no seu recordo
Os últimos tres meses pasámolos en A Coruña, no Sanatorio Modelo.
Alí, na habitación 319, celebrámo-lo Nadal, a entrada do Aninovo, a
chegada dos Reis... Centrados en Tereixa, coma único polo de atención,
vivimos, entre aquelas catro paredes, unha experiencia comunitaria
inesquecible.
Miña irmá María –monxa tamén da Compañía– e eu faciámo-la garda
permanente. Xabier, o noso irmán, chegaba tódalas noites, canso do seu
traballo, pero aportando sempre algún toque de novidade. A Tereixa
interesábanlle moito as cousas de Xabier. Curruchy, a nosa cuñada, coa súa
natural disposición, axudaba sempre na hora do xantar. O resto da familia,
a nosa prima Bana dun xeito especial, tiña tamén unha presencia alentadora.
Os veciños de Bazar facíanse continuamente presentes, amosándolle de
mil maneiras o seu cariño e agradecemento ¡Canto quería Tereixa á súa
xente de Bazar! As monxas da Provincia e doutras partes de España, amigos
e amigas, chamaban continuamente e deixábanse caer moitas veces por alí.
E, dun xeito especial, a súa comunidade: Victoria, Maricame... Lurdes, que
chegaba desde tan lonxe, Marisa e o grupo de monxas de A Coruña
entregáronse en atencións e detalles.
Tereixa foi sempre unha persoa moi querida, pero creo que naquela
habitación, a súa extrema impotencia foi arrincando de nós caudais de
agarimo e de tenrura. Cada persoa, á súa maneira, ía poñendo o mellor de si
mesma nesta tarefa común.
Desde outro punto de vista, pero con moita gracia, un día dicía o meu
sobriño pequeno: “Nesta habitación hai moito nivel”. Conservo un fondo
agradecemento a tódalas persoas que fixeron posible o “nivel” de atención
e coidado que tivo Tereixa nesta derradeira etapa da súa vida. Ela era
consciente e máis dunha vez recoñeceuno explicitamente: “¡Que cariñosas
son todas comigo!”. Sen dúbida supuxo un apoio moi importante para poder
vivir, con tanta naturalidade, o seu camiño de despoxo total.
Pola miña situación deste ano, tiven a sorte, a gran sorte, de poder vivir
ó seu lado todo este tempo. Acompañar moi de preto, o seu desmoronamento
fisico e asistir, día a día, ó seu proceso íntimo: á súa sensibilidade para todo
canto a rodeaba, á súa loita por vivir, á súa sinxela aceptación da morte, á
súa fe e á súa esperanza...
Todo o meu ser físico e espiritual envorcouse nela. Foise creando entre
as dúas unha forte dependencia materno-filial. Ela queríame sempre ó seu
lado: “Piliña, non te vaias”, “ven o antes posible”, eran frases constantemen285/77
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te repetidas. A min algo se me rompía por dentro cando tiña que marchar de
alí.
Rezabamos cada día. Ó principio, cando aínda estaba no Hospital de
Santiago, liámo-lo Evanxeo e entre as dúas iámolo comentando. O que máis
compartía naquel momento era a súa sorpresa e agradecemento ó sentirse tan
querida por todos e por todas: “Eu que crin que pasaba tan inadvertidas”.
Este primeiro tempo da súa enfermidade, no medio da natural preocupación,
viviuno cun intenso gozo interior.
Xa cara ó final, a nosa oración era máis sinxela: un salmo, o Noso Pai,
unha palabra, amén, gracias... Algúns días, cando xa non tiña folgos para
máis, eu faláballe a Deus no seu nome, facéndome eco dos seus sentimentos
máis íntimos e faláballe tamén a ela dicíndolle cousas de parte de Deus. Eran
palabras de confianza, entrega, acollida e amor mutuos. Tereixa asentía
desde unha mirada atenta e agradecida.
Nos derradeiros días rezaba constantemente: dicía palabras, frases da
Biblia, formulaba oracións de todo tipo, quizais mil veces repetidas. Era xa
difícil de sabe-lo nivel de consciencia desde onde o facía. Eu teño a
sensación de que, ó mesmo tempo que se despedía de todo canto a rodeaba,
emerxía nela o gran tesouro da súa relixiosidade, tan longamente acumulado
e tan fondamente incrustado no seu ser: “O Espírito acode a axuda-la nosa
debilidade, con xemidos máis fondos cás palabras”. (Rom 8,26)
Durante as longas horas que pasamos xuntas falamos moito, aínda que
ás veces se lle entendía mal. Estaba moi ó tanto das enfermidades e
complicacións que ían xurdindo e formulaba o seu cansazo: “Xa non podo
máis”, “isto é moi longo”, “estou triste”, “perdóame, non me portei ben”,
“axúdame”. Estas e outras frases teñoas aínda moi vivas na memoria.
Eu quería –agora véñenme á cabeza posibilidades para ter atinado
mellor– axudarlle con toda a miña alma. Por un lado, intentaba promover
nela a esperanza por vivir. Animábaa a poñer tódolos medios que estaban ó
seu alcance para curarse. Polo outro, estaba moi atenta ó seu proceso
interior, ás súas preguntas, ós seus sentimentos, para poder acompaña-lo seu
camiño íntimo cara á morte: “Deus quérete moito, El espérate cos brazos
abertos, todos estamos aquí contigo axudándote, querémoste moito...”
Uns días antes de morrer pasou unha anécdota moi significativa do nivel
de consciencia co que ela vivía todo isto. Unha enfermeira, ó arregrarlle os
cables dos soros –tiña catro postos nese momento– díxolle a propósito de
algo que non lle cadraba: “Tranquila, que isto ten remedio”. Tereixa afirmou
cunha sentencia: “Todo ten remedio menos a morte”. Loli, así se chamaba
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a enfermeira, asentiu dicíndolle que tiña toda a razón. “Acabas de falar moi
ben Teresita”. Ela, cunha naturalidade sobrecolledora, contestou: “Acabo de
dicir unha tontería, morrer non é máis que pasar ós brazos de Deus”.
En fin, o meu interior está cheo de anécdotas e de momentos intensamnete
vividos xuntas. Neste tempo de dó, vou remoendo todos estes recordos
dentro do meu corazón. No medio da bágoas, saboreo a súa presencia e sinto
unha gran paz. Estou fondamente agradecida de ter podido compartir con
Tereixa, tan intimamente, esta Terceira Semana de Exercicios que tiñamos
pendente: “A experiencia da dor con Cristo doloroso”.
Saboreando a súa presencia
Van alá dous meses desde a morte da miña irmá. A vida segue e vou
entrando xa de cheo na súa dinámica. Estou envorcada nos proxectos que
teño entre mans e reemprendo, con realismo, os plans de estudio e reflexión
que tiña pensado para este ano. Síntome recuperada do cansazo fisico e
ilusionada con todo o que teño entre mans.
Ó mesmo tempo que vou deixando atrás ese primeiro momento, onde a
memoria e a presencia invadían por completo a miña sensibilidade, vaise
confirmando en min, serena e fondamente, a certeza de que Tereixa vive.
Unha certeza que pasa tamén pola dúbida, que choca frontalmente co
sen sentido da morte e a súa inexorable dureza. Que se sente sorprendida
pola pregunta sobre o inexplicable da súa ausencia: “xa non está aquí”,
“nunca máis a vou ver”, son resonancias que moitas veces acoden con dor
á miña conciencia.
Con todo, e ó mesmo tempo, sei e sinto no meu propio corpo que
Tereixa vive. A súa existencia está xa para sempre en Deus, habitando
íntima e misteriosamente toda a realidade. Tamén o fondo do meu ser.
Desde a véspera da súa morte, teño comigo o seu anel da profesión. Este
anel que acompañou o seu camiñar de busca e fidelidade, acólloo eu agora
coma signo da súa plenitude en Deus. Consérvoo xunto co meu e contémploo
moitas veces cunha gran tenrura. Exprésame, simbolicamente, a nova
relación que agora nos une. Unha relación que xa traspasou a finitude, que
reside nese máis alá onde o noso ser brota desde o mellor de si mesmo,
fundíndose con Deus.
Pensando nela resóanme verdadeiras as palabras do Salmo 138: “Ti
–agora– óllasme a fondo e coñécesme ben”. Sen barreiras e sen límites,
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falamos da nosa relación, dos nosos desexos máis íntimos, dos nosos medos
agachados, dos camiños de esperanza, da vida, de Deus.
Si, este novo estar de Tereixa na miña vida enriquece e dá unha nova
cor á miña comprensión de Deus. Desde a seguridade de que ela –que tanto
me quería– agora mira por min, apoia todo canto pode a miña existencia,
impulsa a miña liberdade cara ó ben, volvo a Deus cunha nova sensibilidade.
Ela non é máis có seu pequeno reflexo. Esta vivencia ábreme a comprender
e sentir máis ó vivo a actitude de Deus para nós: o seu Amor, a súa
preocupación polo noso ben, a súa incondicional acollida.
Gústame caer na conta de que esta nova presencia resucitada de
Tereixa, por unha banda, redimensiona cara ó esencial a miña relación con
ela e, pola outra, fai emerxer en min un novo sentir sobre Deus, achégame
máis á verdade radical.
Estou pasando estes días de Semana Santa na Alta Montaña de Lugo, na
parroquia de Hospital, na comunidade da miña irmá María. Na convivencia
coas miñas compañeiras, nas celebracións sinxelas e entrañables coa xente,
nos meus longos paseos solitarios polos montes, estou a vivi-la experiencia
desta Pascua do 95.
Acollo a Xesús, na súa morte e resurrección, dun xeito renovado
Experiméntoo, unha vez máis, coma o fundamento e a pedra angular da
miña fe. Creo na Vida porque El nolo dixo, porque formo parte dunha
comunidade que conserva e transmite esta fe. E, ó mesmo tempo, doume
conta de que, á luz da miña experiencia concreta de morte e vida, o Misterio
de Xesús fáiseme máis próximo e familiar. Parafraseando o comentario dos
veciños de Samaría, diría que “xa non creo só polo que me din outras
testemuñas no Evanxeo, eu mesma síntoo dentro de min: Xesús vive” (Xn.
4,42)
Deste modo misterioso, pero real, Tereixa vaime orientando e dirixindo
esta Cuarta Semana de Exercicios: a confirmación de que a vida, pase o que
pase, traspasa sempre á morte, tódalas mortes, pois leva en si mesma un
xermolo de eternidade. Agora si exerce ela de irmá maior.
Recollendo a súa chamada
Pasou aínda pouco tempo para poder captar con xusteza a pegada que
esta experiencia está a deixar no meu ser máis auténtico. Cando os cambios
se moven cun calado profundo é preciso espera-la confirmación do tempo.
Con todo, teño a sensación de que algo xa se move no meu interior. Algo que
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apunta a dimensións fondas, anque, de momento, sexan aparentemente
imperceptibles.
Por aquí van estas dimensións:
- Unha nova valoración da vida, de todo canto vive, coma regalo que hai
que coidar e mimar. Outras moitas cousas son relativas. Unha maior sintonía
coa enfermidade e a dor, coma parte integrante da vida, contra a que hai que
loitar, pero, en definitiva, tamén aceptar e aproveita-la súa mensaxe mentres
se poida.
- Unha chamada ó realismo na relación comigo mesma, cos demais, co
meu traballo no mundo coma comuñón sempre limitada e sempre facéndose.
- Unha nova sensibilidade solidaria coas persoas e grupos humanos que
sofren por calquera causa.
- Unha nova vivencia de Deus na vida, na realidade, en min mesma e
unha fonda experiencia coma Gran Compañeiro no sufrimento.
Posiblemente hai outros, pero estes son os aspectos que vou percibindo
tocados dentro de min coma chamada cara adiante. En todo caso, si son, sen
dúbida, asignaturas moi importantes dentro desa escola do esencial que con
tanta forza vivín, e estou a vivir, da man da miña irmá Tereixa: na súa
enfermidade, na súa morte e na súa resurrección.
Pilar WIRTZ
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No Río de la Plata (1870-1914)
Por Manuel SUÁREZ SUÁREZ

Los gallegos, grupo notoriamente mayoritario entre los españoles,
eran, en general, agricultores del más modesto origen material y nivel de
ilustración e intelectual. Ahorrativos, trabajadores duros y sufridos, pero
que tampoco fueron, en su mayoría, al campo. Ese campo del litoral
platense que les aterraba en su macrocosmogonía (tan opuesta al
microcosmos hortícola de su Galicia natal), con sus bárbaros y altivos
gauchos ecuestres y sus ganados bravíos. Fueron en su mayoría pulperos
y bolicheros, poco a poco almaceneros, incluso mayoristas y muchos
pasaron, rapidamente, de inquilinos a propietarios de inquilinatos y
conventillos. Otros fueron limpiadores, privados y públicos, mozos de
los nuevos cafés y confiterías, así como guardas de los nacientes
transportes urbanos.
Fernando O. Assunção

Ata o ano 1870 os emigrantes que chegaban ás beiras do Río de la Plata
non pasaban duns centos, pero pouco despois temos que falar de milleiros.
A partir de 1880 chega o que algúns arxentinos cualifican coma o “malón
blanco”. Baixaban do barco, nos portos de Buenos Aires e Montevideo,
buscando un lugar no novo mundo. Os emigrantes tiñan que loitar contra
todo. Na nova terra estaba o criollo, que quería sempre madrugarlo ou
ventajearlo utilizando a famosa viveza.
Vexamos algunhas cifras deste período. No ano 1859 chegan ó porto de
Montevideo 988 españois, 931 italianos e 882 franceses (a maioría vascos e
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bearneses). No ano 1867, chegan 7.000 italianos, 3.700 españois e 1.670
franceses. No ano 1872, a poboación total de Uruguay era de 200.000
habitantes, dos cales 103.000 eran estranxeiros (37.000 españois, 32.000
italianos e 17.700 franceses). No ano 1884, en Montevideo, e de acordo cun
censo, a poboación era de 164.000 habitantes (33.000 italianos, 22.000
españois e 7.300 franceses). No ano 1908, a poboación total do país era de
1.042.686 habitantes, dos cales 861.464 eran uruguaios e 181.222
estranxeiros. Coa aclaración de que, dos nativos, máis dun 50% eran
descendentes en primeira ou segunda xeración de emigrantes.
En Buenos Aires temos que en 1880 entraron 32.000 estranxeiros e no
ano 1885 os emigrantes son xa 182.000. A capital arxentina ten en 1869 uns
187.000 habitantes. No ano 1887, dunha poboación total de 432.000 habitantes, son arxentinos 204.000 e son estranxeiros 228.000. En 1895, chega
ós 664.000, dos cales 345.000 eran estranxeiros. E no ano 1914, dunha
poboación total de 1.576.000, eran arxentinos 798.000 e estranxeiros 778.000.
Pero hai que dicir que na capital case un 60% eran fillos ou netos de
emigrantes.
As cifras non menten e son a expresión dun impresionante fenómeno de
colonización europea (italianos e españois) que fixo nacer unha nova
sociedade nas terras riopratenses. O emigrante leva a súa cultura e con ela
a súa frustración e por iso, en xeral, é un aliado da burguesía local. Ten unha
estreita visión do mundo, é o que acata xempre o réxime establecido, coa
premisa de que a confianza no seu destino persoal vai xunto co destino do
sistema. Na emigración non hai rebeldía. Coma tampouco non a hai no
tango, expresión popular da vida riopratense no nacemento do século; e non
pode ser doutro xeito, se concluímos que son os emigrantes –basicamente os
xenoveses, lombardos, piamonteses, napolitanos, calabreses, galegos– os
que crearán o tango e, polo menos no ciclo de Gardel, a temática existencial
vén da fonte emigrante.
88 anos de galeguismo en Buenos Aires
Aló en 1907, en Buenos Aires, un grupiño de galegos xuntábase no
fogar de don Antonio Varela Gómez para falar das cousas da terra nai. Logo
de varias xuntanzas fíxose unha Comisión Organizadora que redacta a acta
fundacional do Centro Galego, declarando o seu fondo amor a Galicia e
comprometéndose na patriótica tarefa de erguer unha institución social que
acollese os milleiros de galegos emigrados nas terras arxentinas. A fundación ten lugar o 2 de maio de 1907, con arredor de 200 socios e nun local
291/83

Manuel Suárez Suárez

arrendado na rúa Estados Unidos, nº 1056. Neste local tiveron lugar as
primeiras clases de alfabetización, e o 21 de xullo de 1907 houbo unha
xuntanza para a elección das primeiras autoridades: o cargo de presidente foi
para don Roque Ferreiro, unha figura de gran prestixio dentro da colectividade
galega.
No ano 1909, o Centro Galego arrenda unha planta nun edificio da rúa
Perú, e alí estivo ata 1912. Neste local foi instalado un pequeno consultorio
atendido polo médico de Lalín, doutor Avelino Barrio, un home exemplar
que traballou moitísimo e que visitaba de xeito gratuíto a tódolos socios nos
seus propios fogares. En 1911, o Centro Galego convértese en Sociedade
Benéfico-Mutualista, cuns novos consultorios noutro local da rúa Victoria e
xa con arredor de 2.000 socios. En 1912, comezan a funcionar novos
servicios, entre eles os de farmacia social, servicio fúnebre e asesoramento
xurídico. Destes anos iniciais cómpre destacar algúns feitos importantes: a
concesión dunha pensión vitalicia para don Manuel Murguía, as primeiras
conferencias sobre Galicia pronunciadas na Arxentina, unha axuda económica para a Escola de Cegos de A Coruña, e axudas para a construcción dos
monumentos a Rosalía, Pardo Bazán, Concepción Arenal e Curros Enríquez.
A institución segue medrando; en 1917 hai máis de 4.000 socios, e
baixo a presidencia de don Alfredo Álvarez adquírese o actual inmoble na
rúa Belgrano, mediante unha subscrición popular. En 1931, comezan as
obras de construcción do actual edificio e tamén as obras no panteón social
do cemiterio de Chacarita, inauguradas de xeito solemne o 25 de xullo de
1932, cunha famosa arquitectura réplica do románico galego e cun altar e un
cruceiro obra do egrexio escultor Francisco Asorey. Neste panteón descansan os restos de Suárez Picallo, Elpidio Villaverde, Emilio Pita, Rodolfo
Prada, Avelino Díaz e alí estivo Castelao ata o seu traslado a San Domingos
de Bonaval.
O Centro Galego posúe a que sen dúbida ningunha é a mellor pinacoteca
galega da emigración. A primeira planta da institución é unha estupenda
mostra dos nosos máis importantes artistas plásticos. Alí penduradas están
as obras de Seoane, Laxeiro, Colmeiro, Maside, Novoa, Minguillón,
Sotomayor. Coma exemplo, cabe dicir que alí están as obras Sesta, de
Maside, e Emigrantes, de Seoane. Outro importante patrimonio está na
biblioteca, a máis importante da emigración, con máis de 20.000 volumes.
E falando do labor editorial, mencionar que o Centro Galego publicou máis
de 100 títulos, en tempos escuros para Galicia. Naqueles anos, a cultura
galega estaba en mans dos emigrantes.
Manuel SUÁREZ SUÁREZ
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O recambio
Por Agustín DÍAZ

Chegou, por fin, o recambio. Despois de tanto proclamala, a
victoria do PP nas eleccións municipais (a das autonómicas aquí xa hai
dous anos que a experimentamos) pareceu menos brillante e rotunda: o
Sol seguiu erguéndose polo Leste e os pesos están a cinco pesetas. Sen
embargo, este acontecemento electoral, coa longa campaña previa e
mailas súas consecuencias de futuro, xunto cos problemas da pesca e
maila folga dos médicos foron os asuntos máis relevantes na actualidade política destes meses.

A victoria do PP foi rotunda, aínda con 8.000 votos menos ca nas
autonómicas. O número de alcaldías acadado e, sobre todo, o feito de contar
entre elas algunhas tan importantes coma as de Vigo e Ourense e maila
Deputación de A Coruña e o mesmo resultado de Ferrol reflicten claramente
o novo panorama. Curiosamente, varias chatas dese cadro triunfal débense
á política de fichar alcaldes doutros grupos, como son o caso de As Pontes
ou de Porto do Son: neste concello, González Groveiro, procedente do
ámbito comunista e alcalde socialista moitos anos, fracasa agora que fichou
polo PP.
Outra cuestión curiosa vén dada polas dificultades sucesorias en varios
lugares onde o PP deixou fóra da lista ó anterior alcalde ou candidato. Se a
operación lle saíu redonda en Lugo, en Pontevedra non foi tan brillante. Pero
moito peor foron casos coma os de Mondoñedo, A Guarda ou A Rúa (ou
Ferrol), onde os excluídos avantaxaron ó candidato oficial (caso de A Rúa)
ou lle fixeron perde-la maioría. Menos mal que noutros casos os resultados
foron a volta á casa dos fillos pródigos, coma en Carballo ou Verín.
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O PSOE, desnortado
Para os socialistas o fracaso non estivo tanto no número coma na
importancia das posicións perdidas (Vigo, Ourense, Ferrol, Deputación de A
Coruña, Boiro, Redondela, Muros), algunhas delas recuperadas co apoio do
aliado maldito, o BNG. Pero ó mesmo tempo a súa campaña puxo de
manifesto a ausencia dun partido organizado: cada candidatura tivo que
loitar coas propias forzas, solicitando nalgún caso axudas exteriores, pero
sen un plan conxunto de campaña. O secretario xeral e maila executiva
demitiron de feito desde hai meses, aínda que despois das eleccións teñan
valor para recoñece-lo fracaso xeral dos outros e ameacen con dedicar
(aínda) menos tempo ó partido, como se isto fose posible.
Entre os máis claramente derrotados, Veiga Pombo, o principal valedor
de Francisco Vázquez contra Antolín S. Presedo, apresurouse a botarse fóra,
mentres os seus adversarios interiores reclamaban a marcha doutros, coma
Salgueiro Tizón. Pola contra, González Príncipe promete lanzarse a reconstruí-lo partido desde a base. E Xerardo Estévez descobre, por unha vez, que
tamén el pertence ó PSOE e demanda explicacións ó secretario xeral, ó
tempo que se proclama victorioso, xa que tivo máis votos ca no 91 (aínda
que as súas rivais lle quitan a maioría absoluta).
Curiosamente, as voces máis responsables parecen xurdir do grupo
parlamentario, o formado polos antigos colaboradores de Sánchez Presedo,
que non piden cabezas ou vinganza sobre os que os machucaron no 93, senón
que reclaman unha revisión a fondo da política do partido, co fin de busca-la vía da recuperación do mesmo. Pero vai ser difícil que Francisco
Vázquez escoite estas demandas, cando ten os seus ollos postos nas liortas
contra os renovadores de Madrid.
Consolidación do BNG
Aínda que baixa 60.000 votos sobre as autonómicas do 93, o BNG case
duplica os resultados das anteriores municipais, en votos e concelleiros,
aumentando sobre todo nas cidades. Crece dun xeito moi repartido, polo cal
non aumenta as alcaldías con maioría absoluta (Fene, Corcubión, Allariz e
Vilar de Santos), pero queda ás portas de alcaldías en sitios coma Bueu,
Poio, Moaña, Mondoñedo ou As Pontes, onde superou ós socialistas (cousa
que tamén se deu en Pontevedra e estivo moi preto en Ourense). E mesmo
encabeza o conglomerado cuadripartido maioritario en Cangas fronte ó PP
(nacionalistas variados e socialistas).
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Sen embargo, o BNG puido superar estes resultados de lograr unha
mellor integración do colectivo de Unidade Galega. Cambre, Pontedeume,
Sada, Lugo, Chantada, Monforte, Cangas, Moaña, Pontevedra, Redondela e,
sobre todo, Vigo, son concellos nos que puido aumenta-la representación
nacionalista por esta vía, xa que significados militantes que foron candidatos
por EU teñen unha recoñecida traxectoria nacionalista que os tiña que levar
a un partido deste tipo de se sentiren acollidos nel.
Xustamente a asimilación dos diferentes sectores internos e a maduración dunha liña política común entre os variados compoñentes hoxe integrados no BNG é o seu desafío a curto prazo. Non hai que esquecer que os bos
resultados mantidos en sitios coma Fene, Corcubión, Allariz ou Vilar de
Santos contrastan cos famosos conflictos de Noia ou Carnota, ou antes en
Malpica e as vellas dificultades en Cangas. Ou, fóra dos concellos, a recente
división dos Comités Abertos de Facultade, precedida polos conflictos
internos dentro do Consello da Xuventude de Galicia, nos que curiosamente
apareceron aliados xa non BNG e PP, senón UPG e Opus.
Os pactos necesarios
Volvendo ás eleccións municipais, os seus resultados outorgaron pola
vía directa 252 alcaldías: 211 ó PP, 32 ó PSOE, catro ó BNG e cinco a listas
independentes. Quedaron no aire, pendentes de pactos, 62 alcaldías en
concellos, nos cales o PP foi a lista máis votada en 52. Pero non por iso podía
aspirar a un tan forte aumento de alcaldes, e se xogaba con vantaxe en
lugares tan importantes coma Ferrol e Pontevedra, pola dificultade de se
entenderen entre si as outras listas, pouco máis lle quedaba que rascar.
Os socialistas eran os máis votados en Santiago, Vilagarcía, A Pobra do
Caramiñal, O Carballiño e Cabanas. Pero podían aspirar, coa axuda do BNG,
a un mínimo doutras trece, nas que figuraban Ares, Muros, Muxía, Porto do
Son, Caldas, Pontedeume e Redondela (nestas dúas precisaban algunha
axuda máis). Pola súa banda, o BNG precisaba do PSOE en oito concellos,
coma os de Bueu, Moaña, Poio, As Pontes e Cangas (nestes dous últimos
tamén necesitaba de EU)
Por iso estaba claro o interese mutuo destes dous grupos. O BNG
desexaba un acordo global e solemne, para darlle máis alcance político ó
pacto. Os socialistas, maiormente Francisco Vázquez, non querían aparecer
mesturados cos bloqueiros e atoparon a fórmula ideal: prometeron o apoio
xenérico a tódalas listas progresistas mellor colocadas, demandando ser
correspondidos do mesmo xeito, para acada-las alcaldías; o eventual pacto
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de goberno quedaba ó bo criterio de cada concello. Esa norma xeral
permitíalles ós socialistas apoiar tamén a candidatos coma Xoán Gato, que
obtivo en Narón mellores resultados que cando foi coas siglas do PSG-EG,
ou a García Seoane en Oleiros ou ó de Soutomaior (que tiveron menos votos
có PP).
Fóra destes casos quedaban preto de 30 concellos con solucións moi
complicadas, con presencia dun mínimo de tres listas, ata ás seis de O Grove
ou as cinco de Cee, Noia, Navia, Ribadavia, Cangas e mais A Guarda.
Nalgúns destes casos a lista independente estaba formada por excluídos da
candidatura do PP, con gañas de vender cara a súa pel.
As conclusións de Madrid
Aínda que esteamos falando especificamente de política galega, non
podemos esquece-las repercusións que nela poden ter reaccións que os
resultados electorais van ter na actitude xeral dos partidos en Madrid.
Seguramente o Partido Popular vai tranquilizarse un pouco, ó ter que se
ocupar de preto dos asuntos que afectan ás múltiples alcaldías importantes
que acadou e ás novas comunidades autónomas que vai rexer.
Os socialistas encaran a nova etapa no fío da navalla. Confían en que a
presidencia da Unión Europea no próximo semestre e maila mellora económica lles permitan gañar popularidade, ó tempo que a xente se vai cansando
dos escándalos dos Roldán, GAL e compañía. Por se acaso, Felipe González
fixo un aceno cara IU poñendo no candeeiro a reforma da lei sobre o aborto,
tomando así unha distancia táctica con CiU.
Pero vailles ser moi difícil conseguir recompoñe-las súas relacións coa
xente de Anguita, por máis que os progresos deste grupo os deixen ás portas
de alcaldías coma as de Córdoba ou Málaga. Nos dous casos precisan do
apoio do PSOE, que o reclama á súa vez no goberno rexional. Estas
manobras van ter a toda a clase política ocupada un bo tempo e a calma
reinará seguramente nos outros ámbitos, polo menos ata fin de ano.
A recuperación económica
Como queda dito, os socialistas confían na recuperación económica.
Levan meses falando dela e citando a recuperación das reservas de divisas
e da cotización internacional da peseta, a creación de postos de traballo e a
diminución do paro, etc. Pero a inflación non baixa e o prezo do diñeiro
volve a subir e deste xeito a competitividade dos nosos productos non vai a
máis.
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En Galicia a situación é menos optimista. Mentres baixa o paro tamén
diminúen os postos de traballo, as persoas activas. A agricultura e maila
pesca coñecen os problemas ben sabidos, a industria non levanta cabeza
malia as constantes ofertas de incentivos económicos. Unicamente se
defenden os servicios e, en menor medida, a construcción. A este paso imos
chegar á economía posindustrial sen pasar pola industrialización.
Mentres tanto, as autovías seguen acumulando retrasos: neste ano, no
que debía estar completo o enlace de Benavente con A Coruña e Vigo, non
van quedar sequera rematados de todo as estradas das citadas cidades a Lugo
e Ourense, e hai algún treito sen rematar, alén dos xa famosos de Pedrafita.
E da mellora dos camiños de ferro nin se sabe.
Conflictos na pesca
Se a Unión Europea facilita cartos para as autovías, tamén lle impón ó
Goberno español o bo sentido para limita-lo déficit público. E iso supón
restriccións nos investimentos, que xa se notaran nos presupostos deste ano,
pero que foron logo acentuadas. A Xunta de Galicia acaba de se aplicar outra
vez o conto, aínda que fose nun modesto dous por cento dos presupostos.
Pero ó mesmo tempo a Unión Europea amosa os límites das súas forzas
e do seu interese por resolve-los graves problemas dos caladoiros para a nosa
flota. Primeiro foi o caso do Canadá e logo o de Marrocos: a opinión pública
española seguiu moi de preto estes dous conflictos que tan directamente nos
afectan ós galegos e puido apreciar no seu xusto valor o noso papel en
Europa.
Agora empeza unha nova costeira do bonito, logo de superar outros
conflictos menores no Cantábrico. E xa se prepara a proba de lume, a entrada
dos nosos barcos no Gran Sol. As patrulleiras da Gran Bretaña e Irlanda xa
foron avisando nos meses pasados, multiplicando apresamentos e sancións.
O horizonte dista de estar despexado e a Comisión Europea non sabe falar
máis ca de reducción de capturas.
A folga dos médicos
Mentres tanto, en terra firme acabamos de vivir unha folga de médicos,
máis concretamente de especialistas dos hospitais públicos. Seguramente
tiñan razón ó reclamar mellor salario e queixarse de que levaban varios anos
cos soldos conxelados (coma o resto dos empregados do sector público). En
consonancia cos seus colegas do resto de España, pedían 77.500 pesetas
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máis ó mes (non as 100.000, porque xa cobraban 22.500 máis por xentileza
da Xunta).
Agora obtiveron 30.000 pesetas fixas e 5.000 máis se melloran o seu
rendemento. Esperemos que lles sirvan para mellorar tamén a súa vontade
de servicio, que ata agora so unha minoría demostraba. Así poderían acabar
coas listas de espera, aínda que lles supoña non facer horas e ingresos extra
fóra duns servicios nos que teñen unha teórica dedicación exclusiva e un
complemento salarial de tal nome.
Non será estraño, a partir de agora, que os máis diversos empregados e
traballadores demanden melloras salariais dun dez por cento, polo menos. O
que vai ser menos frecuente é que tales aumentos se concedan, para
frustración de moitos. Claro que poucos sectores laborais poderán permitirse
ir a unha folga indefinida e aguantar tres semanas.
Inauguracións variadas
Volvendo ó tema inicial desta crónica, a campaña electoral serviu coma
escenario privilexiado para que as diferentes institucións demostrasen os
froitos da súa xestión. O presidente da Xunta percorreu Galicia inaugurando
centros sanitarios e docentes, anacos de estradas novas ou reformadas e
múltiples parques empresariais. Mágoa que as súas parcelas non atopen máis
demanda: o exemplo da familia do conselleiro Cuíña non inza como debería.
Tamén os alcaldes rivalizaron en abrir paseos marítimos, alumeados, a
Domus ou Museo do Home e mil cousas máis. É moi lexítimo que os
xestores públicos estean orgullosos das cousas que fan, sobre todo se estas
responden ás verdadeiras prioridades da poboación afectada. Incluso é moi
normal que amosen tales froitos ós seus electores, á hora de solicitar apoio
para a continuidade dunha xestión.
Pero un empeza a te-la impresión de que boa parte destes servicios
sanitarios, escolares, culturais ou deportivos quedan un pouco esquecidos
unha vez pasado o esplendor da inauguración. Resulta moito máis monótono
ocuparse día a día de que teñan o persoal, medios e actividades precisos para
cumpri-los seus fins. Desde a modestia de recursos dun país coma o noso
estamos chegando a un punto en que o que faltan non son as instalacións,
senón as actividades: ¿que actos relevantes houbo no Coliseo de A Coruña,
no Monte do Gozo ou no novo Pazo de Congresos de Santiago ou no parque
de exposicións de Vigo nos últimos tres meses?
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A crise universitaria
Poida que haxa que entender nesta clave a crise da universidade e das
universidades galegas en concreto. Queixábase amargamente hai unhas
semanas o rector de Vigo perante unha comisión parlamentaria da falta de
medios con que conta. Desde logo a precariedade dos centros universitarios
de Pontevedra e Ourense é patente. O mesmo pode dicirse dos de Ferrol,
dentro da Universidade de A Coruña.
Pero non se pode dicir que os centros consolidados en Santiago, A
Coruña e Vigo, algúns deles con magníficas novas instalacións, aporten
brillantes resultados para o futuro do país e para a satisfacción dos seus
alumnos. Estes visitan as aulas con moita máis dedicación ca noutros
tempos, pero non sempre con proveito evidente. E o nivel da investigación,
con moi destacadas excepcións (independentemente dos medios dos que
dispoñen), non rompe os moldes da rutina.
Por iso, cada ano novas fornadas de rapaces chegan inexorablemente ás
aulas universitarias, pola forza da idade e sen saber moito a que van. Outras
fornadas, moito máis reducidas, abandonan as aulas con título na man e con
escasas esperanzas de futuro. Pero, mentres tanto, todos estamos moi
contentos, preparando os festexos mil que corresponden ós cincocentos anos
da Universidade de Santiago. Galicia fulget, di o seu lema. Non sería malo
se se cumprise.
Galicia no mundo
Este brillo de Galicia é precisamente un dos obxectivos que con máis
forza acaricia o presidente Manuel Fraga. A súa contribución directa a este
empeño lévao a percorre-los máis variados e alongados escenarios. Nos
últimos meses tivo algo esquecidos os seus compromisos europeos, curiosamente nun período no que os conflictos da pesca demandaban un esforzo
suplementario.
Pero Manuel Fraga tivo xa ocasión de se sumar ó trunfo da dereita nas
eleccións presidenciais francesas, ó levar a un dos novos ministros –colega
seu na presidencia dunha rexión do Arco Atlántico– a unha mostra de
productos galegos nunha área comercial das aforas de París. Tamén está a
poñer toda a carne no asador para darlle pulo ano tras ano á Semana Verde
de Galicia, que está a punto de rematar unhas impoñentes instalacións, que
nos custan máis de cinco mil millóns.
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A ver se así nos chegan a coñecer e comprender de veras e, en
consecuencia, nos dan os medios eficaces para sermos europeos de primeira.
Está ben que poidamos acoller mellor cada día a máis visitantes, pero o
progreso pasa por lograr que entre os que veñen a Galicia haxa cada vez máis
homes de negocios.
Deste tipo de persoas andamos máis ben escasos, como se pode
doadamente deducir da situación xeral antes exposta. Os problemas
fundamentais da creación do emprego e da riqueza son deixados de lado por
moitos chamados empresarios, pero que non pasan de oportunistas do
negocio fácil. E os sindicatos tampouco son quen de romper tal dinámica
perversa: hai poucas razóns para o optimismo.
Agustín DÍAZ
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Que vive e que non se ve
Por Xesús PORTAS FERRO

¿Que pasa arredor de min?
¿Que me pasa que eu non sei?
(Rosalía de Castro. Follas novas)

¿Que nos está pasando?
O que pasa á nosa vista ben se ve. O que subxace ou hai por detrás, xa
é outra cousa. Para o podermos ver, é preciso fura-la tona ou codia do
aparente. Para iso cómpren teima e perspicacia.
Unha Rolda da cultura que se limite á relación de feitos efémeros,
pasadíos coma auga de río, non é do gusto do cronista nin, se cadra, do
lector. Sen pretensións de gravidade ou profundidade, tentamos de ir
contribuíndo cada dous meses a descubrir –atravesando o acontecer cultural
máis significante– as liñas de forza que gobernan o ser da cultura do noso
pobo. Por ese fondo do acontecer inquirimos ó preguntármonos: “¿Que nos
está pasando?”.
Eis, de por parte, unha pregunta que ninguén se fai se as cousas lle
suceden de xeito para el satisfactorio e esperado. É pregunta que busca
comprende-lo incomprendido, mesmo o incomprensible, e que nace da
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sorpresa ou da sospeita. Da sorpresa ante o inesperado e da sospeita de que
os acontecementos respondan a causas e intencións agochadas, poida que
non boas, ou de que tracen rilleiras que quizais non sexa ben andar. Sen unha
insatisfacción semellante non tería sentido nin pouso o poema de Rosalía
que acabamos de lembrar. Nin o artigo de Freixanes, cando aquilo do fletán,
tratando de comprender por que, no tocante á economía pesqueira, desde
antigo Galicia vén sucesivamente conquerendo posicións que axiña outros
lle arramplan para que novamente busque o que de novo lle arramplarán
(“¿Que nos está pasando?”, La Voz de Galicia, 1/04/95). Ben pode suceder
no eido da cultura o que no da economía e no da vida persoal, tan distintos;
sen que caiba, en mente moderna ou posmoderna, pensar na “desgracia
traidora / que vive e que non se ve”. Se algo non se ve, será que nolo ocultan
e/ou que non o pescudamos.
A lectura dos datos recentemente publicados polo Instituto Español de
Estatística dá moito que pensar. Cada vez conversamos menos, lemos
menos, imos menos ó cine ou ó teatro; pero vemos máis audiovisuais na casa
e escoitamos máis música pop.
A atención ó que arredor de nós sucede ou ós datos ofrecidos por
múltiples inquéritos sociolóxicos sobre diversos aspectos culturais non son
para menos. Cada vez é menos de noso a cultura que máis que facer
consumimos. Cada vez falamos menos e peor a lingua de noso, e as outras
non mellor. Fato de infantes con afasia ou tatexos, siareiros pasivos.
Cada vez máis a cultura que nos envolve é un simple producto ou
secreción da economía: perfectamente conformada ó sistema, sen autonomía, sen alento nin vida de seu. Dominados. Cada vez a cultura dominante
tenta máis de xustificar ese seu ser eivado e escravo, presumindo das súas
cualidades de relativismo, fragmentarismo, esteticismo e pragmatismo
posmodernos. Satisfeitos. Co que asemade nos deixa máis orfos de valores,
de ética e humanismo. Baleiros. Cada vez é máis de casca e aparencia o seu
pretendido universalismo, importándolle nada o diálogo e enriquecemento
intercultural ou a constitución dunha humanidade solidaria e xusta. Co que,
contra o que se puido esperar da pretérita progresión da cultura moderna,
xermolan con renovada forza a intolerancia, os particularismos cegos, os
fundamentalismos, a irracionalidade, a violencia, o interese... Auga revolta
que permite ganancias. O que non impide ós gañadores bota-las mans á
cabeza e reclamar modelos dunha concepción ética da convivencia humana.
E imos e dámoslle un Príncipe de Asturias a Aranguren proclamando a
exemplaridade da vida e obra de quen confesa que se encontraba desmoralizado, non por ir vello, senón por te-la impresión de que estamos a vivir
302/94

Que vive e que non se ve

unha mala hora da historia universal. E veñen e loan a traxectoria vital e
artística de Rafael Dieste porque seica soubo uni-lo compromiso ético e o
estético, coma se o ético lles importase gran cousa. Pragmáticos e interesados, vendéronlle a alma colectiva ó demo e agora teñen medo de non poder
domina-la situación. Por iso buscan valores onde os haxa, mesmo cando
contradín os que eles día a día alimentan, contradicción da que, na súa
ofuscación e escasas luces, ás veces nin se decatan. Pero os que mellor lles
acaen son os valores fútiles, os que serven sobre todo á conservación ou
restablecemento da orde. Valores que non saben fundamentar en proxectos
ilusionantes dun futuro humanizado, quere dicir, na utopía; polo que tentan
de os derivar de pechadas concepcións esencialistas, estato-nacionalistas,
irracionais. E cando a fundamentación non vai, impóñennolos se fai falta.
E nestas che andamos.
As autorrutas da información
Nestas che andamos, e a cousa leva trazas de non parar. Se cadra, teñen
razón os que coidan que se fará felizmente a síntese do vello que desaparece
co novo que avanta, como sucedera outrora no paso da Idade Media ó
Renacemento ou na máis recente transición á modernidade. Cumpriríanos
entón conformarnos co noso sino de ter que nos desprender dunha cultura,
a herdada, sen chegarmos a nos instalar axeitadamente na outra que vén.
Mais poida tamén que o caso non sexa comparable ós referidos, suposto que
os motores dos cambios desta hora estean e sigan por moito tempo nas mans
de poucos e moi concretos rexedores. Engádase a circunstancia de que estes
cambios suceden a grande velocidade e con pouca conciencia e capacidade
de reacción por parte da poboación. A lentitude e gradualidade serían
preferibles. A conciencia sobre os mecanismos e consecuencias do cambio
énos imprescindible, o mesmo cá posibilidade de o controlar ou nos opor a
aspectos del. Pero o valor concienciación non se leva xa, substituído polo
seu contrario: a ideoloxización. E verbo de controlar ou nos opor, incrible
sería que ós nosos pobos se lles ocorrese unha reacción defensiva semellante
á dos Uwas e Tunebos de Colombia que, vendo o seu territorio, lugares
sagrados e cultura tradicional agredidos por unha multinacional petroleira,
ameazan co suicidio colectivo se a agresión non se detén. Deste noso pobo
secularmente afeito, cando por pan cando por pau, á submisión e xa tan
desemellante daqueloutro do Medulio, pódese esperar agás iso calquera
cousa.
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O referente ás autorrutas da información constitúe un desafío complexo
e total. Xa non é sen tempo que entre nós vaian comezando a se oír voces
chamando a atención sobre o fenómeno e sobre a necesidade de nos situar
psicolóxica e intelectualmente nel, “pois é aí onde imos ter que libra-la
batalla do futuro” ( Víctor F. Freixanes: “Internet”, La Voz de Galicia”, 13/
05/95). Eis un niño tanto de posibilidades coma, maiormente para os pobos
e individuos menos podentes, de innegables riscos. Os inconscientes e
autosatisfeitos de sempre confórmanse con nos ofrece-lo consolo de que
haberá contidos galegos e en galego no inxente ciberespacio que se está a
configurar. Se cadra, cómpre non desprezar iniciativas coma a do intento de
crear un grupo ou centro galego servidor de informacións con acceso á rede
Internet, apoiado seica por Fraga e do que o enderezo na rede sería
soc.culture.Galicia. Mais cómpre seguramente decatarse de que non é de
abondo para a cultura galega dispor só dun recantiño en eido tan largo e
esgrevio, onde por riba dominará por dereito natural o poder absoluto da
economía e cultura norteamericanas. Ei-lo problema capital, ante o cal
tremen estarrecidos políticos e intelectuais mesmo en Francia ou no Xapón;
mais aquí non. Norteamérica, por boca do seu vicepresidente Al Gore, esixe
ó resto do mundo o desregulamento e liberalización total do mercado no
tocante á comunicación informática para entregalo ós investidores privados
e á libre concorrencia entre eles. Santer, o presidente da Comisión Europea,
dá por feita a tal liberalización para dentro de nada; polo que invita os
gobernos e os investidores europeos a “traballar duro” e axiña para que o
dano non sexa moito. Para toda Europa e xa non digamos para Galicia, a
cuestión principal é se poderemos ser creadores de cultura ou quedaremos
reducidos a simples consumidores dela, por ela externa e intimamente
conformados tamén. Dicíao Alain Touraine desde o seu alto observatorio;
pero é algo tan evidente, que moitos outros o vimos dicindo hai anos verbo
da dominación angloamericana sobre a cultura audiovisual mundial. É, pois
logo, o mesmo perigo de hai tempo, agora potenciado ata o infinito polo
desenvolvemento incontrolado das redes de comunicación informática, que
en principio serán hexemonizadas polos grandes consorcios americanos.
Pero, aínda cando esta hexemonía se vencer, as propias características da
cibercultura, profundamente innovadoras, han traer homes e modos de vida
descoñecidos ata o de agora e na maioría dos seus trazos imprevisibles.
Pénsase, por exemplo, que ha de afrouxa-los ligames sociais e tenderá á
fabricación dun individualismo extremo no que o pensamento non se
confrontará co outro, no que por riba o individuo quedará sometido só a
témera dependencia do mercado (Cfr. Jacques Robin: “Les dangers d’une
société de l’information planétaire”, Le Monde diplomatique, febreiro 1995,
páx. 16-17).
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Ante estes e outros desafíos da cibercultura –e da cibereconomía, por
unha longa serie de implicacións económicas como a de que se trata dun
sector con grande potencialidade de creación de postos de traballo–, a
cultura e a economía galegas teñen que aprestarse a actuar con imaxinación
e sentido se queren evitar ser comestas á primeira. Unha das necesidades
básicas é a que o Freixanes sinala moi atinadamente: a da creación dun
“discurso” comunicacional e informativo xenuinamente galego, co que se
refire, máis ca á lingua, a unha visión de noso da realidade e a unha
configuración propia, non dependente ou calcada doutros, do noso universo
simbólico. Pero, para que tal discurso naza e se desenvolva, é condición
inescusable a previa creación dun espacio comunicacional de noso, cousa xa
de por si pouco doada (Cfr. Víctor F. Freixanes: “Donos das palabras”, La
Voz de Galicia, 27/05/95). É coma pedi-la lúa cando arestora son moi
maioritariamente alleos a prensa que lemos, a radio que escoitamos, a
televisión que vemos, os ritmos que danzamos, a canción que cantamos, a
lingua que falamos e os modelos teóricos con que nos achegamos á
realidade.
Da inocuidade ó mercantilismo, a arte plástica
Poida que, entre os eventos máis soados destes dous últimos meses, os
relacionados coas artes plásticas levasen máis unha vez a dianteira. Comprobará o lector que xa na Rolda anterior merecían de nós especial atención.
A cousa ten que ver, pero non só, coa profusa actividade do Centro
Galego de Arte Contemporánea, onde recentemente se sucederon a mostra
de proxectos e deseños de Álvaro Siza, a de esculturas de “arte póvera” de
Giovanni Anselmo e a titulada Escultura galega 1980-95, de obras adquiridas nese período pola Xunta de Galicia. Non só, porque case ó mesmo tempo
celebrábase no Palacio de Congresos de Santiago o Foro Atlántico de Arte
Contemporánea, organizado polas galerías de Galicia e do Norte de Portugal
en colaboración coa Xunta e co concello compostelán. Ou porque non moito
antes se inaugurara en San Domingos de Bonaval, acaroadiño ó CGAC, a
Colección Eugenio Granell: unha mostra dos fondos e obras de propia
creación que o artista cedeu ó Concello de Santiago para con eles forma-la
fundación museística que levará o seu nome. A tódalas cales sería fácil
engadir varias exposicións de menos sona que por esas mesmas datas se
celebraron noutras cidades e vilas do país.
Non hai dúbida de que están de moda as artes plásticas e de que Galicia
semella querer incorporarse plenamente ó seu seguimento. Cousa relativamente doada e, no tocante a dar resposta ás necesidades maiores da cultura
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galega, máis ben inocua. No propio CGAC, que tamén organiza conferencias
sobre temas artísticos, estivo falando o poeta galego de expresión
maioritariamente castelá José Ángel Valente, quen aproveitou o seu relatorio
para, entre outras cousas, sinala-los graves riscos que penden sobre unha arte
plástica reducida case a moda e mercantilismo. Mercantilismo, culturalismo,
elitismo, faraonismo político, inocuidade, alleamento... son eivas posibles
desta moda plástica que pasa arredor de nós ou nos envolve. E que cómpre
ollar con ollada crítica, porque se cadra está levándonos, e levando os nosos
recursos, para onde dó o demo se falta fai que nos leve.
Buciños, o escultor, foi o artista galardoado co Pedrón de Ouro 95. ¿E
el non sería en parte pola moda da plástica, tanto ou máis ca polo xusto
degaro de recoñece-la “súa importante obra neorrealista e expresionista
fondamente enraizada en Galicia”? Tentado está un, mesmamente, a atribuír
a esa causa a extraordinaria resonancia que tivo na sociedade galega o
recente pasamento do pintor marinense Torres, un dos grandes “renovadores” e ata hai pouco escasa e inxustamente recoñecido.
A feira dos premios
Torres foise da compaña dos vivos sen que obtivese un recoñemento
público digno do seu labor artístico. Non se deberá a que neste país non haxa
e houbese cantidade de galardóns abonda para honrar tódolos que o merecen.
É no mundo das letras onde ata o de agora houbo máis fartura deles, tanta
que dun tempo para acá soan voces que a consideran sobexa. O propio
Valente, na conferencia enriba referida, falou do perigo de converte-la
literatura nunha feira de premios.
En Galicia a sazón propicia para os galardóns ó labor artístico é na
primavera, cadrando arredor do Día das Letras e do Día do Libro. Deixar
aquí constancia de tódolos artistas premiados sería abondo prolixo e quizais
non interesante. Sen embargo, é xusto referímonos, sequera sexa de pasada,
a algúns deles. Borrazás pola novela Criminal e Méndez Ferrín polo poemario
Estirpe recibiron os premios da Crítica (española). Alfonso Blanco Torrado,
colaborador habitual de Irimia e conselleiro de Encrucillada, conquereu o
importante Premio Ánxel Fole co seu traballo A asunción dun poeta: Xosé
Mª Díaz Castro, libro que lle será publicado pola entidade convocante e que
de seguro volverá acende-los “nimbos” do vate galego que con maior gracia
e fondura se achegou á temática relixiosa.Un bo amigo do cronista, Xabier
P. Docampo, mereceu o primeiro Premio Rañolas de literatura infantil e
xuvenil polo seu libro de contos Cando petan na porta pola noite, recibindo
como obsequio xustamente unha escultura de Buciños. Ó xeógrafo e acadé306/98
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mico don Francisco Xavier Río Barxa, un dos poucos bos profesores que o
cronista tivo, e tivo centos, foille concedido o Premio Trasalba da Fundación
Otero Pedrayo. O profesor Filgueira Valverde honrou a Cea das Letras e os
Premios da Crítica ó recibi-lo obsequio que o acredita como “galego
egrexio”. Finalmente, no mesmo Día das Letras, o etnógrafo don Antonio
Fraguas recibiu do presidente da Xunta o Premio das Letras e das Artes de
Galicia.
Falabamos de artistas e de premios ó labor artístico. Sen embargo, pode
verse que os tres grandes galardoados da nosa nómina ou non son propiamente artistas ou non foron galardoados precisamente por o seren. Véxase
como a investigación e a docencia realizadas no campo das humanidades e
das letras se tende a asimilar á arte, facéndoas diverxer daqueloutras
referidas ás demais ciencias. Tal semella se-la filosofía da Xunta ó facer
confluír nun único premio, o das Letras e das Artes, os que en anos
anteriores concedía por diversos conceptos, mentres que mantén á parte os
Premios de Investigación Xunta de Galicia. Iso supón, ou pode supoñer,
negarlle carácter científico á investigación que non verse sobre temas
propios das ciencias mal chamadas exactas, esas precisamente tan inxelmente
prestixiadas porque seica dependen delas o desenvolvemento económico e
o ben-estar social e nas que Galicia anda mal porque investiga pouco, menos
dun 2 por cen do total español, e aínda por riba o pouco que se investiga
disque non é valorado nin aproveitado polas empresas do país. FEUGA
(Fundación Empresa-Universidade Galega) celebrou en Vigo o Foro
Tecnolóxico de Galicia, no que se tentaba relaciona-las compañías galegas
cos investigadores das tres universidades e ó que os empresarios comezaron
por casemente non concorrer. ¡País!, como dicía o outro.
As Letras, ou eloxio do bilingüismo
Mentres escribimos, estanse a celebrar congresos científicos sobre as
figuras de Dieste e Sarmiento, ocasión que os nosos máximos rexedores
aproveitaron para nos subliñaren o carácter español e europeísta do
galeguismo que eses dous homes representaron. Alleos, mesmo hostís, a
canto poida no galeguismo cheirar a arredismo ou a negación do universalismo, podemos o lector e o cronista cadrar en principio conformes coa
validez xeral de tal observación. Así e todo, na actual conxuntura das letras
e da lingua e cultura galegas, non nos parece moi oportuna. Estes non son
tempos en que a nosa inserción en ámbitos máis amplos estea en cuestión ou
en perigo. Estano, máis ben, a nosa diferencia e identidade, a nosa lingua e
cultura, o noso ser nós lonxe de nós e dentro. Para as graves necesidades aquí
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implicadas, se cadra non son as figuras devanditas as máis indicadas en
canto a exemplaridade. E con isto non lles negámo-lo mérito que tiveron
–no seu tempo e circunstancias persoais, que tantas cousas explican– pola
súa contribución ó enriquecemento endóxeno da nosa cultura e á apertura
desta a outras culturas.
Varios dos que escribiron sobre Rafael Dieste co gallo do Día das Letras
que se lle dedicou, cadraron na constatación de dous feitos aparentemente
contradictorios. Por unha banda, o descoñecemento ou indiferencia con que
foi tratado Dieste polo mundo literario galeguista unha vez que volveu do
exilio para vivir entre nós os seus derradeiros vinte anos de vida. Pola outra,
a importancia quizais excesiva que agora se lle quere dar dentro das nosas
letras. Lémbranos terlles lido observacións deste teor, cando menos, a tres
Luíses: Xosé Luís Axeitos, Luís Rei Núñez e X. Luís Méndez Ferrín. Para
Méndez Ferrín, que vén sendo testemuña directa e poida que interesada, a
causa principal de que Dieste non chegase a conectar co grupo de escritores
que dominaban o panorama literario á súa volta foi o profundo foxo que o
separaba –literato bilingüe ou máis ben monolingüe en castelán daquela–
dunha xeración que profesaba e practicaba o monolingüismo literario en
galego. Ninguén lle nega, sen embargo, forza e exquisitez á súa escasa obra
galega, cualidades que, segundo Dolores Vilavedra, deitan principalmente
da herdanza do espírito de Nós e mais da presencia da oralidade.
Por ventura, a celebración anual do Día das Letras ten como grandes
obxectivos o de impulsar e difundir socialmente a literatura escrita en galego
e o de contribuír á normalización lingüística e cultural. O de profundar no
coñecemento dun autor e da súa obra é un obxectivo secundario ou
instrumental. Sen embargo, alomenos en certos ámbitos, é case unicamente
a estoutro ó que se lle presta atención. Sinal diso pode ser que o grande
número de publicacións que duns poucos anos acá saen á rúa co gallo da
efeméride, cínguense case soamente ó estudio da vida e obra do autor
homenaxeado. Isto en casos coma o de Dieste conleva o posible risco de se
converter en parábola e modelo do bilingüismo desequilibrado, ou diglósico,
que nos envolve.
Endealí vindo ó tema da situación das letras e lingua galegas, La Voz de
Galicia publicaba o mesmo día 17 de maio o comentario e datos dunha
enquisa realizada por Sondaxe acerca do coñecemento e trato que os galegos
temos coa literatura escrita na nosa lingua. Constátase nela que só un doce
por cento de nós frecuenta bastante ou moito as nosas letras mentres que o
número dos que non as coñecen nin polo forro sobarda o corenta e oito por
cen. Obsérvase, de por parte, que é nos estratos sociais e culturais máis altos
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onde se dá a maior frecuencia de lectura en galego. De aí quere deducirse
que: “Ráchase así a vella idea que asocia o galego ás chamadas clases
populares” (Cfr: “A opinión da rúa”, La Voz de Galicia, 17/05/95, páx. 7).
Velaquí unha media verdade, que tamén o Mapa Sociolingüístico de Galicia
nos vén confirmar no referente ás competencias pasiva e activa no nivel da
escrita, sucedendo máis ben o contrario no da oralidade. O máis significativo
é a comprobación de que remanece unha forte disociación entre a galegofonía
e o público destinatario da literatura escrita en galego. Ou a de que persiste
teimuda a situación de bilingüismo diglósico nese sector considerable da
poboación que, galegofalante habitual, le soa ou maioritariamente en castelán.
A través de todo isto é fácil detectar un ou máis dun dos baleiros que ha tratar
de encherse na acción encamiñada á normalización lingüística e cultural,
concretamente mediante a producción e difusión dunha literatura galega
que, sendo accesible ás clases populares e galegófonas, lles resulte tamén
atraente, sobre todo porque responda ás súas necesidades.
Mais as cousas non semellan levar ese rumbo nunha literatura que,
coma a nosa, ten como destinatarios naturais preferidos ou a elite dos cultos
ou o mundo dos escolares. A isto hai que engadir que en 1994 se inverteu
a progresión pola que durante moitos anos se viña incrementando considerablemente o número de libros publicados en galego. Tal diminución parece
deberse a que se reduciron as subvencións á edición de libros galegos, coma
se os que rexen a nosa política cultural coidasen que xa é abondo co
conseguido. Non sería nada estraño cando a súa práctica política e a súa
política lingüística teñen como lema o do bilingüismo harmónico ou equilibrado, verdadeira teima e cabalo de batalla no que algúns veñen cabalgando
desde “outros días”, nunha ofensiva non sempre disfrazada que tenta de
facer pasar por boa a idea de que é literatura galega a escrita en castelán por
autores galegos. É algo que temos denunciado desde hai anos nesta sección
de Encrucillada. Que iamos acertados véunolo confirmar a profesora Dolores Vilavedra cando, despois de lamenta-la diminución de edicións en
galego, acrecenta: “Máis perigosa paréceme a desintegración do concepto
‘literatura galega’ que se está a producir, vencellada ó mito do bilingüismo
harmónico, que funciona coma unha especie de salvoconducto xustificador
de que, por exemplo, as institucións estean a reeditar a todo luxo revistas
como Aturuxo, escasamente relevantes para o desenvolvemento da literatura
galega [...]” (Ver en Miguel Sande: “Radiografía das letras galegas”,
Suplemento Cultura de La Voz de Galicia, nº 12, 18/05/95, páx. 2).
Esa política editorial e literaria é consecuencia pura e lóxica daquel
máis xeral principio ou meta do bilingüismo harmónico, inspirador dunha
309/101

Xesús Portas Ferro

práctica e política lingüísticas que, en vez de a corrixir, no fondo non fan
senón reforza-la situación real de bilingüismo diglósico. Isto é o que hai,
máis unha nota daquilo que pasa arredor de nós, que vive e que non se ve.
Xesús PORTAS FERRO
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Rolda da Igrexa

Os que entre bágoas sementan,
entre cantares recollen
Por Manuel REGAL LEDO

Estamos en época de recolleitas. Quen máis quen menos bota man da
fouciña e disponse a ben recolle-lo monllo bendito que faga ditosas as
bágoas da sementeira. Poden se-los nenos que esgotan os últimos días dun
curso que anuncia a súa fin. Poden se-las comunidades cristiás que rematan
as tempadas de catequese coas que quixeron preparar a nenos ou mozos para
recibir sacramentos. Poden se-los mesmos labregos –os que fixeron nace-lo
salmo da cabeceira na súa literal experiencia–, que no remate da primavera
acumulan esforzos para garantir en épocas de carencia a mantenza do gando.
Pode ser, en fin, calquera persoa –¡ata os políticos!– que botou no rego da
vida a súa suorenta semente e acode con esperanza a ese mesmo rego para
vela transformada en froito de bendición.
¡Que gusto dá ve-lo mundo, ve-la nosa terra toda ela convertida en
inmenso e fructuoso campo! ¡Que gusto dá ver xente gozosa, apertando no
seu colo aquel anaco de ben polo que loitaron os seus brazos! ¡Que gusto dá,
a maiores, cando os bens non se reservan egoístamente, senón que entran a
formar parte da propiedade comunal, para que os máis abandonados poidan
se-los mellor atendidos!
Con esta vontade admirada e agradecida iniciamos esta Rolda de Igrexa
de hoxe. Agradecida polo que un mesmo puido ir facendo co apoio de tantos
outros, e agradecida polo que un contempla ó seu carón cando abre os ollos
do corpo e da alma e desfruta das cousas marabillosas que se desenvolven
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ó redor. Agradecida a nosa vontade coa xente que por todas partes nos fai
medrar en esperanza serena, e agradecida tamén ó Deus de tódolos bens,
fonte inesgotable e gratuíta de bendicións, que por algo os meus veciños e
amigos de Abadín adoitan afirmar: “Deus non é vello, ten para dar moito
máis do que deixa dado”.
Eleccións municipais: lugar de Deus
Falarase seguramente noutras páxinas desta revista sobre das eleccións
municipais. Queremos traelas tamén á nosa Rolda, e non de prestado. Como
dixemos máis arriba, para moitos políticos foron ocasión de denodados
esforzos, e para moitos tamén, non para todos, motivo de enormes
satisfaccións por mor dos froitos colleitados.
Na Igrexa, desde non hai demasiado tempo, aprendemos a ver que o
Reino de Deus e a realidade histórica normal non andan en planos paralelos
superpostos. Un e outra andan tan mesturados, que nada hai na vida de cada
día –a que instante a instante vai construíndo a historia– que resulte falto de
significación para o que os cristiáns chamamos Reino de Deus.
As eleccións municipais puideron ser, polo tanto, lugar de Deus;
fórono, seguramente. Os que honestamente participaron en axudar á xente a
ve-la realidade con ollos máis limpos e verdadeiros, os que con finura
democrática souberon respecta-la conciencia e a liberdade da xente, os que
non apelaron a determinados e coñecidos trucos de manipulación, os que
defenderon con claridade os seus proxectos para a organización social, os
que souberon respectarse mutuamente na súa condición de gañadores ou de
perdedores, os que limpamente acceden ós cargos públicos con vontade de
servicio, todos estes están dando corpo e figura material e histórica ó que
logo moitos designaremos coma Reino de Deus.
A complexidade preséntase cando queremos baixar algo máis á terra de
traballo e ousamos dicir que tal ou cal formación política se achega máis ó
que os cristiáns soñamos coma Reino de Deus. Daquela ármase “a de
Cristo”, e nunca mellor dito. Porque Cristo tamén a armou, e armouna por
ousar dicir que determinadas cousas ben concretas estaban para el directamente implicadas no Reino de Deus, para constituílo con fundamento.
Daquela foi cando falou de que os derradeiros eran os primeiros, de que os
débiles tiñan prioridade na terra porque tamén a tiñan no ceo, de que os que
mandan non deben abusar e aproveitarse, de que a hora dos pobres é a hora
de Deus, e algunhas cousas máis que deberían se-la aportación específica
dos crentes á loita política normal. Claro que un dubida que sexan estas as
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prioridades polas que de verdade vertamos suor e bágoas en horas complexas
coma as presentes.
Este é o meu Fillo
Tal é o título co que os Secretariados de Catequese de Galicia quixeron
bautizar un vídeo sobre a figura de Xesús de Nazaré, que eles explican
chamándoo “vídeo pedagóxico para cursos de relixión e moral católica e
para grupos de formación cristiá”. É do trinque, saboroso coma pan acabado
de saír do forno.
No vídeo, oito personaxes de hoxe –os secretarios de catequese das
cinco dióceses galegas e un par de mulleres máis– representan a sete
personaxes do tempo de Xesús e a unha educadora de hoxe. Mateo, Pedro,
o cego de Xericó, a Magdalena, un veciño de Nazaré, un desertor do grupo
de Xesús, Lucas, van pasando por escenas, cada un deles transmitindo un
anaco da persoa e da vida e da obra de Xesús para reconstruí-la figura que
constitúe o centro da nosa fe.
Valoramos enormemente este esforzo, que abre camiño nun campo no
que a nivel de evanxelización estamos practicamente a cero, máxime se
falamos de evanxelización en galego, como se presenta o vídeo citado. Son
os primeiros pasos de algo que debe avanzar decididamente, se queremos
que o traballo de evanxelización se presente hoxe á xente do noso tempo
coas mesmas posibilidades do que o fan outras mensaxes doutro tipo.
Tamén pensamos –e dicímolo para animar– que o traballo feito puido
superarse. ¿Bastaría con que ó redor de cada un dos mesmos personaxes
recreados se montase algunha pequena representación máis plural, dialogada? Non sería nada difícil –paréceme–, e gañaría en forza, en mobilidade, en
vitalidade, e perdería o ton excesivamente homilético que ten. Tal como está
feito, o vídeo, máis ca ter consistencia en si mesmo, parece ser un simple
apoio para un traballo ó redor dun texto escrito.
O noso agradecemento á xente do Secretariado por nos ofrecer este
froito gracioso, e por moitos traballos máis que traen cada curso entre mans,
e polas asembleas de catequistas coas que cada ano, tamén no 95, a golpe de
expresión e de celebración, clausuran os esforzos realizados.
O Evanxeo da vida
Tal é o titulo da última encíclica do papa Xoán Paulo II, que xa fai a
undécima. Firmada no Vaticano o 25 do pasado marzo, a súa aparición
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pública en España xa tivo algún incidente por mor de que o ABC parece ter
acceso privilexiado a fontes de información vía Opus.
As encíclicas do actual Papa cada vez estanse convertendo máis en
pequenos tratados, case libros, que se para algúns son obxecto de especial
deleite, para outros son motivo para fuxir da súa lectura. O tema de fondo
da encíclica, como ben se sabe, e como o afirman as mesmas palabras
introductorias da mesma, versa “sobre o valor e o carácter inviolable da vida
humana”. Como se sabe tamén moi ben, o “valor e carácter inviolable da
vida humana” trátase na encíclica fundamentalmente pensando no aborto e
na eutanasia, que para o Papa son as dúas maneiras de morte máis escandalosas e provocativas do momento actual do mundo. Entre unha pequena
introducción e outra pequena conclusión desenvólvense catro longos capítulos, a xeito de meditacións sobre outras tantas referencias bíblicas: “O
sangue do teu irmán chama por min desde a terra” (Xén 4,10), “Eu vin para
que teñan vida” (Xn 10,10), “Xesús dixo: Non matarás” (Mt 19,18), e
“Fixéstelo comigo” (Mt 25,40).
Gústannos algunhas páxinas da encíclica co seu ton de meditación
bíblica repousada e substanciosa. Gústano-lo reclamo dirixido a unha
sociedade utilitarista, na que tantas veces non sabemos convivir co débil, co
pequeno, co que non vale, co que non serve para algo, e, por suposto, na que
moitas veces tampouco non se sabe morrer en paz e harmonía. Gústannos
especialmente as referencias que en diferentes momentos da encíclica se fan
a outros lugares, distintos do aborto e da eutanasia, onde o xerme da morte
é cultivado con degradantes resultados: sobre todo os desequilibrios sociais.
Gústano-la provocación a introducirnos en accións que potencien de verdade
a vida de quen máis carece dela.
Non nos gusta o estilo reiterativo e insistente; toda a encíclica podería
quedar ben resumida na extensión dun só capítulo. Non nos gusta o ton
impositivo e dogmático que domina toda a encíclica: non hai máis ca unha
verdade, e esa verdade témola nós, téñoa eu. Non nos gusta que o tema do
aborto e da eutanasia non se encadre suficientemente no contexto dunha loita
máis global contra toda a cultura da morte, no nome dunha solidariedade
efectiva entre os pobos e os grupos ou clases sociais.
Aí queda a semente. O tempo dirá se os seus froitos son proveitosos e
valen para engorda-la esperanza dos pobres. Daquela terán o sinal de Deus.
Sinais de contradicción
Cando estabamos lendo a anterior encíclica, recibímo-la noticia do
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nomeamento do novo arcebispo de San Salvador, terra do arcebispo mártir
Óscar Romero. Foi o 22 de abril. A persoa escollida foi neste caso Fernando
Sáenz Lacalle, ata agora administrador apostólico do Arcebispado Castrense
de El Salvador e bispo auxiliar e vicario xeral da diócese de Santa Ana. Este
señor, para nós totalmente descoñecido, é un navarro de 62 anos, anque
agora nacionalizado salvadoreño, e é membro do Opus Dei.
Estes detalles –coma os que noutros momentos comentamos nesta
mesma revista sobre o caso de Samuel Ruiz, en Chiapas, por exemplo– son
os que lle quitan moita credibilidade a discursos aparentemente coherentes
coma o da encíclica antedita. Dise apostar pola vida, por toda forma de vida,
tanto a non nada coma a xa nacida, pero despois, á hora da verdade,
poténcianse movementos eclesiais reaccionarios, para os que o coidado da
vida nada e medrada parece significar ben pouco. ¿Que fai en El Salvador
un arcebispo do Opus Dei, anteriormente vencellado ó exército, sucedendo
ós eméritos arcebispos Óscar Romero e Arturo Rivera y Damas?
Todo parece máis ca nada unha provocación para a Igrexa salvadoreña,
para unha boa parte da mesma e ata para toda a Igrexa pobre do mundo, que
con bágoas e sangue selou o seu compromiso liberador cun pobo martirizado. ¿Como é posible que se cometan tamaños despropósitos? ¿No nome da
vida? ¿No nome dos pobres, que máis carecen dela? ¿No nome dunha
diplomacia que sabe de tácticas e manobras pero que entende pouco do
Espírito? Pero, en fin, a todo isto estamos cada vez máis afeitos, desgraciadamente. Son sinais de contradicción, no sentido máis directo, literal e
–coidamos– negativo da expresión. Mala semente para que co tempo poida
dar abondosos froitos.
10 anos de loita, unha vida de esperanza
Estas palabras constituíron o lema co que o Movemento Rural Cristián
de Galicia conmemorou os 10 anos dunha existencia humilde e persistente
no medio rural dalgunhas zonas de Galicia. Fíxoo durante a celebración do
san Cidre, patrón dos labregos, que tivo lugar en Rodeiro, Pontevedra.
Asistiron á celebración uns 300 labregos procedentes de diferentes
puntos de Galicia, onde hai grupos do Movemento Rural ou onde o san Cidre
se celebrou xa algún ano. A celebración foi sinxela e chea de vida; tanto coa
presentación da mañá, coma coa celebración da Eucaristía, coma co xantar
e a festa da tarde, con todo foise tecendo un día harmonioso que alenta ano
tras ano a relación entre labregos, o seu apego á vida rural, o seu interese por
defende-lo presente e o futuro dunha forma de vida que estivo e está na cerna
de boa parte da xente da nosa terra.
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Temos na casa un Movemento Rural con anos de traballo continuado,
cun material de formación coidadosamente elaborado, cunha organización
avalada por anos xa de fidelidade, cunha militancia segrar bastante consolidada, cunha revista trimestral –Fervenza– preparada con coidado e atención crecentes, todo isto feito aquí, a dous pasos de calquera de nosoutros;
podemos felicitarnos disto, e podemos facelo todos, porque ó alcance de
todos está, se así o queremos e consideramos conveniente, aproveitarnos do
froito dun esforzo fiel, co que desfrutan e solecen xa varios centos de
labregos galegos.
O concilio dos cataláns
Cando lle andamos poñendo o ramo a esta Rolda de Igrexa, ándanlle
poñendo tamén o seu os cataláns ó seu concilio, ó Concilio Tarraconense,
que o día 4 de xuño chegará ó seu final.
Xa nesta Rolda fixemos algunha referencia a este concilio e, como xa
afirmabamos noutros momentos, parecen ser bos os froitos colleitados
despois destes meses de rexa sementeira. Impactan na opinión pública, e así
o recollen os medios de comunicación, detalles coma o de que o concilio
deixou o camiño ben aberto cara á constitución, nun prazo curto de tempo,
de algo así coma unha Conferencia Episcopal Catalana, anque polo de agora
se fale da cousa coma da “unidade xurídica da Igrexa catalana”.
Tamén no seu momento foi obxecto de comentario ben merecido o feito
de que, falando das maneiras de celebra-lo perdón dos pecados, os asistentes
ó concilio aprobasen unha proposta que demandaba coma feito normalizado
a continuidade dunha práctica penitencial como é a da celebración comunitaria do perdón con absolución xeral; ben se sabe que esta práctica penitencial, recollida no ritual da Penitencia coma algo excepcional e bastante
espallada nos últimos anos, non é do agrado da xerarquía, por aquelo de que
lle parece que a tal práctica non toma demasiado en serio o pecado e o
perdón.
Veremos en que queda tanta palabra, dita e escrita, tanta proposta. En
Roma han dici-la penúltima palabra, e a última dirana día a día os millóns
de cataláns que fan Igrexa con vontade de futuro. Fiámonos, de saída, da
Igrexa catalana, que ten demostrado desde hai ben anos que sabe o que
quere, cara a onde camiña, e que ten mentalidade resolutiva e eficaz. Todo
pode contribuír a que tamén nós, nesta nosa terra, en tantas identidades
semellante á catalana, nos saibamos alegrar co seu testemuño e nos deixemos
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contaxiar polo seu impulso evanxelizador, encarnado na nosa terra, vivo e
buscador. Na gabia duns e doutros quedarán sempre os que sigan referíndose
ós cataláns coma demos separatistas e sigan desprezándoos, quizabes por
non querer poñe-lo esforzo necesario para poder imitalos.
Benditas mulleres
O que acabamos de citar acerca da práctica penitencial no Concilio
Tarraconense tráenos ó recordo o acontecido nunha pequena parroquia
luguesa, precisamente nesta coresma que acaba de pasar. Ousamos presentalo
aquí, no medio de cousas de maior nome, porque igualmente nos parece un
estupendo froito que o Espírito recolle, queiras non queiras, alí onde alguén
lle dá casa cuberta.
Como dixemos, sucedeu nunha pequena parroquia luguesa do interior.
Desde había anos estábase celebrando o perdón dun xeito comunitario moi
traballado por toda a comunidade e cuns resultados moi serios, tanto no
referente ó sentido do pecado, coma no referente ó sentido do perdón de
Deus. Pouquiño a pouco a xente fora descubrindo comunitariamente a gracia
de pedir xuntos perdón e de xuntos recibilo tamén do Pai.
Houbo un cambio de cura, e houbo un cambio tamén de criterio pastoral
ó respecto. Non se detivo a considera-lo entrante se a maneira de celebra-lo
perdón vixente na súa comunidade estaba sendo seria e eficaz; dicía o bispo
que había que facelo ó xeito de sempre, e había que facelo. Chegou o día e
presentouse o cura na compaña doutro cura a maiores para facilita-las
confesións. Despois das oracións preparatorias, chegou o momento de se ir
confesar ó confesionario, e alí se dirixiu o cura. Pasaban segundos, minutos,
e ninguén se movía. De pronto, unha muller levántase no medio dos
asistentes e empeza a pedir perdón publicamente; despois dela, outra, e
outra, e outra. Ó final, o cura sae do confesionario e, nun xesto que o honra,
no medio da comunidade pide tamén el perdón polos seus pecados.
Os asistentes a esta celebración, coma os do concilio catalán, votaban
coa práctica por unha nova maneira de se deixar reconciliar comunitariamente
entre si por Deus. ¿Faranlles caso? ¿Atreveranse a sospeitar que na súa voz
pode fala-la voz de Deus?
Na procura do núcleo vital
Puiden asistir esta primavera, o día 1 de maio, concretamente, á
ordenación sacerdotal de catro novos cregos na catedral de Mondoñedo.
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Catro novos cregos xuntos xa son cregos nunha época na que escasea tanto
a súa presencia. Non chegan a moito máis os números en calquera das
dióceses galegas no presente ano, e iso a pesar de que unha vez tras doutra
se está a falar da recuperación vocacional. En Lugo, por exemplo, soamente
un home accedeu este ano ó sacerdocio. Cómpre, antes de nada, felicitar a
estes rapaces: é un bo froito o colleitado chegando ó remate da súa etapa de
formación. E cómpre felicitar tamén ás comunidades cristiás que poderán
gozar do seu servicio pastoral.
Despois diso, véñenme á cabeza algunhas das palabras que o bispo Gea
Escolano pronunciou na súa homilía, precisamente as que dicía querendo
facer ver que o celibato era condición imprescindible para poder ser crego
nas nosas comunidades. Pareceume de moita pobreza a súa argumentación,
que máis ou menos ía por aquí.
O sacerdote debe ter posto o seu núcleo vital en Cristo; dado que o home
casado ten o núcleo vital posto na súa muller e nos seus fillos, non pode ser
sacerdote. Quedei abraiado. E supoño que moitos máis o quedarían tamén.
Porque debaixo destas afirmacións contundentes había unha argumentación
moi fráxil. Primeiramente, o señor bispo, non estando casado, fai afirmacións
moi peregrinas. Un servidor está casado e cunha filla, e ten moi claro que
o “núcleo vital”, que di Gea Escolano, aquelo no que un fundamenta
ultimamente a propia vida, aquelo que enche as ilusións últimas e diarias, é
o que Xesús chamaba o Reino; non o é nin a muller, nin os fillos, ou mellor,
sono a muller e os fillos, pero englobado no proxecto de Xesús, no seu
Reino.
De non poder poñe-lo núcleo vital en Cristo, daquela o cristián casado
tampouco non podería ser bo cristián, cristián santo. ¡Ata aquí poderiamos
chegar!, e ata aquí chegan moitas veces as mensaxes subliminais que andan
por aí, coa afirmación subseguinte de que, polo tanto, para ser bo cristián
cómpre selo en celibato, e de que, polo tanto, todos deberiamos ser célibes.
¡Ó que hai que chegar para defende-lo indefendible!
Gustoume ve-los novos cregos en Mondoñedo. Arrepiáronme as palabras do meu bispo, moi necesitadas dunha regular reciclaxe.
Estrelas en vertical
Era o benedictino galego padre Feixoo o que, falando de Samos,
escribía máis ou menos que o tal mosteiro estaba tan agachado, que
soamente desde alí se vían as estrelas cando as lograba verticais. A este
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nástico a pesar de todo, achegáronse o último domingo do abril pasado máis
de cincuenta vellos alumnos do mosteiro para gozar do encontro e
recoñecemento mutuo e para dar fe tamén da importancia para as súas vidas
do paso polos claustros do lugar.
As vidas de cada un foron collendo camiños ben diferentes, ás veces
sorpresivos, pero todos foron coincidentes en afirmar que a semente botada
en Samos nos anos da nenez e da adolescencia chegara a dar froitos
abondosos nas súas vidas. O que máis e o que menos recoñecíase herdeiro
dun espírito especial que contribuía a definir en ben o seu traxecto vital.
Claro que ese espírito asentou en bases moi simples e moi materiais,
coma o feito singular de que gracias a acollida que no mosteiro se daba nos
anos 50-60 a moitos rapaces máis ben de procedencia rural pobre, moitos
deses rapaces puideron senta-las bases dun futuro do que neste momento
desfrutan. A máis diso, un aquel espiritual que se converteu en referencia
vital para o camiñar entrecortado da vida.
Todo isto rememoramos e celebramos en Samos o 30 de abril, entre
apertas e saúdos, encontro coa comunidade, celebración eucarística, xantar
de festa, etc., etc.
Samos, hoxe por hoxe, non é o que noutras épocas foi nin o que
quizabes moitos desexariamos que fose nos nosos tempos. A comunidade
monástica que alí vive esfórzase por ofrece-lo seu proxecto de vida monástica
á xente nova, pero a xente nova parece non estar demasiado interesada por
querer ser monxe dunhas maneiras determinadas.
Hai xente –monxes e non monxes– que desespera de Samos, e foxe.
Sería escapar do débil, porque é débil; sería escapar do pobre, porque é
pobre. Por iso nos impresionou tanto poder comprobar nesa mesma data que
o que fora abade de Montserrat ata hai poucos anos, o padre Casiá Just,
estivese en Samos, formando parte da comunidade porque si, por amor ó
pequeno, ó pobre, ó abandonado, nun acto extraordinario de esperanza
contra toda esperanza. ¡Marabilloso froito do espírito!
Homenaxe ó padre Seixas
Foi no colexio dos xesuítas de Vigo, e foi o 16 do mes de maio pasado.
Ó redor de 300 persoas se xuntaron para render cumprida homenaxe ó
recoñecido xesuíta, o noso amigo padre Seixas, do que nestas mesmas
páxinas fixeramos memoria agradecida cando acontecera o seu pasamento.
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O acto de homenaxe consistiu neste caso nun encontro no que primeiro
catro relatores falaron ó público sobre diferentes aspectos da súa
personalidade, para dar paso despois ó que cadaquén quixese dicir ou
testemuñar sobre deste xesuíta galego. A nota máis destacada das diferentes
intervencións foi o ton de admiración e agradecemento cara a esta figura
egrexia da nosa Igrexa, do noso pobo, que en tantas cousas abriu camiños:
galeguización da liturxia, implicación social da fe...
Quedou ben subliñada en toda a homenaxe a radicalidade galeguista ou
galega do padre Seixas, ó tempo que a súa comprensión universalista, dous
extremos que non sempre todos sabemos conciliar doadamente.
Coma tódalas boas sementes, a do padre Seixas alóngase no tempo e no
espacio, aínda despois de morto, para seguir fructificando na nosa terra, ata
facela –ó gusto do padre Seixas– terra fondamente, reconciliadamente nosa,
e terra, polo mesmo, da solidariedade máis total e universal; nunha palabra,
terra de Evanxeo.
Cinco anos de Proxecto Home
O sábado día 1 de xullo, o Proxecto Home de Galicia vai celebrar en
Santiago os seus primeiros cinco anos de servicio en solidariedade ó pobo
de Galicia, na forma de traballo de rehabilitación a rapaces e rapazas
drogadictos. Un dato simple, que posiblemente calquera poderá ler en
calquera xornal ó redor da data antedita. Pero ¿que hai detrás desta posible
noticia elemental?
Detrás do Proxecto Home de Galicia hai un Centro Galego de
Solidariedade, que, se hoxe está dedicado fundamentalmente ó traballo con
drogadictos, poderá estalo en calquera outro para atender situacións marxinais
diferentes. Isto quere dicir que Proxecto Home, polas persoas que directamente fan traballo educativo-terapéutico –un número que hoxe xa sobrepasa
os 50– e polas que acollen e espallan o seu espírito de solidariedade –centos
de persoas en toda Galicia– estase a converter nun amplo fogar de
solidariedade, que, con humildade e orgullo a un tempo, pode vestirse de
festa para celebra-lo seus primeiros cinco anos de existencia en Galicia.
Cuns antecedentes moito máis antigos e distantes, Proxecto Home nace
en Italia polos anos 70. Entra en España na década dos 80, e no ano 1990
inaugúrase en Galicia, levado pola man de Ramón Gómez Crespo, crego da
diócese de Ourense. Na actualidade conta cun Centro de Acollida e de
Reinserción en Santiago, outro en Vigo, e cunha Comunidade Terapéutica
en Cernadas, a 14 quilómetros de Santiago. Cóntanse xa por ducias as
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persoas que gracias ó traballo solidario de tantísima xente puideron
reencontrarse coma persoas capaces de xestionar positivamente a súa vida.
Todo o mundo sabe que, nunha parte importante, Proxecto Home está
vencellado á Igrexa galega, que lle dá cobertura xurídica e certo apoio
económico e de voluntariado. Pero Proxecto Home é aconfesional á hora de
acolle-la xente no seu seo e á hora de investir terapeuticamente nos mozos
e mozas que atende; cousa esta que non todos entenden. Neste sentido, é un
servicio fondamente gratuíto da Igrexa. Polo tanto, ¡feliz quinquenio e que
medre a solidariedade!
E máis nada por hoxe. Felicitámonos por tantas cousas boas que Deus
e a vida nos permiten contemplar cada día. Felicitámonos, unha vez máis,
por ser membros do noso pobo galego e da nosa Igrexa galega. Humildemente, erguémo-la esperanza, mentres co salmista cantamos:
Os que entre bágoas sementan,
entre cantares recollen.
Cando van, van chorando
os que levan a semente.
Ó viren, veñen cantando
os que traen os monllos
(Sal 126)
Manuel REGAL LEDO
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Recensións
LIBROS CHEGADOS Á REDACCIÓN
CASTRO, ROSALÍA DE: Cantares gallegos, Galaxia, Vigo, 1995. 346
páxs. Colección Dombate.
María Xesús Lama López preparou esta nova edición con 130 páxinas
de introducción e numerosas notas. Aborda os problemas políticos, sociais
e culturais que concorreron nesta obra e estudia os aspectos lingüísticos e
literarios.
DIESTE, RAFAEL: Obra galega completa, Galaxia, Vigo, 1995. 2 volumes
de 366 páxs. cada un.
Xosé L. Axeitos preparou esta edición cunha precisa introducción e
completa bibliografía. Seguen os distintos xéneros cultivados por Dieste:
narrativa, teatro, poesía, ensaio, periodismo e prosas de guerra.
RISCO, VICENTE: O porco de pé, Galaxia, Vigo, 1995. 140 páxs.
Había que renovar estas páxinas clásicas, para que a mocidade actual
tome contacto tamén co Don Celidonio...
TERENCIO: A sogra, Os irmáns, Galaxia, Vigo, 1995. 290 páxs.
Seguimos con clásicos, non galegos pero si en galego. Francisco José
Ledo Lemos prologa e traduce estas dúas comedias latinas.
GONZÁLEZ REBOREDO, X.M.: Lendas galegas de tradición oral, Galaxia,
Vigo, 1995. 210 páxs. Literaria.
Fiel ó título, dalle corpo literario a toda unha tradición plena de
significado simbólico: mouros, encantamentos, tesouros e cidades asolagadas
van captando o interese do lector, que en breves minutos –son relatos moi
curtos– sae da curiosidade que lle espertou o título.
MORENO, XOSÉ ANTONIO: O cable inglés, Galaxia, Vigo, 1995. 118
páxs. Literaria.
Con este seu primeiro libro gañou o autor o primeiro Premio Café
Dublín de narrativa. Oito relatos curtos, realistas, protagonizados por
personaxes actuais, e sempre con algún suspense...
LÓPEZ RODRÍGUEZ, XAVIER: A citación, Galaxia, Vigo, 1995. 80 páxs.
Colección Árbore, dende 15 anos.
Outro suspense prolongado. Unha estudiante de bacharelato recibe unha
citación xudicial. A rapaza está confusa e cala pero vive unha tremenda
angustia.
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CONDE, ALFREDO: O barco, Galaxia, Vigo, 1995. 166 páxs. Literaria.
Moitos xa non o saberán. Esta novela foi publicada no 1977. ¡Xa se
escribiu!... Agora o autor revisou completamente estas cinco cartas e outras
tantas memorias que constitúen a narración.
MAYORAL, MARINA: Querida amiga, Galaxia, Vigo, 1995. 108 páxs.
Literaria.
Cinco relatos curtos. Se non me fallan os coñecementos, é a primeira
vez que a autora publica este xénero, polo menos en galego. Temas e estilo
seguen en liña coas súas novelas: amor, fracaso, humor, realismo e tenrura...
OTERO, DAVID: A vida de Rafael Dieste, Galaxia, Vigo, 1995, Árbore.
Dame ganas de dicirlle ¡Gracias! Este ano, o homenaxeado nas Letras
Galegas non é fácil de pór a altura dos menores, pero David fíxonolo ¡guay!
GRUPO GÁNDARA: As transformacións sociais: Sociedade de clases e
movemento obreiro, Xerais, Vigo, 1995, 72 páxs.
Cadernos de Historia, número 3, pensados para o programa de COU
pero apto para tódolos que queiran pórse ó día na historia contemporánea.
SOUTO GONZÁLEZ, X.M.: As parroquias,
CAMPILLO RUIZ, ANA: A agua, Xerais, Vigo, 1995. 50 páxinas.
Cadernos de materiais para a educación ambiental.
LOURENZO, MANUEL: O perfil do crepúsculo, Elsinor Teatro, A Coruña,
1995. 16 páxs.
Número 1 de Cadernos de Teatro, colección dirixida por Francisco
Pillado. Tres temas metateatrais: “Liturxia de Tebas”, “Agamenón en
Aulide”, “Os persas”.
GONZÁLEZ FAUS, JOSÉ IGNACIO: El derecho de nacer, Cristianisme i
Justicia, Barcelona, 1995. 30 páxs.
Crítica da razón abortista.
GAILLOT, JACQUES: Un Evêque est révoqué, “Revue Jésus”, suplemento
ó número 83, de decembro 1994.
41.200 cartas a Jacques Gaillot, son respostadas polo mesmo Bispo de
Évreux...
SALGUEIRO RODRÍGUEZ, MARCELINO: O escrutador, Xerais, Vigo, 1995.
244 páxs.
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Primeira novela dun médico forense narrador. Finalista do Premio
Xerais. E, como non, o protagonista é un médico forense que a través das
súas investigacións particulares vai descubrindo crimes...
ZANIEWSKI, ANDRZEJ: A rata, Xerais, Vigo, 1995. 168 páxs.
Escrita en polaco no 1979, non puido ser publicada na súa lingua
orixinal, por problemas de censura, ata 1994. Antes foi traducida ó checo e
ás principais linguas europeas. A protagonista é unha rata que loita pola
supervivencia fronte a un ambiente hostil e despiadado. Animais e homes
disputan o seu posto de maldade... Unha parábola aleccionadora dentro da
súa dureza.
LÓPEZ VIGIL, MARÍA: Piezas para un retrato de Monseñor Romero,
Comité de Solidaridad Óscar Romero de Vigo, Vigo, 1995. 400 páxs.
“Con este pueblo no cuesta ser buen pastor”, reza a portada. Para pechar
coa lenda “Si me matan resucitaré en el pueblo salvadoreño”, na
contraportada. No medio, catrocentas páxinas de vida e de morte.
Construcción orixinal baseada nos testemuños de diferentes persoas que
aportan unha visión determinada e concreta do bispo-mártir, diferentes
instantáneas, coma ben di o título. Anacos para que o lector compoña o puzle
onde estará a figura enteira. Paga a pena.
DÍAZ-PETERSON, ROSENDO: O fillo de Don Tomás, Edicións do Castro,
Sada, 1995. 112 páxs.
Ós dez anos da primeira, sae a segunda edición desta narración curta en
páxinas pero fonda en contido. O autor, galego, profesor na Universidade de
Drake (Estados Unidos), non esqueceu o seu pobo e mailos seus problemas.
Na obra verte unha crítica ás institucións e sobre todo á Igrexa, pola súa
actitude fronte á lingua. O protagonista participa de tres culturas: a da casa
paterna, a do seminario e a de Norteamérica. ¿Onde o levan? Manuel Espiña
prologa estas páxinas.
FREI MARTÍN SARMIENTO: Coloquio de vintecatro galegos rústicos,
Consello da Cultura Galega, Pontevedra, 1995. 456 páxs.
Edición crítica de Ramón Mariño Paz. O texto data do século XVIII.
Despois de que no ano 1745 o monxe frei Martín recorrese Galicia, quixo
empregar tantas e tantas palabras aprendidas. Reflexionou, escribiu cartas e
rimou, rimou en galego restras de versos que son hoxe unha gran fonte de
información para coñecer costumes e lingua.
Engracia VIDAL
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Cartas a Encrucillada
Moi queridos amigos:
Mándovos aquí estes dous folios, fotocopia de dúas páxinas da entrevista
ó meu amigo D. Antonio Rodríguez Fraiz que foi publicada no último
número da vosa –por min tan apreciada– revista.
Sinalo alí os erros, que se lle deberon escapar ó entrevistador (coido que
non é cousa do prelo), non ó entrevistado, porque D. Antonio foi bo amigo
de Xosé Manuel Cabada Vázquez.
É que resulta que Xosé Manuel foi tío meu. Sobre el escribín, ademais,
na revista Grial, no nº 105 do ano 1990, un artigo titulado: “Xosé Manuel
Cabada Vázquez (1901-1936), poeta, galeguista, educador. Re-presentación
dun anaco da nosa propia cultura”.
Coido que ó mellor é posible que no número próximo de Encrucillada
se inclúa unha pequena notiña aludindo ó erro. Se non, segundo o adaxio
latino de que scripta manent (“o escrito queda”), os historiadores que veñan
despois de nós terán moito traballo para saber quen foi o alí nomeado
“Taboada Vázquez”...
Deséxovos que sigades a facer, coa vosa magnífica revista, tanto pola
nosa cultura galega, que por ser galega é tamén universal.
Cunha forte aperta,
Manuel Cabada Castro
***
Campañó, 17 de maio de 1995
Moi queridos e admirados amigos e pais de Encrucillada:
Saudiños moitos e infinitas gracias polo ben que me tratades e tratastes
no número 92 da nosa Encrucillada. Novamente gracias.
O que quero é que, se é posible, no próximo número fagades constar que nas
tres veces que eu falo de Cabada Vázquez refírome ó poeta autor de Vagalumes,
nado en Codeseda e morto sendo director do Instituto en Linares, Xosé Manuel
Cabada Vázquez. Non a “Taboada Vázquez”, como se di por equivocación na
entrevista.
Infinitas gracias, sobre todo a Xesús Acuña Garrido. Para todos unha aperta de
Antonio Rodríguez Fraiz
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COLABORAN NESTE NÚMERO

AGUSTÍN DÍAZ,
BEATRIZ GARCÍA TURNES,

xornalista, redactor de TVE-G.
estudiante de Filoloxía.

UXÍO LABARTA,

biólogo do Instituto de Investigacións Pesqueiras
de Vigo, do Consello Superior de Investigacións
Científicas.

XAVIER R. MADRIÑÁN,

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

MARIANO MORENO VILLA,

profesor do Instituto Teolóxico da Universidade
de Murcia.

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.

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.

PILAR WIRTZ MOLEZÚN,

relixiosa da Compañía de María, membro do Departamento de Formación da Confederación de
Relixiosos (CONFER).

