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Guieiro
O manexo apropiado das palabras constitúe unha das máis complexas
artes que cabe desenvolver ó ser humano. Todos coñecémo-los signos do
código preciso para nos intercomunicar, pero o seu ordenamento segundo
as pautas requiridas por cada ocasión concreta non é unha destreza
repartida de modo igualitario entre as persoas. Certamente, o dominio da
linguaxe adecuada ó momento é un adorno que ennobrece e cualifica ós
individuos que o posúen. Vallan estas anotacións, que non deixan de ser
cousa obvia, coma fío en torno ó cal compoñer estas breves liñas de
presentación do número co que cerrámo-lo ano décimo noveno desde o
nacemento da revista.
O máis puro traballo coas palabras é o que nace do sentimento poético.
Esta si que é unha arte verdadeira, só accesible a uns poucos privilexiados,
dos que, en verdade, a nosa terra pode gabarse de dispoñer en boa medida
no decurso dos séculos. Hoxe, as nosas páxinas enriquécense coa xentil
aportación que nos brinda unha das nosas poetas maiores, Luz Pozo Garza.
Lendo o seu poema inédito ‘Confieso que he vivido’. Homenaxe a Pablo
Neruda, sen dúbida confirmarémo-la certeza da espléndida continuidade da
nosa rica tradición.
Do uso dunha palabra ben concreta preocúpase o extenso estudio que
encabeza o número, obra de Xosé Alvilares e que vén baixo o suxerente
título de Deus, o nome do Innomeable. Parte o autor da reflexión sobre o
carácter polisémico do termo construído polos homes para referirse ó
absoluto, amosándono-lo perigo –común a tódalas palabras: invencións
humanas, ó cabo– de ser baldeirado de contido ou mesmo de oculta-la
realidade.
Ningunha palabra –dinos Alvilares– tan envilecida, tan mutilada, tan
caricaturizada, coma a elixida para Deus. ¡Cantos tristes exemplos nos
ofrecen a historia e o presente de manipulación deste termo! ¡Cantos abusos
coñecemos feitos “no seu nome”! Xosé Henrique Vázquez Vicente
preséntanos un detallado estudio neste sentido: o da instrumentalización
ultraconservadora da relixión cristiá por grupos interesados na defensa dun
determinado ideal de realidade sociopolítica. A relixión coma compoñente
lexitimador da orde neoconservadora, centrándose no neoconservadorismo
americano e no movemento de neocristiandade dentro da Igrexa católica,
amósano-los mecanismos de utilización da relixión para a promoción de
opcións políticas moi concretas.
Outros usos ben distintos da palabra son os que expresan as outras
colaboracións desta ocasión. As palabras coma axuda e consolo nos
embates da vida, pero tamén coma posibilidade de comprensión do que
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parece inexplicable, latexan no precioso testemuño que Victorino Pérez
Prieto dá Na morte do meu irmán. As palabras coma agradecemento
emocionado son as que permiten a Carmiña Costas Fernández transmitírno-lo gozo da vida longa de Un ano sabático. E son as palabras de
sabedoría da experiencia as que nos deixan achegarnos á personalidade de
Antón Fraguas Fraguas, cronista oficial de Galicia, da man de Ramón
Latas.
Noutra orde de cousas, ademais das páxinas dedicadas a dar conta dos
libros do momento e a facilita-lo índice dos artigos publicados no presente
ano, a revista recolle a da actualidade dos últimos meses. Como vén sendo
habitual, Agustín Díaz ocúpase de resumírno-la actividade política, mentres
Xesús Portas Ferro nos dá a súa visión do acontecer cultural. Tamén
Manuel Regal Ledo acode á chamada da Rolda de Igrexa, tal como fixo
sen falta nos oito anos últimos pasados. O esforzo realizado neste tempo e
as novas tarefas que o ocupan lévannos a ter que acepta-la súa petición dun
relevo que el estima necesario, coa promesa da súa parte de seguir
atendendo as seguras demandas de futuras colaboracións da súa pluma.
Para el e para todos, ¡Feliz Nadal e bo ano!
Xavier R. MADRIÑÁN

Calendario do contribuínte
Rematámo-lo ano aínda con algúns morosos... Se non recibides
recordatorio, tranquilos, estades ó día. Se o recibides, fariades moiben
en xirar antes do día 31. As GRACIAS serían ben grandes...
Nos primeiros días de xaneiro faremos coma sempre a facturación
dos domiciliados no banco. ¡Ollo ós que cambiastes de conta! Hai que
avisar xa.
Dende xaneiro podedes face-lo xiro postal os non domiciliados,
para evita-lo REEMBOLSO de marzo.
Un ano máis imos seguir cos mesmos prezos, pero agradecemos as
suscricións de apoio que axudan a todos...
Xa andamos cos preparativos de NÚMERO CEN. Sería bo aumenta-los suscritores. A ver se o conseguimos.
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Deus, o nome do Innomeable
Por Xosé ALVILARES

Y su nombre sin letras,
escrito a cada instante por la espuma,
se borra a cada instante
mecido por la música del agua;
y un eco queda sólo en las orillas.
Leopoldo Panero, Escrito a cada instante.
As palabras “Divindade” e “Deus” estiveron en
circulación entre os homes
desde hai moito tempo. Ten un
milleiro de significacións, e
cada persoa admite varias.
Thornton Wilder, Os idus de marzo

1. Falar en van
A verdade máis simple e máis incuestionable que se pode dicir sobre
Deus é que é unha palabra das diversas linguaxes humanas.
As linguas, pola súa parte, son instrumentos que os homes, ó longo das
xeracións, inventan –e reinventan inacabablemente– para relacionarse co
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mundo, para poñer no mesmo mundo orde e medida, para facerse donos del
e de si mesmos.
Tivo –máis ca ten– ampla presencia en coñecidas filosofías da linguaxe
a opinión de que as linguas deben ser representacións ou esquemas
significantes que teñan a mesma forma da realidade. Na actualidade é
comunmente recoñecido que a natureza das linguas non consiste en representa-lo mundo, senón en clarificalo; non en substituí-la realidade, senón en
facernos somerxer, máis alá das palabras –silenciosamente– nela.
O que pasa é que, coma calquera outra actividade humana, a actividade
lingüística pode desnaturaliza-la súa función: e a fala pode ocultar ou
suplanta-la realidade, impedi-la comuñón do home coa mesma realidade e,
ó mesmo tempo, a comunicación entre os falantes. A lingua pode degradarse
en publicidade, propaganda ou, como se acostuma dicir, en “azouta-lo
vento”.
A palabra Deus é, pois, unha creación humana. Coma calquera outra
palabra –pero quizais máis radicalmente–, é inventada, xeración tras xeración
e individuo tras individuo, co fin de poñer no indomesticable mundo orde e
medida; no mundo ameazante e fugaz, esperanza e sentido. Pero corre, por
suposto, tódolos riscos que ameazan as demais palabras: enmascara-la
esfinxe.
O máis radical deses perigos que corre a palabra Deus é, na tradición
bíblica, o de ser “usada en van”. Uso sobre o que recae a prohibición do
segundo mandamento do Decálogo bíblico (Éxodo, 20,7).
Falar “en van” resulta acabada e fermosa expresión dunha posibilidade
degradante e habitual: falar sen que a palabra faga presente a realidade a que
remite, sen que esperte a conciencia a esa presencia, a ausente máis ben. A
palabra resulta, entón, va, baleira.
O termo representación encerra unha duplicidade de sentidos, propiamente, una contradicción. Representar úsase preferentemente no sentido de
“estar en lugar de” ou “face-las veces de”. Nese sentido o representante
substitúe e, en certo modo, ausenta o representado.
Nun segundo sentido, representar significa, polo contrario, “facer
presente”, “transparentar”. Dicimos bidueiro e a palabra desaparece para
deixar erguerse na nosa conciencia a árbore viva. Cando unha palabra
substitúe a realidade á que remite esa palabra é va.
O só feito de que, desde antigo, fose necesario impoñe-la prohibición
de usar “en van” o nome de Deus é indicio suficiente de que esa palabra ten
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un perigo especial de ser baleirada de sentido. Oculta, en vez de revelar, a
realidade por ela aludida.

2. Referente e significado
Digo bolboreta ou digo lepidóptero; en ámbolos casos falo do mesmo
obxecto. Ese insecto en estado desenvolvido, de voo incerto e caprichoso,
imprevisible, de ás inimaxinables, cadradas coma as follas dun libro aberto
e posto de pé, xeralmente de cores vivas, fastosas. Pero, a pesar da
identidade do obxecto, ¡que distinta maneira de sinalalo, de miralo, de
defini-lo seu ser de insecto! Bolboreta sinala o seu lugar no mundo –vai e
vén, vén e vai–, o seu estilo de desprazamento no espacio, o seu modo de
relación coas demais cousas. Lepidóptero di, en cambio, que tal insecto
pertence á clase, cientificamente establecida, dos insectos que teñen ás.
Lepidóptero coloca á bolboreta nun libro coma unha bolboreta disecada.
Sinala ou refírese ó mesmo obxecto, certamente, pero ofrece unha comprensión distinta do mesmo: paraliza e illa a bolboreta, sen referila abertamente
ás cousas entre as que anda.
O insecto sinalado é o referente; o modo de sinalalo –bolboreta,
lepidóptero– chámase significado. Este –o significado– non só se refire ou
apunta ó obxecto senón que destaca, pon de relevo certas notas da cousa
sinalada, fáinola comprensible. Chamar ó planeta Venus “luceiro do atardecer” ou “luceiro do amencer”, aínda que se refiren ámbalas expresións ó
mesmo planeta, din do mesmo cousas distintas, sitúano na ancha realidade
total –incluso, na vida humana– de maneira distinta, na tarde baixa ou na
mañá cedo, na melancolía ou na esperanza.
A palabra Deus, ¿a que realidade sinala? E a esa realidade sinalada,
¿que rostro lle atribúe, que notas destaca nela? ¿Como relaciona esa realidade coa experiencia? ¿Sinala a mesma cousa? ¿Destaca nela as notas que
ten para tódolos homes e culturas? Antes aínda, o termo Deus, ¿significa
algo ou, polo contrario, é un termo carente de sentido, un sen sentido,
destinado forzosamente a ser dito “en van”?
Se esto é así –a palabra Deus carece de referente e, polo tanto, de
sentido–, ¿que función cumpre na experiencia humana? ¿É o nome dunha
espida ilusión, un puro obxecto de desexo –sexa o desexo de encontrar
sentido ó sen sentido, de poñer orde no caos do mundo físico ou do mundo
humano, ou de vence-lo mal, a decadencia e a morte? ¿É nome que se dá ó
descoñecido sobre a orixe e o destino do universo? ¿Un fantasma inventado
para aterrar, explotar ou domina-la pobre xente, o símbolo do maior
autodespoxo da súa propia humanidade polo mesmo home?
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Sobre o referente e o significado do termo Deus o debate espertou non
hai moito un interese abundante. Foi o momento da “morte lingüística” de
Deus da chamada “Teoloxía filosófica” americana e a da escola de Oxford.
A do famoso libro Deus e a Filosofía, de Anthony Flew, o filósofo analítico,
e os debates que o seguiron.
A reflexión sobre o nome de Deus –e, en xeral, sobre os modos das
linguaxes relixiosas– resulta o camiño iniciático para a busca da experiencia
de Deus. Experiencia itinerante e provisional, temporal –que cada un ha de
andar por si mesmo–, aberta ó Imprevisible. Pois as linguaxes son as formas
sociais –é dicir, colectivas– e históricas –é dicir, evolutivas e situadas nun
tempo e nun espacio determinados– da experiencia.

3. Linguaxe e experiencia
Entre linguaxe e experiencia dáse unha relación recíproca de ida e volta
ou, se se prefire, circular. Por unha parte, a linguaxe fai posible a experiencia. Pero, por outra, a experiencia viva e persoal fai permanentemente
necesaria unha recreación da linguaxe.
Na historia do pensamento occidental hai poucos axiomas máis
fundamentais e prestixiosos có principio aristotélico sobre a orixe do
coñecemento: “Nada hai no entendemento que non estivese previamente nos
sentidos”. Expresa o punto central no que Aristóteles disente de seu mestre
Platón. Empirismo contra Idealismo. A razón humana é coma unha “táboa
rasa na que nada hai escrito”. A discordia entre os dous grandes gregos tería
prolongación inacabable no posterior debate filosófico.
O que non se acostuma a sinalar é que tal discordia se funda sobre un
presuposto común: a idea individualista e intemporal ou fixista da experiencia. Cada individuo, cos seus propios sentidos ou coa súa exclusiva razón,
aprehende o que as cousas son –a esencia, para ámbolos pensadores– e, logo,
comunica a súa experiencia mediante a linguaxe. Este non é máis có medio
neutral, aséptico, de expresa-lo pensamento.
Aí está o mundo, para todos igual. Tan sólido, tan invariable coma as
montañas, as estrelas ou os ríos: é, na linguaxe filosófica, dende os
presocráticos, o ser, o que é. Sempre idéntico a si mesmo, necesario: nunca
nos dará sobresaltos. Por eso mesmo é racional, é dicir, perfectamente
lóxico, definido. As cousas “son as mesmas para todos”, asegura Aristóteles.
E engade: “as experiencias mentais son as mesmas para todos, como tamén
o son as cousas das que as nosas experiencias son imaxes” (Aristóteles,
Sobre a interpretación, 1, 16a, 3-28).
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Só as linguas son diversas en cada caso. Para nada inflúen, a pesar da
súa diversidade, na experiencia: son unicamente o revestimento externo e
variado, segundo os diversos pobos, o vehículo das experiencias idénticas
para todos. “Do mesmo modo que non tódolos homes teñen a mesma
escritura, tampouco teñen as mesmas palabras, pero as experiencias mentais,
que son directamente expresadas polas palabras, son as mesmas para todos,
como tamén o son as cousas das que as nosas experiencias son imaxes”
(Aristóteles, ib.).
Ningún dos presupostos sobre os que asenta esta concepción das
relacións entre experiencia e linguaxe é, no noso tempo, defendible. Ningún
dos elementos que entran na experiencia –sentidos, razón, linguaxe– son
independentes e sucesivos entre si. A experiencia humana é, á vez, sensible,
intelectual e lingüística. O órgano do coñecemento é a propia vida, na que
se entrelazan, de modo ordenado, home e mundo. O suxeito que coñece é,
polo demais, o usuario dunha lingua común, obra colectiva, mediante a que
cada individuo percibe e pensa o mundo. O feito de coñecer é, certamente,
unha actividade individual, pero o individuo coñece a través da forma social
e histórica da experiencia, que é a linguaxe.
Percibimos, facémo-las experiencias a través da lingua. Cada persoa ve
o mundo cos ollos de cantos a precederon e que deixaron na lingua que
axudaron a crear o seu modo de ver, os seus descubrimentos na exploración
da realidade. E, igualmente, as súas fantasías, os seus erros.
Vemos esa ave planeando na clara luz desta tépeda mañá de febreiro,
sobre o val do Navia, acabado de nacer por Busnullán, en O Cebreiro, porque
sabemos que se chama aguia. Percibo os Ancares nevados, desde aquí
mesmo, e sinto a súa expresividade coma manifestación do Inefable, porque
teño palabras: neve, expresividade, manifestación, inefable. Outros, antes ca
min, viron esto mesmo, sentiron as mesmas preguntas, encontraron palabras
para cada unha das súas experiencias, e agora permítenme revivilas a min,
mediante aquelas palabras: “Mi amado, las montañas,/los valles solitarios,
nemorosos...”.
“Unha experiencia que non se leva á linguaxe permanece cega, confusa
e incomunicable”, observa, a este respecto, Paul Ricoeur. O que equivale a
dicir que non é, propiamente, unha experiencia. É a lingua, segundo esto,
a que fai que o noso contacto coa realidade sexa transparente –non cego–
, distinto –non confuso– e comunicable (Paul Ricoeur, “Poética e simbólica”, en Iniciación a la práctica de la teología, Madrid, 1984, p. 43).
Pero, por outro lado, a experiencia persoal é persoal e intransferible.
Cada un ten que realizala de modo forzosamente creativo e explorador. A
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lingua, que é canle das experiencias persoais é, tamén, límite. Esixe ser
franqueado, constantemente transgredido, precisamente para manterse fiel
no descubrimento da inesgotable realidade que a experiencia pretende. A
realidade, á que as linguas remiten, está sempre máis alá da mesma lingua:
é o seu referente, non a súa presa.
Desde o punto de vista do individuo, a lingua preséntase coma unha
oferta de sentido que necesita ser verificada, contrastada, colmada de
contido e, en casos, refutada. Amor eterno, fidelidade: son formas de
experiencias posibles que cadaquén encherá de contidos propios. Haberá
casos nos que a experiencia persoal, informante desas expresións, as
confirmará, incluso as sobrepasará. Outras experiencias, polo contrario,
encontrarán aquelas expresións excesivas, baleiras de significado: dirase,
nese caso último, que o amor eterno é unha enfermidade transitoria ou que
a fidelidade é só a coherencia consigo mesmo nas súas mesmas veleidades.
Pero, en tódolos casos, linguaxe e experiencia amósanse coma actividades
interrelacionadas, dinámicas, en crecemento permanente, coma un proceso
de ensaio e erro, ou de conxecturas e refutacións.
Deus –a palabra– é, polo apuntado, unha forma na que cantos nos
antecederon, de modos moi variados e, incluso, contradictorios ata a mesma
violencia –inquisicións, cruzadas, guerras de relixión–, se experimentaron a
si mesmos no mundo físico e social. Nas historias das linguas Deus non é,
sen dúbida, unha palabra calquera, facilmente esquecible. Nin sequera en
tempos coma os presentes nos que, para moitos, deixou de ter un sentido
obvio. Segue sendo unha palabra especialmente desafiante. Quero dicir:
coma forma social e histórica de experimenta-la totalidade das cousas,
coloca o falante ante a posibilidade ou, se acaso, a necesidade de comprobar
persoalmente qué realidade –verdadeira ou presunta– se encerra nesa palabra Deus.

4. Falar e calar: o lugar do silencio na linguaxe
Por outra parte, esa actividade de dobre cara –a da experiencia e a da súa
forma sociohistórica, a lingua– progresa, non tanto por acumulación, canto
por reinterpretación do xa experimentado, por un novo nivel de comprensión. O que se traduce na recreación constante da linguaxe –persoal e
colectiva– e, incluso, na percepción da insuficiencia da forma lingüística da
experiencia para dar conta da realidade. Neste punto é no que se ha de pensar
no valor referencial e expresivo da linguaxe poética e do lugar do silencio
dentro da linguaxe.
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Soe atribuírse a Berkeley a opinión de que a lingua é estorbo para o
pensamento. “O orixinal bispo Berkeley foi, ó parecer, un dos máis sinalados
representantes desta postura, que naturalmente nos deu a coñecer verbalmente”, di ironicamente o psicólogo José Luis Pinillos (Principios de
psicología, 1975, p. 472).
Non é orixinal Berkeley nesa conciencia da opacidade das palabras
–desta insuficiencia inevitable das linguaxes– respecto ás experiencias vivas
da realidade.
Tamén os oradores profesionais e retóricos acostuman a recoñecelo ó
comezo das súas peroratas: “Non teño palabras para agradecer” ou “para
expresar”, etc. É certo: non hai palabras.
O contacto vivo coas cousas é, na súa plenitude, mudo. Ás veces,
tartamudo, balbuciente. Por eso, en momentos nos que a realidade se nos
presenta de modos especialmente agudos ou sobrecolledores –a morte, o
amor, as distintas manifestacións da natureza, coma a tormenta, o ceo
estrelado, a mar–, o falar séntese coma unha profanación.
Esta sinxela constatación sobre a insuficiencia das palabras, en vistas
a realiza-la experiencia das cousas, non significa que non sexan necesarias
para realizar esas experiencias. Pero pon ó descuberto outro elemento da
lingua, oposto e relacionado coas palabras: o silencio. Hai na actividade
lingüística dous momentos reciprocamente implicados: o falar e o calar, a
palabra e o silencio.
Pola súa propia natureza, a palabra é o medio no que a realidade se fai
presente á conciencia. Se non témo-lo termo non vémo-la cousa, como xa
recordamos. Non un intermediario, senón unha mediación. Pero o propio da
mediación é o seu carácter translúcido, transparente. Para facer presente a
realidade o medio ten que des-aparecer, es-vaecerse. Cando a palabra se
interpón entre as cousas e a conciencia, suplantando as cousas, é cando se
fai va. Esa necesaria des-aparición da palabra é, cabalmente, o silencio.
O silencio, do que nace e ó que regresa a palabra, é parte esencial da
linguaxe, en canto esta é a forma na que experimentámo-lo mundo: esas
nubes moradas contra o poñente ó anoitecer. Esa melancolía. As palabras
permítennos revivi-las realidades aludidas, pero no substituílas. “Todo o que
xenérica e un tanto rudamente soe chamarse ‘vivencia’ persoal do individuo
configura un ámbito de pensamento, a miúdo con función referencial e con
pretensión veritativa que non pode facilmente, ou non pode en absoluto, ser
traído a enunciación ou expresión verbal”, di o psicólogo Alfredo Fierro. E
engade: “O seu correlato lingüístico, por tanto, é o silencio”, (“La conducta
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del silencio”, en El silencio, compilación de Carlos Castilla del Pino,
Madrid, 1993, p. 54).
Hai, por suposto, xéneros diversos de silencio. Desde o silencio opaco,
compacto, que non é outra cousa cá inexistencia de consciencia, ata o
silencio no que se expresa a máis alta conciencia da inefabilidade última da
realidade. Tamén o silencio coma escoita e pregunta. Coma espera.
“Agora o silencio remite, por si mesmo, a contidos e procesos mentais
que a palabra non é capaz de tomar ó seu cargo”, di o mesmo Fierro. A
experiencia inefable maniféstase, nese caso, mediante outros modos de
expresión non lingüísticos, coma o xesto, o canto ou a danza. E, se se mantén
a expresión lingüística, esas experiencias vértense nas linguaxes poéticas:
con significados simbólicos encabalgados sobre os significados lingüísticos
inmediatos” (ib.).
A poesía –o mesmo có silencio– responde, así, á experiencia da
condición translingüística da realidade, de que esta non se deixa limitar
polas fronteiras das linguaxes. Juan David García Bacca confesa, a este
propósito: “Correndo os anos resolvín, en cuestións de teoloxía e filosofía,
a cede-lo paso e a primeira palabra a ‘poetas” (Qué es Dios y quién es Dios,
Barcelona, 1986, p. 11).
“Tal é, desde logo, o silencio da mística”, observa o mesmo Alfredo
Fierro. E cita o repetidísimo texto final do Tractatus de Wittgenstein: “do
que non se pode falar é necesario calar”.
Trátase dun silencio ó que a mesma palabra leva, consciente da súa
insuficiencia para falar do que transcende os límites do mundo. “Un silencio
que non é previo á linguaxe, senón posterior á exploración e realización das
posibilidades da linguaxe para describi-los acontecementos do mundo dentro
dos límites tanto do mundo coma da linguaxe”, anota o mesmo Fierro.
¿A que realidade sinalan o silencio e a poesía místicos? Wittgenstein
escribira que “o místico non é cómo é o mundo” – deso dá suficiente conta
a linguaxe científica, a que enuncia feitos. A mística é “que o mundo é”. É
dicir, a realidade coma tal, a núa realidade. Ou, como di Fierro, “o
sentimento da totalidade”. “A mística é silente en canto estado de ánimo ou
sentimento relativo á totalidade. Cabería reputalo non simple sentimento,
senón verdadeiro coñecemento da realidade, da realidade en canto tal, en
canto universal, ou, alomenos, acercamento a ese supremo coñecer” (ib., p.
56).
Hai que pararse na expresión: “a realidade, en canto universal”. Universal
é o que está “volto ou referido ó Un” (Uni-verso). Un é o nome que o
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neoplatonismo deu á Realidade Suprema que dá orde e unidade e que, ó
mesmo tempo, transcende todo o que existe. “Estar volta ó Un” –ser
universal– equivale a dicir que na variedade múltiple e, incluso, contradictoria
das cousas se expresa un sentido que as transcende. A realidade, “en canto
universal”, é a realidade en canto expresión dun Misterio que a constitúe e
a transcende. Deus, misterio do mundo, segundo o título do teólogo luterano
Eberhard Jüngel (Salamanca, 1984).
A implicación do silencio na actividade lingüística ten consecuencias
esixentes para o uso adecuado da palabra en vistas ó coñecemento das
cousas, o aumento de conciencia, a comunicación humana. Talvez a máis
notable é a condición suxerente da lingua e non só a enunciativa. Pero iso
mesmo pon de manifesto a necesidade da linguaxe incluso para tomar
conciencia do indicible. Daquilo do que non pode o home dispoñer e, por
eso, non pode nomear, só indicar indirectamente. Talvez a esa conciencia
da inefabilidade do Indispoñible obedeza o mandamento hebreo de non
usar directamente o nome de Deus.

5. Deus: semántica e pragmática
A palabra, recordamos a Frege, sinala, apunta a algo, a certa realidade.
Ese é o referente. O planeta Venus. Pero, tal sinalización verbal destaca no
obxecto referido unha nota ou outra. É dicir, compréndeo de tal maneira ou
de tal outra: “luceiro da tarde”, “luceiro da mañá”. Este é o significado do
termo. A mesma cousa pódese entender de modos distintos, incluso de
modos contrapostos. A realidade é, a miúdo, polisémica: dotada de
significados diversos. Pero non tódolos significados son igualmente
relevantes nin igualmente verdadeiros. Ás veces falsean a realidade do
obxecto.
Por outra parte, a comprensión ou significado do referente non só é, ás
veces, múltiple, senón relativa e variable. A Terra, na que vivimos, xa non
é, gracias a Copérnico, o centro do universo. Pero é un astro, tan digno e
celeste como o eran, para os gregos e os medievais, os corpos do mundo
supralunar. O mesmo referente –a Terra– cambiou de significado.
A concepción referencial do significado –o significado dunha palabra é
o obxecto ó que se refire– perdeu terreo fronte á concepción do significado
coma uso; é dicir, a acción que os falantes realizan coa palabra é o que, en
cada caso, dá o sentido da palabra. O “luceiro da tarde” activa a melancolía;
o “luceiro da mañá”, a esperanza. “O estatuto semántico dunha expresión é
unha función do que os falantes fan con ela” (William P. Alston, Filosofía
del lenguaje, Madrid, 1974, p. 57).
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Deus: ¿poder determinante –Destino– ou, polo contrario, poder suscitador –Creador–? En ámbolos casos a palabra Deus sinala o mesmo referente:
o Poder que todo o preside e en todo se manifesta. Pero a realidade –o
rostro– desa realidade fundamentante é distinta en cada caso.
O significado, coma uso, faise patente no papel que na mesma vida, e
no só nas definicións léxicas, se fai xogar á dita palabra. Digo Deus. Refírome ó Fundamento, ó Sentido do mundo. Pero, ¿que función cumpre na
conciencia colectiva? Digo Deus e o oínte oe “mesquita”, “catedral”,
“aiatolá”, “bispo”, “Dalai Lama”, “Pontífice Romano”. Pois as palabras
adquiren o significado pleno en contextos sociais de comunicación, e non só
nos correspondentes “universos de discurso”, é dicir, no sentido que os
diccionarios lles atribúen. A semántica –o significado dos termos– depende
tamén da pragmática –os lugares sociais nos que se emprega tal palabra.
É dicir: pola primeira razón –o significado das palabras depende das
relacións sociais dos falantes, do contexto social en que a palabra ten o seu
lugar máis propio: Deus, catedral, bispo–, dise que “a semántica depende da
pragmática”.
Pola segunda razón –cada termo é un elemento dun universo de
significados–, o sentido de cada palabra cúmprese na relación con tódolos
demais recursos expresivos. Deus pertence ó universo expresivo das relixións,
coas súas diversas institucións. O perigo está na apropiación de Deus, na súa
integración dentro dun mundo de expresións, de mitos e ritos, de usos e
abusos do seu mesmo nome. O nome é a marca da dominación do nomeado.
As expresións –teoloxías, ritos, catedrais, oficios e beneficios– asócianse
para sempre a Deus, ó nome de Deus, substitúeno, quizais.
“¿Como pode vostede repetir ‘Deus’ unha e outra vez? ¿Como pode
esperar que os seus lectores tomarán a palabra no sentido en que vostede
quere sexa tomada? O que vostede quere dicir co nome de ‘Deus’ é algo moi
por encima de todo alcance e comprensión humana, pero, ó falar del, fíxoo
vostede descender ó plano da conceptualización humana. ¡Que outra palabra
da fala humana sufriu tantos abusos, ten sido tan corrompida, tan profanada!
Todo o sangue inocente por ela vertido despoxouna de todo o seu esplendor.
Toda a inxustiza con ela cuberta borrou os seus trazos saíntes. Cando oio
chamar ‘Deus’ ó máis elevado, paréceme ás veces case unha blasfemia”
(Martin Buber, Eclipse de Dios, Buenos Aires, 1970, p. 13).

6. Deus: a súa función na experiencia
“En efecto, non se ten experiencia de Deus coma dunha árbore, doutro
home e doutras realidades externas, as cales, anque quizais non estean nunca
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totalmente aí sen palabras, forzan tamén por si mesmas o nacemento da súa
palabra, porque no noso espacio de experiencia preséntase simplemente ante
nós”, di Rahner (Curso fundamental sobre la fe, Barcelona, 1979, p. 66)
Nin a árbore nin o home nin calquera outra realidade están aí sen
palabras, como con certa inseguridade insinúa o texto de Rahner. Sen
palabras a realidade non se fai transparente nin distinta para a conciencia e,
por iso mesmo, resulta incomunicable, conforme á observación de Ricoeur
antes citada. A experiencia humana é, forzosamente, lingüística.
A experiencia é re-coñecemento das cousas no encontro vivido con elas.
En tal recoñecemento a identificación das cousas cúmprese nunha operación
dobre: a captación do que as distingue de tódalas demais, pero, ó mesmo
tempo, do que as sitúa no conxunto delas. Coñecer é distinguir –non
confundir–, pero non illar, senón referir, relacionar. Ámbalas cousas
–distinguir e referir ou relacionar– son o que se acostuma a expresar na
afirmación de que a experiencia dá sentido. É dicir, de-fine as cousas, sinala
as fronteiras –iso é o que significa etimoloxicamente de-finir– que as
distinguen e, ó mesmo tempo, as relacionan.
Dicir, así, árbore, home, e calquera outra cousa, entraña esa dobre
operación: delimitar ou identificar unha cousa por referencia ó resto da
realidade da que emerxe e na que se manifesta. Experimenta-las cousas é
darlles sentido, situalas sobre un fondo que é coma o máis xeral dos
“universos de discurso”, é dicir a totalidade do real.
Esa aguia case estática –que antes vimos– no ceo transparente, de luz
de neve de febreiro, sobre o val do río Navia, non se reduce a ser un obxecto
illado e perfectamente definible na escala zoolóxica. É, así mesmo, o
resultado e a expresión das múltiples forzas que a orixinan e a constitúen.
Forma parte do medio en que vive, que no é só ambiente, senón, incluso,
transcendente. A palabra aguia fai posible a experiencia sobre a aguia e
sobre o total Universo. Anque sobre este só indirectamente e coma marco de
referencia último.
A palabra Deus, ¿a que realidade remite, que experiencias suscita ou fai
posibles?
Para Karl Rahner a palabra Deus fai posible a experiencia da totalidade
unificante das cousas no seu fundamento último. “Pois a palabra ‘Deus’
–escribe– cuestiona o todo do mundo lingüístico no que se fai presente a
realidade para nós, xa que en primeiro lugar pregunta pola realidade coma
un todo no seu fundamento orixinario” (Curso fundamental sobre la fe, p.
71).
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Sen a palabra Deus o home experimentaríase perdido nun medio desconxuntado de cousas dispares, dispersas. Sería un mundo invertebrado. Sen
a palabra Deus “o home xa non queda situado ante o todo da realidade coma
tal, nin ante o todo da súa existencia coma tal, pois isto é o que fai esta
palabra ‘Deus’ e só ela” (ib., p. 69).
Esquecido de todo e do seu fundamento, ¿que sería, entón, o home?,
pregúntase Rahner. “Só podemos dicir: deixaría de ser un home. Realizaría
unha evolución regresiva para volver a ser un animal hábil. Podemos dicir
soamente que existe un home cando este ser vivo sitúa ante si e reduce a
pregunta –pensando con palabras e con liberdade– o todo do mundo e da
existencia, anque enmudeza desconcertado ante esa pregunta, unha e total”
(ib., 70).
Detrás, por encima e na mesma múltiple variedade das cousas –a aguia,
o aire morno, a luz convalecente, o val e o río– experimentámo-lo poder
unitario que constitúe as cousas, que as sustenta e se manifesta nelas. O
home séntese situado así –é dicir, gracias a que ten a palabra Deus– ante “o
todo da realidade coma tal” e “ante o todo da súa existencia”. ¿Só a palabra
Deus fai posible ese modo de experimenta-la realidade, como di o texto de
Rahner?
Non entendo a exclusividade que o teólogo austríaco atribúe á palabra
Deus coma producto e xeradora da experiencia da unidade radical que funda
e se manifesta na inabarcable multiplicidade das cousas. Hai outras palabras
que permiten ó home situarse ante o todo da realidade, o todo da súa propia
existencia, e experimentar, polo mesmo, a unidade última das distintas
realidades. Son termos coma natureza, creación, universo, cosmos, mundo.
Tódolos citados –e outros semellantes en distintas culturas: penso no bíblico
“Ceo e terra” coma expresión da totalidade– parecen te-lo mesmo referente
–a realidade total, omniabarcante e fontanal–, anque cada un deles a sinale
baixo notas diversas. É dicir, anque teñan significados diferentes. Non é o
mesmo concibi-la totalidade coma natureza ou coma creación, coma universo,
coma mundo ou coma cosmos. Pero tódolos termos recordados teñen,
historicamente, unha certa referencia a Deus.
Está clara esa referencia na palabra creación –remite a Creador–, na
palabra Uni-verso –o todo coma emanación e regreso ó Un orixinario: o
Deus do neoplatonismo– e, incluso, no termo mundo: o que se distingue do
sagrado, o mundano.
O termo natureza merece maior atención. Co concepto de natureza
–physis– púxose en marcha o pensamento filosófico en Grecia, como é
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sabido. O que empezou sendo un concepto fortemente especulativo e
escasamente evidente converteuse, co paso dos séculos, en fundamento
decisivo de toda a cultura de Occidente. Non só o mundo físico, senón o
mundo humano, incluída a mesma orde moral, son explicados, fundados e
lexitimados por ser natureza: as regularidades dos procesos físicos son leis
da natureza, e moral e dereito fúndanse na lei natural. “Trala multiplicidade
das cousas que os nosos sentidos nos presentan, hai algo máis fundamental:
a orixe e o principio desa multiplicidade. Esa orixe é unha unidade: a
natureza”, recorda Drew A. Hyland (Los orígenes de la filosofía, Buenos
Aires, 1973, p. 63).
Ese fondo activo e unitario do que “todo nace por xeración e ó que todo
volve por corrupción”, como di Aristóteles –a Natureza–, amosa caracteres
divinos, tal coma o divino é comunmente pensado na cultura grega: inxerado,
incorruptible, inmutable. Pero, ó revés do que pasa na relixión popular –que
cre en moitos deuses–, a Natureza é unha e única. En canto á súa relación
cos deuses do politeísmo, di un fragmento de Heráclito: “O Un, o único
sabio, non quere e quere, á vez, ser chamado Zeus” (Frag. 32, Diels-Kranz,
I, 159)
A identidade entre Deus e Natureza é doutrina de Spinoza: “Deus sive
Natura”. Fórmula precisa do panteísmo: Deus e a Natureza son a mesma
cousa. Pero a relación dos conceptos de Natureza e Deus é evidente, incluso
para un ateo, coma Augusto Comte, quen advertiu que “a Natureza é o
Primeiro Ministro da Divindade”. Deus inactivo –“Deus otiosus”– delega na
Natureza a actividade creadora, segundo ese dito do filósofo positivista.
Non é cuestión, neste momento, de precisa-lo concepto de Deus, senón
de pensar a qué experiencias remite e qué experiencias do mundo fai posible
a palabra Deus. Penso que, nese empeño, pode servirnos de guía outra
palabra coa que se acostuma substituí-lo termo Deus. Resulta unha palabra
culta e, incluso, pedante; ademais de frecuentemente equívoca. É a palabra
Transcendencia. Literalmente significa “o que está máis alá”. Para certos
usuarios do termo vén significar “o que está máis alá do mundo ou fóra do
mundo”. Convértese así nun concepto máis ben espacial.
Hai que entendelo doutra maneira. Transcendente é o que sobrepasa
todo límite, todo conformismo, toda instalación no dado coma definitivo.
Pois toda experiencia particular das cousas inclúe a experiencia de que elas
non son nin illadas nin definitivas. A aguia no aire luminoso, a nube na
montaña. O Transcendente no é o que está fóra do mundo ou do presente; é
a profundidade do mundo e do presente. O termo Deus fai posible experimenta-lo mundo coma expresivo e, ó mesmo tempo, coma penúltimo.
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Expresivo: a montaña, o firmamento, o mar. Pero tamén o regato, o olor
áspero da xesta, o toxo agreste e agresivo. As cousas expresan un segredo
que elas encerran –non tanto na súa núa existencia canto no seu determinado
ser concreto–, pero que, paradoxalmente, as transcende. A Natureza é a
exteriorización, a saída fóra de si, do Espírito, pensou Hegel. Como o sorriso
non consiste en ser unha contracción dos músculos faciais –anque o sexa–,
senón en ser manifestación dunha interioridade.
Dicir Deus fai posible experimenta-lo que Romano Guardini chamou
“o carácter verbal das cousas”. No Cántico espiritual, de san Juan de la
Cruz, as cousas son mensaxeiros:
Y todos cuantos vagan
de ti me van mil gracias referiendo,
y todos más me llagan,
y déjame muriendo
un non sé qué que quedan balbuciendo.
Por outra parte, o que, na liña de Paul Tillich, chamo penultimidade do
mundo pode sinalarse tamén co nome de apertura. O termo Deus fai posible
experimenta-lo mundo coma penúltimo ou aberto. É outra cara da
Transcendencia. Deus sinala aquilo do que non pode o home dispoñer. O
horizonte, en relación ó que as cousas adquiren lugar e sentido, pero que
resulta, en si mesmo, inalcanzable.
En relación a Deus, o mundo defínese coma o que o home debe levar
adiante e que pode ser superado. O dado non é a medida do posible. O
posible non ten medida, fronteiras. O mundo é realidade aberta.

7. Deus: eloxio de Babel
“A lingua non é un sistema estable de representacións dunha realidade
precedente”, recorda Paolo Fabbri nun traballo de título estimulante: “Eloxio
de Babel”. Contando con esa observación, tampouco a palabra Deus posúe
un contido estable ou, dito de modo positivo, ten significados distintos para
os distintos usuarios do termo e, incluso, para a mesma persoa en distintos
momentos da vida. Distintos, en confrontación cos demais interlocutores e
co desenvolvemento da propia experiencia.
A lingua “é un código en formación, ou mellor, en metamorfose; é un
sistema aberto en continuo crecemento e nun proceso de traducción
constante”, precisa o mesmo autor (Revista de Occidente 154 (marzo 1994) 10).
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O que Fabbri chama “traducción” consiste na confrontación ou diálogo
entre as distintas maneiras posibles de entende-lo sentido da mesma palabra.
Desde ese punto de vista cada palabra leva consigo a invitación a continua-la busca, a exploración da realidade á que ela apunta. “A verdadeira utopía
non está nunha lingua perfecta, senón nesta imperfección creativa das
linguas, neste traducir sen descanso que é unha forma de apertura” (ib., p.
11).
Témo-la palabra Deus. En cada lingua soa de modos distintos: Dios,
Deus. En cada cultura no só a palabra, senón o mesmo significado é distinto:
Deus, Zeus, Xúpiter, Iavé, Alá.
¿Son, entre si, traducibles estas palabras? ¿Sinalan o mesmo, anque o
conciban de modos distintos? Certo que non teñen nos falantes das diversas
culturas as mesmas resonancias: non espertan os mesmos sentimentos. Non
se experimentan do mesmo modo.
Pero esas mesmas diferencias de termos e significados –Xúpiter, Deus,
Zeus, Alá– ofrecen a ocasión de mirar desde perspectivas estrañas, distantes,
o obxecto da experiencia, de descubrir perspectivas inéditas do referente que
a palabra Deus sinala: o Misterio que todo o penetra e sostén. Multiplica-los
puntos de vista desde os que se pregunta por Deus é unha maneira de
buscalo, esixencia de saber que El está á mesma distancia de cantos o buscan
“con sincero corazón”. E de que a revelación de Deus é universal e sempre
aberta: provisional. Non hai, pois, unha oposición entre Deus e deus: Deus
dos filósofos, Deus de Abraham, Isaac, Xacobe, coma en Pascal. Ou Deus
de Xesús e deuses do paganismo. Hai unha comunidade de termos e de
experiencias de rexistros distintos, concordantes e discordantes. “Tódalas
linguas remiten, si, a una concordia potencial, pero funcionan coma sistemas
en constante traducción externa e interna (entre linguaxes distintas e entre
niveis distintos da mesma lingua”), anota Fabbri. Se non fose posible a
“concordia”, si, alomenos, a busca común. Escoita común e recíproca.
Non é esa “concordia potencial” das distintas linguas e culturas sobre
o sentido da palabra Deus unha nivelación do valor de verdade das distintas
representacións: politeísmos, monoteísmos, panteísmos ou ateísmos. Só se
di que a realidade de Deus non se esgota en ningunha das perspectivas que
cada lingua, cosmovisión ou relixión abre sobre ela. Pois, anque a experiencia
non existe sen linguaxe, a realidade que na experiencia se amosa non é
linguaxe. E, por outro lado, o medio para definir –é dicir, “sinalar fronteiras”–
o obxecto da nosa experiencia é o contraste con experiencias distintas,
diversas, opostas. Sen esa oposición non chegariamos a ter conciencia da
identidade e orixinalidade da nosa experiencia, coma tampouco dos seus
límites ou insuficiencias.
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Cando Xesús fala de Deus, poñamos por caso paradigmático, a palabra
Deus xa estaba inventada, era usada con significados múltiples polos seus
contemporáneos –pagáns ou xudeus–. Sobre ese fondo lingüístico común
recibido, Xesús abre novas perspectivas, distintas e, en casos, opostas, pero
sen renunciar á palabra común. “Cando vos poñades a rezar non faledes
moito coma os pagáns. Imaxinan que serán atendidos a forza de moito falar.
Non sexades coma eles, pois o voso Pai ben sabe o que necesitades antes de
que llo pidades”, di Xesús. (Mat 6,7-8)
Que o termo Deus signifique cousas diversas –é dicir, sexa polisémico–
pode ter valor positivo. A diversidade de notas –incluso a contradicción de
atributos que en cada caso se lle aplican, desde cada relixión ou cultura–
poden servir non só para tomar conciencia do relativismo das nosas ideas
sobre Deus senón tamén coma xusta expresión do Misterio que é Deus, no
que se dá a “coincidentia oppositorum”, a síntese viva de valores opostos.
Para o teólogo prebiteriano Harvey Cox esa polisemia da palabra Deus
obstrúe a comunicación. “Non é que a palabra non signifique nada para ‘o
home moderno’, como defende Van Buren, senón máis ben que significa
tantísimas cousas para diferentes persoas que o que fai é obstruí-la
comunicación máis ca facilitala” (Harvey Cox, No lo dejéis a la serpiente,
Barcelona, 1969, p. 23).
O que a polisemia do nome Deus –“significa tantísimas cousas para
diferentes persoas”, di Cox– supón, pois, segundo o teólogo americano, é a
obstrucción da comunicación ou , alomenos, a dificultade na comunicación.
Pero, ¿é iso un defecto para a linguaxe? Opinión ben frecuente esta, como
aparece no mito da torre de Babel, segundo o cal a diversidade de linguas é
propiamente confusión de linguas.
Contra a opinión de Cox, o artigo “Eloxio de Babel”, do semiótico e
lingüista italiano Paolo Fabbri antes citado, di: “A verdadeira utopía non está
nunha única lingua perfecta –o retorno ó Edén–, senón moi ó contrario no
estado babélico que exalta as diferencias, as traduccións, os erros, os
empobrecementos e os enriquecementos” (p. 14). A mesma defensa de
Babel –o valor positivo da pluralidade de sentidos na mesma palabra– fai
Umberto Eco, nun libro posterior, no capítulo titulado “A revalorización de
Babel”: “Recórdanos Genette ata que punto a idea da confusio linguarum
coma felix culpa estaba presente en autores románticos coma Nodier; as
linguas naturais son perfectas precisamente en canto que son plurais, porque
a verdade é múltiple, e a mentira consiste en considerala única e definitiva”
(La búsqueda de la lengua perfecta, Barcelona, 1994, p. 287).
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A palabra Deus non é ela mesma Deus, por suposto; non é máis có
índice do que os homes experimentamos, pensamos, dubidamos e facemos
na busca de Deus. Ese é o sentido múltiple, crecente, sempre aberto do
nome.
Aberto ás novas experiencias propias ás experiencias dos demais. O
nome Deus non é o sinal dunha posesión, senón dunha pregunta e dunha
escoita. O nome para a invocación e a espera, para o esforzo moral e a
decisión de non resignarse ó sen sentido coma resposta definitiva.
Esa apertura do nome Deus a novas experiencias –novas e contrastantes–
¿non impón a renuncia á seguridade de que só o noso nome de Deus –o da
nosa relixión ou cultura– é verdadeiro, é dicir, ten o significado adecuado
á realidade á que apunta? ¿Que Deus só se fai accesible e encontradizo na
tradición do monoteísmo xudeucristián?
A esa conclusión levan, sen dúbida, as repetidas contraposicións entre
relixión verdadeira, relixión falsa ou, máis directamente, “único Deus verdadeiro” fronte á multitude de “deuses falsos”. Pero, con maior forza
destructiva aínda, leva á intolerancia, ó fanatismo e ós agresivos
imperialismos misioneiros das distintas igrexas, das distintas relixións.

8. A revelación, nunca cerrada
Nesa impostación sobre o cerre semántico do nome de Deus –segundo
o cal a nosa palabra ten atrapado, dunha vez e para sempre ó mesmo Deus–
explícase a acusación, frecuente na actualidade, de que a crenza nun Deus
único –o monoteísmo– xera forzosamente intolerancia e fanatismo. Porque
todo monoteísmo é, polo seu propio dinamismo, excluínte e particular: o
único “deus verdadeiro” é o meu. Así, a violencia sagrada na Biblia, nas
igrexas cristiás ou no Islam sinálanse coma ilustracións desa malsá eficacia
intolerante dos monoteísmos. Desde o punto de vista do nome de Deus, o
monoteísmo conlevaría necesariamente, pois, a defensa da univocidade do
termo Deus, é dicir, a afirmación de que Deus ten un significado, para a
relixión verdadeira, único e inmutable. O que, desde a perspectiva do
coñecemento de Deus, esixe afirmar que tal coñecemento é definitivo e,
anque imperfecto, é estático e irreformable. A revelación está cerrada.
Na experiencia cristiá a revelación vívese coma un proceso sempre
aberto, en sintonía co propio desenvolvemento da conciencia humana, tanto
persoal coma colectiva. “Aínda non se manifestou qué seremos”, asegura a
primeira carta de Xoán, entre outros numerosos textos do Novo Testamento.
Para o mesmo Xesús o significado da palabra Deus cambia conforme
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madura a conciencia humana: “Chega o tempo no que nin no monte Garizim
nin en Xerusalén será adorado Deus, senón en espírito e en verdade”. O uso
que Xesús fai do nome de Deus está aberto a experiencias persoais, novas,
que esixen a renovación da vida e do pensamento, e entra, incluso, en
contradicción coa relixión establecida. Nin Xerusalén, nin o Garizim.
A linguaxe –como recordamos– é unha creación social, histórica e, en
certo sentido, anónima. Só en certo sentido. Pois hai persoas que nesa
empresa común impoñen cambios fondos nas vellas palabras, abren horizontes
de experiencia anchos nunca antes conquistados. É o caso de Xesús, coma
creador dun novo sentido para a palabra Deus. Ese sentido inédito ofrece a
todos a posibilidade de realizar, coa vella palabra, unha experiencia nova. A
revelación está aberta, dispoñible para ser revivida polos falantes da lingua.
Cada persoa encóntrase ante esa oferta de sentido. “Hai dous mil anos xurdiu
alguén que se atreveu a falar libremente de Deus: Xesús. Os especialistas en
relixión tratárono de blasfemo e foi executado por ousar comprometer a
Deus en situacións e decisións indignas da súa gloria. Despois daquel
asasinato ninguén pode preguntarse sobre Deus, ninguén pode negalo ou
confesalo en Occidente sen recordar a aquel que atacou as nosas imaxinacións
e as nosas prácticas relixiosas”, escribe o dominico francés Christian
Duquoc.
Non tódolos significados dados ó nome de Deus teñen o mesmo valor,
a pesar do dito antes sobre o sentido positivo da diversidade de significados
da palabra Deus. Os usos que da idea de Deus facémo-los humanos poden
ser degradantes, propiamente blasfemos. Non hai un nome de Deus, por moi
pura que sexa a tradición relixiosa á que pertenza, que non poida ser
falseado, corrompido. Teno sido, estao sendo. A palabra Deus “é a máis
oprimida de tódalas palabras humanas. Ningunha foi tan envilecida, tan
mutilada. As razas humanas esnaquizárona coas súas faccións relixiosas;
mataron por ela e morreron por ela e ostenta as pegadas dos seus dedos e o
seu sangue. É certo: eles debuxan caricaturas e póñenlles por título ‘Deus’;
asasínanse uns ós outros e din ‘no nome de Deus” (Martin Buber, Eclipse de
Dios, Buenos Aires, 1970, p. 13).

9. Deus diferente: tres perigos da linguaxe relixiosa
Pode, por tanto, a palabra cerra-lo camiño á experiencia de aquilo ó que
apunta. No noso caso, a palabra Deus. Dicimos Deus e a xente percibirá
“sermón”, “ameaza”, “sancristía”, “igrexa”, “cemiterio”, “Virxe de Fátima”.
Ou cousas peores: “cruzada”, “inquisición”, entre outras.
465/23

Xosé Alvilares

Para devolver á palabra Deus a súa forza significativa, sería necesario
devolvela á realidade cotiá, viva e secular: facela de propiedade pública.
Deus é un ben universal, máis alá de toda institución relixiosa. Como o viu
León Felipe:
Dios ha existido siempre para todos,
para el rico y el pobre,
como existió la tierra
antes de que se la repartiesen los ladrones.
Y Dios
era del hombre
como el agua y el viento.
Ahora, como el oro, sólo es de unos cuantos señores.
Por ese carácter público, profano, secular de Deus, a situación cultural
na que, a partir da Ilustración, nos encontramos –a chamada secularización–
non é, como se acostuma pensar, negativa para a experiencia de Deus. Senón
a ocasión para experimentar a Deus, na súa liberdade que é, á vez, garantía
de liberdade e responsabilidade do home, “maior de idade”, sen titores nin
intermediarios. Deus, devolto á humanidade. Deus, desamortizado. Pero, ó
mesmo tempo, Deus “liberado das nosas imaxinacións e das nosas prácticas
relixiosas”.
No noso mundo a secularización non afectou suficientemente á linguaxe
e ó pensamento sobre Deus: continúa, en exceso, sendo propiedade clerical.
Esta linguaxe clerical sobre Deus, ¿de que modo cumpre as condicións
antes sinaladas da linguaxe? A palabra, coma índice que apunta, pero non
suplanta, ó referente. Coma forma social e histórica da experiencia –que fai
posible a cada falante realizar, persoalmente, esa mesma experiencia–. A
palabra aberta á realidade translingüística e, por tanto, ó silencio no que o
Inefable se fai presente. A palabra polisémica ou plurisignificativa, capaz,
por tanto, de enriquecerse con significados diversos.
A linguaxe eclesiástica sobre Deus caracterízase pola autosuficiencia,
fundada na idea de que o seu maxisterio é, en palabras humanas, o mesmo
maxisterio de Deus: “Porque Deus nolo revelou e a santa Igrexa así nolo
ensina”. ¿Que se pode engadir, dialogar, aprender da experiencia propia e
allea, calar?
Esa actitude doutrinal non concorda co espírito inquiridor e crítico da
conciencia actual. Pero non respecta, suficientemente, a natureza da linguaxe
coma forma sociohistórica da experiencia nin a natureza inefable de Deus.
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É, polo apuntado, un discurso que reparte unha verdade xa posuída que
esixe asentimento e docilidade. Confiado en exceso na capacidade da
palabra para dici-lo indicible, o inexperimentable. Para a linguaxe eclesiástica
convencional, nin o intercambio de experiencias, mediante a apertura ás
razóns dos outros, nin as experiencias novas e contrastantes, poden erosiona-la seguridade da verdade posuída. De aí que sexa un falar sen escoitar, un
ensinar sen aprender.
Linguaxe apoloxética, dogmática e edificante. Por ser apoloxética, é
unha linguaxe defensiva, cerrada á exploración do descoñecido e ó diálogo.
Supón que o nome –Deus, no noso caso– nos fai donos do nomeado. Por
dogmático, o saber sobre Deus considérase perfectamente encerrado nas
fórmulas de fe; estas son irreformables e definitivas. Por eso o nome de
Deus mantén o mesmo sentido de sempre ó longo dos séculos. Descoñece
a condición histórica e evolutiva das linguaxes e da conciencia humana.
Tamén esquece que o noso saber e falar sobre Deus é temporal e provisional.
Coñecemos –e falamos– “en espello e en enigma”. Por último, o uso
edificante do nome de Deus fai de Deus un instrumento contra os sobresaltos,
contra canto cuestiona as ordes humanas: relixiosas, culturais, económicas
ou políticas.
Polo exposto, a linguaxe apoloxética, dogmática e edificante sobre
Deus non cumpre as condicións necesarias para ser vehículo de experiencia,
de busca compartida, de inmersión na presencia silenciosa do Inefable.
Observando os seus caracteres, parece convincente a citada opinión de
Berkeley, segundo a cal a linguaxe é un obstáculo para o pensamento. No
noso caso, para a experiencia de Deus.

10. ‘Santificado sexa o teu nome’
Esa é, como se sabe, a petición coa que se abre a oración de Xesús:
“Santificado sexa o teu nome”. O segundo mandamento do Decálogo, pola
súa parte, prohibía “usar en van” o nome de Deus.
En ámbolos casos dáse por suposto que a acción de nomear a Deus é
unha actividade ambigua, ameazada polo perigo de desnaturaliza-la xusta
relación do home con Deus. Pero, directamente, trátase, nos textos, dun
problema lingüístico: o do significado do termo Deus.
Ese nome úsase “en van” cando o signo –que é a palabra Deus– non
conduce, desaparecendo coma significante, ó silencio no que se dá a
experiencia do Divino. Nese caso, o nome redúcese a ser un flatus vocis,
carente de significado, pois, en vez de remitir a este, suplántao, está en lugar
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del. “Non todo o que di ‘Señor, Señor’, entrará no Reino”, di Xesús. En vez
de ser mediación –para levar á cousa–, o nome faise intermediario: retén, en
vez de servir de tránsito cara ó referente.
Pola súa parte, a acción de santificar o nome de Deus refírese ó modo
de usar ese nome, é dicir, ó seu significado.
¿Qué significa santificar? Antes de ser un concepto moral –santo
equivalente a “xusto”–, a santidade é un concepto ontolóxico: o modo de ser
propio e exclusivo de Deus. Concepto difícil, pois encerra unha síntese de
contrarios: transcendencia e inmanencia. Deus é, á vez, transcendente e
inmanente á realidade das cousas.
Nas cousas está Deus, coma o sentido na frase: todo o sentido nas
palabras, pero distinto, inconmensurable con elas.
“Aquí no pasan cosas/de mayor trascendencia que las rosas”, di o verso
de Carlos Pellicer. A Transcendencia –o sentido das cousas, das máis
inmediatas e cotiás– está ó noso alcance coma o Inalcanzable. A
Transcendencia non está máis alá, fóra do mundo, senón máis acá, na
profundidade das cousas, coma o seu fundamento e o seu misterio.
Más allá, no!, más acá,
mucho más acá y adentro,
más adentro, mucho más,
aún más adentro que el centro,
anota o poema de Unamuno.
Deus é o que está ó noso alcance coma Aquel que non podemos
alcanzar, á nosa disposición coma o Indispoñible. “Tódalas cousas teñen o
poder de converterse en santas dun modo mediato: poden apuntar a algo que
as sobrepasa”, di Paul Tillich (o. c., p. 279).
A acción de nomear –poñer nome– é un modo de apoderarse do
nomeado, de colonizalo, situándoo dentro do mundo do falante. Adán, no
relato do Xénese, faise señor da creación mediante a imposición de nome ás
cousas.
Pois ben, ese uso do nome de Deus, coma marca de propiedade e
dominio do home sobre el, é o que rechaza Xesús na primeira petición do
Noso Pai. Se se usa coma marca de dominio, o nome de Deus transfórmase
en ídolo: obra das mans do home. “Os obxectos sagrados –entre os cales hai
que contar, por suposto, as palabras sagradas– tenden a converterse na súa
preocupación última. Transfórmanse en ídolos”, di Tillich (ib.).
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Toda linguaxe sobre Deus –ritos, teoloxías, institucións– que pretenda
ser dono de Deus é, desde o punto de vista da natureza do significado, un
falar van e profanador. O Deus desa linguaxe é un ídolo.
Polo contrario, o nome de Deus santifícase cando se usa coma indicador
dun camiño que hai que seguir, dun esforzo de apertura moral e intelectual
que hai que realizar á espera de que a súa revelación provisional nas cousas
se transforme en visión. Pero, entón, a linguaxe será xa o silencio da
Presencia.
Xosé ALVILARES
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A relixión coma compoñente
lexitimador da orde neoconservadora
Por Xosé Henrique VÁZQUEZ VICENTE

1. Instrumentalización da relixión
Nicolás Maquiavelo, o grande estadista e escritor italiano, foi xulgado
negativamente a partir da publicación da súa obra máis coñecida: O príncipe. Nela, a Maquiavelo non lle interesa cal é o mellor goberno, nin tan
sequera qué é o lexítimo. Unicamente lle importa a técnica política para
conserva-lo poder e mante-lo statu quo establecido. Por eso o príncipe debe
considerar só o resultado e, se triunfa, tódolos medios utilizados se aceptarán
como ben empregados. Así, o éxito na loita para rematar cos “infieis”,
inimigos potenciais da orde imposta, depende en grande medida da capacidade
para instrumentaliza-la relixión en beneficio propio, debendo levar adiante,
por tanto, un exercicio político que incorpore grandes doses de “crueldade
piadosa”.
As duras críticas dos seus principais adversarios intelectuais son, pois,
totalmente xustificables e, dende logo, non lles faltaba razón; Descartes,
Voltaire... todos vían na súa obra unha grande apoloxía da inmoralidade.
Para outros autores como Diderot, sen embargo, O príncipe representaba
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sinxelamente unha sátira, non un eloxio, apoiando en certo sentido a opinión
de F. Bacon segundo a cal Maquiavelo pretendía só reflecti-lo que os homes
acostumamos facer, non o que debemos facer.
Van alá máis de 450 anos dende que O príncipe viu a luz e, sen
embargo, como na mesma época renacentista, a relixión segue hoxe en día
a formar parte fundamental no decorrer político de moitos Estados. É a
relixión a que está subordinada á política. É a relixión a que en moitos casos
debe asegura-la concordia entre os súbditos. É a relixión a que en ocasións
xustifica o inxustificable. ¿Que é, pois, ou que debe se-la relixión? Quizais
unha escusa para agacha-la nosa ignorancia, quizais un instrumento para
manipula-los nosos conxéneres, quizais unha serie de crenzas que impulsan
ó ser humano a busca-lo bo, o ético, o moral, crenzas promotoras dunha
revolución constante e permanente que procure a fin da miseria e a inxustiza.
Non hai, certamente, unha definición que satisfaga a todos. Por iso, mentres
uns conclúen a necesidade de non desentenderse da realidade humana para
chegar a Deus, asumindo o problema histórico con maior empeño, outros
seguen o proceso inverso e usan o concepto de Deus para chegar ó ideal de
realidade social que eles propoñen. Desta maneira, a instrumentalización á
que se ve sometida a relixión por parte de certos sectores faise cada día máis
evidente, reclamando para eles a única verdade e presentándose ante o
cidadán coma o único colectivo verdadeiramente merecedor dunha suposta
herdanza relixiosa ortodoxa.
Foi a comezos dos anos oitenta, tralo inicio do papado de Xoán Paulo
II e a chegada da revolución neoconservadora nos Estados Unidos, cando a
instrumentalización á que de vello se ten sometido á relixión1 sufriu un
considerable pulo por parte dos sectores máis recalcitrantemente conservadores. No Estado español, e no caso galego en particular, esta actitude non
naceu, evidentemente, nos anos oitenta. O nacional-catolicismo2 ten a súa
xénese moito antes.
Hai quen sostén que esta instrumentalización se dá tamén por parte
doutros movementos non conservadores ós que se acusa de poñe-la relixión
Dadas as obvias limitacións de espacio inherentes a un artigo, e a pesar de que esta instrumentalización se dá en moitos Estados de distinta confesión relixiosa, o feito de que o neoconservadorismo
se teña desenvolvido nos países máis ricos de cultura occidental aconsella enmarca-lo noso obxecto
de estudio na tradición xudeu-cristiá.
1

O nacional-catolicismo español adquiriu maior importancia naquelas zonas onde o triunfo
electoral da dereita incorporou á política persoas vinculadas ó Opus Dei. O caso galego resulta
exemplar. Para unha clara e breve descrición do nacional-catolicismo na Galicia actual véxase
Irimia, nº 414, 1993.
2
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ó servicio político de tendencias ideolóxicas progresistas, nomeadamente
do marxismo. En todo caso, por se puidese inducir a confusión, é importante distinguir entre instrumentalización e hermenéutica, pois esta última é un
esforzo de interpretación que dá lugar ó progreso do coñecemento non só
teolóxico. Santo Agostiño, san Tomás, Guillermo de Ockham, Lutero, Karl
Barth ou Karl Rahner... esteamos de acordo ou non con eles en canto á
interpretación das Escrituras, non se podería culpar a ningún de ter posto a
relixión ó servicio dunha idea política. A súa lexitimidade é totalmente
incuestionable. Distinto é, sen embargo, facer uso da relixión para manipula-la conducta e as actitudes, incluso de pobos enteiros que, debido
maioritariamente a un proceso social de alienación, necesitan as promesas e
o amparo dunhas institucións mediante as que poderán optar no futuro a
unha felicidade que se lles nega na terra. Con este artigo pretendemos
ofrecer unha visión crítica da postura relixiosa ultraconservadora e a súa
incoherencia, tratando ó mesmo tempo a loita ideolóxica que está a acontecer entre esta e as tendencias progresistas, como a Igrexa Popular latinoamericana e, especialmente, a Teoloxía da Liberación.

2. O rexurdimento ultraconservador
O reverdecemento conservador,3 consecuencia da inevitable reacción
contra as experiencias renovadoras previas dos anos sesenta e setenta, tivo
lugar tanto no plano político coma no relixioso. Non en balde, ó igual que
Reagan nos Estados Unidos, Xoán Paulo II representa no Vaticano o final da
filosofía do Concilio Vaticano II, ó corta-lo movemento de apertura que
permitise recupera-lo contacto coa sociedade e achegarse a outras institucións relixiosas non católicas.
Pero esta non é a única coincidencia. A pesar da existencia de distintas
formacións ideolóxicas conservadoras, todas elas destacan pola súa configuración antimarxista e antiliberal, especialmente nos Estados Unidos, onde o
movemento neoconservador e a Nova Dereita forman, dende comenzos dos
oitenta, xunto coa cúpula actual da Igrexa, un grupo de presión certamente
compacto.

Relevantes neste apartado son obras coma as de R.J. Neuhaus, The Naked Public Square. Religion
and Democracy in America, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, 19862; D. Bell, Las contradicciones culturales del capitalismo, Alianza, Madrid, 1977; M. Novak, El espíritu del capitalismo
democrático, Tres Tiempos, Buenos Aires, 1984.
3
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A vangarda relixiosa nos EE.UU. Neoconservadorismo vs. Nova
Dereita.
Anque o movemento neoconservador engloba diferentes sensibilidades que distan moito de confluír nunha tendencia ideoloxicamente
homoxénea,4 é no eido relixioso onde se fai absolutamente necesaria unha
distinción precisa entre as dúas correntes máis importantes: o
neoconservadorismo propiamente dito e a Nova Dereita. As súas
converxencias e diverxencias dan lugar a distintas actitudes e incluso á
formación de institucións ideoloxicamente afíns a unha ou a outra tendencia.
Así, mentres que o “neoconservador é un movemento de intelectuais
que efectúan tarefas de influencia e dirección”,5 a Nova Dereita parte dunha
concepción populista do político e o relixioso, formando unha agrupación de
masas que ten por misión fundamental a de loitar polos “asuntos singulares”
(single issues), como son “a pornografía, o aborto, as drogas, a incorporación de oracións voluntarias nas escolas, o apoio á pena de morte, as
cuestións educativas –coma por exemplo a defensa do ‘creacionismo’ vs.
‘evolucionismo’ nas clases de bioloxía–, a reversión da integración racial no
transporte escolar, etc.,”6 aínda que tampouco esquecen, como era de
agardar, cuestións máis amplas, coma o sistema de libre empresa ou a
oposición ó Estado do benestar keynesiano. As súas formulacións, así e
todo, non acadan o nivel intelectual dos neoconservadores. Estes son máis
moderados e, a pesar de que coinciden coa Nova Dereita en temas coma a
oposición ó Estado do benestar, o sistema de libre empresa, o anticomunismo, a política xeoestratéxica, etc., os neoconservadores fan fincapé na
recuperación dos principios liberais, particularmente en política exterior,
poñendo unha menor énfase na perspectiva neodereitista dos single issues.
O aspecto organizativo coma baluarte fundamental da ofensiva
relixiosa nos EE.UU. e na esfera internacional
Unha vez diferenciadas as dúas tendencias, é preciso ter en conta que
a victoria electoral de Clinton en 1992 non significou a fin dos valores
O neoconservador é un movemento unido sobre todo por un inimigo común: as tendencias
socializantes do Estado do benestar. Véxase X.H. Vázquez, “A contracultura dos oitenta: economía,
ideoloxía e sociedade segundo o paradigma neoconservador”, Revista Galega de Economía
(Santiago) vol.1, nº 2 (1992) 194-196.
4

5
Ana Mª Ezcurra, El Vaticano y la Administración Reagan, IEPALA-Fundamentos, Madrid, 1986,
p. 34.
6

Ib., p. 39.
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defendidos polo movemento neoconservador nos EE.UU. Non é tan só que
Bush perdese as eleccións polo seu fracaso económico, uns meses despois
de acadar altas cotas de popularidade,7 senón que o grao de organización foi
sempre tal que os ánimos dos novos conservadores nunca se viñeron en
realidade abaixo; boa proba deso son o Contrato por América e os “dez
mandamentos” nos que se basea a revolución conservadora de Newt
Gingrich.8 Despois de todo, agora teñen un inimigo común que non só
prohibiu a venda de certo tipo de armas, senón que tamén ousou incorpora-los homosexuais ó Exército.
Foi a Nova Dereita quen primeiro promoveu a fundación dunha
sección relixiosa propia, xa que sabían que esto lles serviría coma medio
de expansión entre as masas, podendo consecuentemente influenciar na
actividade política do seu país. Fundaron tres grandes institucións: a
Maioría Moral, a Voz Cristiá e a Mesa Redonda Relixiosa. Estas entidades
son presentadas polos neodereitistas coma políticas, non coma relixiosas,
porque –afirman– os seus membros son católicos, evanxélicos
fundamentalistas, mormóns, xudeus e outros, e esta diversidade non se
podería manter nunha organización relixiosa.
Pola outra banda, os neoconservadores constituíron en 1981 a súa
propia conexión relixiosa: o Instituto sobre Relixión e Democracia (IRD). A
diferencia das asociacións neodereitistas, o IRD nega o seu carácter político,
posición esta propia dos neoconservadores, que non aspiran á formación

Habería que preguntarse se, como se dixo, a sociedade norteamericana precisaba dun cambio
ideolóxico no poder ou ben se, facendo uso do seu coñecido pragmatismo, buscou sinxelamente
algo distinto que dese unha solución ó problema económico. O resultado das últimas eleccións en
EE.UU. podería corroborar esta tese.
7

Aínda co temor a inducir a engano, cítanse a continuación os “dez mandamentos” –tal como son
presentados pola coalición conservadora– para sometelos á capacidade analítica do lector: 1º)
Igualdade relixiosa (debe poñerse fin á hostilidade contra a fe, permitindo a libre expresión relixiosa
nos lugares públicos, incluso a oración nas escolas). 2º) Respecto á vida (prohibición das
subvencións á práctica de abortos e ás organizacións que as fomentan. Prohibi-lo aborto en caso de
xestación avanzada). 3º) Pagar polos crimes (esixir ós reclusos que traballen e indemnicen ás súas
víctimas ou ás familias destas). 4º) Control da educación (elimina-lo Ministerio de Educación e
transferi-lo seu orzamento e competencias ás propias escolas, educadores locais e pais). 5º) Dereito
a elixir escola (entrega de becas públicas ós pais para que paguen a educación dos seus fillos na
escola onde eles queiran). 6º) Protección dos dereitos dos pais (impedir que o Goberno interfira nas
decisións dos pais sobre como educa-los seus fillos). 7º) Axuda fiscal ás familias (deduccións de
impostos por cada fillo). 8º) Apoio á beneficiencia privada (reducción dos programas sociais do
Goberno). 9º) Restricción da pornografía. 10º) Privatización da arte (eliminación das subvencións
á arte, así como á radio e televisión públicas).
8
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dun partido ou poder político alternativo.9 Deste xeito, dedican os seus
esforzos á producción doutrinaria coma medio de lanza-la súa ofensiva
contra os sectores progresistas da nova clase no doméstico e da Igrexa
Popular no exterior.
Finalmente, hai sete anos constituíuse o cumio deste abano organizativo,
a Coalición Cristiá, un conglomerado de organizacións conservadoras que
hoxe conta con millón e medio de membros e un orzamento de máis de 3.000
millóns de pesetas. As mensaxes máis radicais dos neodereitistas agóchanse
para tempos mellores, concentrando o seu credo ideolóxico baixo o ambiguo
lema “pro familia”. O poder deste sector relixioso converteuse en poder
político real nos EE.UU. gracias ó labor de homes coma Pat Robertson,
famoso telepredicador que, a través da igrexa electrónica, loita contra o
“desmembramento do tecido moral da nación”. A súa mensaxe é clara: a
aceptación do Espírito Santo sería o único camiño de salvación e felicidade,
e nada tería que ver coa transformación do mundo e da historia.10 Non é de
estrañar, moito menos para nós, que estes shows callasen lamentablemente
máis fondo entre as mulleres do sur de EE.UU., do ámbito rural ou de
pequenas cidades, e entradas en anos.
A Igrexa da neocristiandade coma ortodoxia
Contra a ameaza que supoñen as heterodoxias, xorde no catolicismo
esta corrente ideolóxica para defende-la supervivencia católica. O marxismo
aparece ante eles coma o inductor do odio entre clases e, sobre todo, coma
o maior perigo para esa supervivencia. A diferencia dos movementos
norteamericanos, non exalta o capitalismo democrático sen máis, senón que
opta por unha terceira vía nada imparcial: o capitalismo pode ser reformado,
mentres que o marxismo é taxativamente rexeitado. Promóvese unha Igrexa
activa que sexa capaz de rematar cos excesos do capitalismo ó mesmo tempo
que neutraliza o marxismo.
Así é como o Opus Dei ou a Orde de Malta están a adquirir maior
protagonismo. O primeiro conta cuns 73.000 membros en 87 países, ademais
de exercer unha crecente influencia en numerosas universidades, emisoras

Controlando o Partido Republicano e baixo as súas siglas poden influír nas directrices sociopolíticas do seu país. A súa estratexia, moi intelixente, non busca ningún afán de protagonismo
recoñecido.
9

10

Ana Mª Ezcurra, o. c., p. 47.
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de radio e televisión, publicacións, axencias informativas, etc., supoñendo
esto unha clara evidencia do proxecto da neocristiandade polo que a Igrexa
debe ser activa cuns ideais definidos e contrarios ás desviacións liberais e
marxistas; velaí a razón de que moitas persoas conciban o avance do Opus
Dei coma proba dos contactos e vínculos previos ó ascenso de K. Wojtyla
ó papado.
Do mesmo xeito, o auxe da Orde Militar Soberana de Malta, dedicada
a labores sanitarios e humanitarios, é fiel reflexo desta nova filosofía, sendo
para moitos un enlace indirecto e informal entre a CIA americana e a Santa
Sé, sobre todo nos 80, despois de demostra-lo seu sobrado anticomunismo,
tras ter asistido a numerosos criminais de guerra nazis e darlle unha das súas
máis altas condecoracións ó xefe da espionaxe alemana antisoviética, o
xeneral Reinhard Gehlen.

3. O cristián-marxismo e as ‘desviacións liberais’
coma obxectivos primordiais da ofensiva conservadora
O contrapunto ‘heterodoxo’: a postura cristiá-marxista
Posiblemente moitas persoas se teñan preguntado algunha vez o
porqué do antagonismo entre a Igrexa e o marxismo; despois de todo,
suponse que ámbolos dous loitan polos pobres e os oprimidos. Algo non
debe de funcionar ben. Alguén está a mentir ou, para ser máis imparciais,
quizais se chegue á desesperada conclusión de que todos menten.
Sen renunciar ás súas crenzas, moitas son as persoas que recoñecen
que, ó igual que houbo un antes e un despois de Cristo, houbo un antes e
un despois de Marx. Nin por asomo pretende ser esto unha comparación;
entre outras cousas, e aínda compartindo certas características, os contextos
nos que se desenvolveron foron ben distintos. Pola contra, o proxecto
marxista si ofrece en parte a posibilidade de acadar unhas relacións
humanas que coinciden coas aspiracións orixinais cristiás. Pero, obviamente, este é un punto no que as faccións conservadoras non están de acordo.
Xesús supuxo unha revolución; sen embargo, a posibilidade de que en
Latinoamérica emerxese unha ideoloxía política que incorporase o marxismo a novas modalidades democráticas, anti-autoritaria, pluralista, non
aliñada e converxente co cristianismo, fixo que, sobre todo para os
conservadores norteamericanos, esa ideoloxía se convertese nun problema
de seguridade nacional. Así comprobamos que o imperialismo norteamericano en Iberoamérica non existe só pola diferencia de poder. Tampouco é
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porque poucos latinoamericanos sexan brancos, senón que existe porque a
maioría dos gobernos latinoamericanos son considerados, de feito,
desprezables.11
Para a neocristiandade non se trata dun problema de seguridade nacional, senón do seu meirande desafío interno. Por unha banda, a actitude de
Xoán Paulo II é comprensible nun home da súa procedencia; acostumado
como estaba a loitar contra a dura represión comunista no seu país, é normal
que esa circunstancia, naturalmente, teña repercusións na súa vida actual.
Con todo, quizais non o home, mais si o vicario de Cristo na terra, debería
ter unha actitude máis dialogante e desbota-las opinións apriorísticas que
provocan unha total hostilidade a todo aquilo que non sexa considerado
coma compoñente da ortodoxia católica. O ataque á Igrexa popular e á
Teoloxía da Liberación discorre pola mesma liña de pensamento que no caso
das tendencias conservadoras norteamericanas: sería a Teoloxía da Liberación a culpable da instrumentalización da relixión, xa que ela pon o
cristianismo ó servicio político do marxismo. E iso porque, coma reflexión
teolóxica nacida do compromiso dos cristiáns na loita contra a opresión,
segundo a Teoloxía da Liberación non basta con que sexa unha Igrexa de
ricos que se inclina sobre os pobres; debería ser unha Igrexa dos pobres.
Trátase de entender teoloxicamente a Xesús Cristo dende a conversión e o
seguimento, para facer teoloxía dende o único lugar en que se fan perceptibles a miseria e a pobreza deste mundo. En definitiva, a Teoloxía da
Liberación é culpable de vincula-la fidelidade ó Evanxeo cun espírito crítico
que incorpora unha nova dimensión social revolucionaria.
A loita contra as perversións liberais
A neocristiandade non reivindica a óptica militarizante e xeopolítica do
conservadorismo relixioso norteamericano, mais si comparte cuestións de
moral social e familiar; oposición ó aborto, á homosexualidade, ós métodos
anticonceptivos, ó divorcio... No caso norteamericano os obxectivos
enmárcanse dentro da confrontación cos sectores progresistas das igrexas e
incluso co episcopado norteamericano, o que non impide que o entendemento
entre o catolicismo máis conservador e os membros do IRD ou da Maioría
Moral leve a moitos dos seus integrantes a ver no Papa o líder que todos
necesitan para defende-las súas teses. Eles son os chamados a “proporciona-las bases lexitimadoras dun sistema moral que poña fin á permisividade
11
Piero Gleijeses, “Reflexiones sobre la victoria de los EE.UU. en Centroamérica”, Pensamiento
Iberoaméricano 19 (1990) 260.
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social e sexan un impulso moral con forza motivacional e vinculatoria”.12
A familia tradicional, as relacións prematrimoniais... o discurso de Xoán
Paulo II esperta un incrible entusiasmo entre os conservadores norteamericanos e especialmente entre os neodereitistas.
Outro dos puntos fundamentais de acordo é a loita pola “reversión do
proceso de secularización das sociedades laicas modernas”13 e que se
materializou na incorporación das pregarias voluntarias nas escolas, reivindicación esta compartida co catolicismo polaco. As asociacións de pais
católicos quéixanse sobre a “restricción da liberdade relixiosa”, de que se
impide a educación católica e de que se impón unha “ideoloxía materialista
ateísta”, mentres se anula o dereito dos centros privados a organiza-lo seu
persoal e o dos pais a escolle-lo tipo de educación que desexen.14
Así nos encontramos con que esta desexada resacralización posúe
certos efectos moi singulares: no caso norteamericano identifícase o mal co
marxismo, mentres que no caso dos neocristiáns sostense unha posición
hostil á pluralidade de ideas, ó mesmo tempo que se apoia co seu
consentimento tácito unha explotación económica e ideolóxica que non
respecta a dignidade dos pobos, a súa historia, a súa cultura, as súas
tradicións... o seu dereito a decidi-lo seu propio destino.
Por todo o anterior, as tendencias conservadoras negan a relixiosidade
do movemento progresista, ó soster que unicamente utilizan a relixión para
sustenta-los seus ideais políticos, existindo ademais unha contradicción
entre revolución e cristianismo, porque aquela, sendo marxista e totalitaria,
non é compatible co relixioso; de aí que todo cristián marxista non sexa en
verdade cristián. Nin tan sequera hai unha vontade de diálogo, só hostilidade.
Así temos que un bo cristián debe face-lo posible por exporta-la democracia
capitalista, por riba de todo relativismo cultural, e a autodeterminación dos
pobos non debe interpoñerse no noso camiño.
Boa proba de todo o anterior témolo no acontecido en Latinoamérica,
o exemplo máis evidente da loucura imperialista.15 Dende comezos de século
os EE.UU. pretenderon axudar a Iberoamérica a elixir, en termos do
12

J. Mª Mardones, “La kulturkampf del neoconservadurismo americano”, Sistema 91 (1989) 77.

13

Ana Mª Ezcurra, o. c., p. 103.

Comunicado da UNAPAFAC (Unión Nicaragüense de Padres de Familia de Colegios Cristianos).
Cfr. Ana Mª Ezcurra, o. c., p. 120.

14

Para unha excelente análise e descrición dos efectos da política exterior neoconservadora
norteamericana en Latinoamérica, así coma a exposición dunha estrexia liberadora do xugo

15
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presidente Wilson, a algúns “homes bos” para que os dirixisen. E é aquí
onde as organizacións relixiosas conservadoras axudan no proceso, proporcionando influencia a través dos xornais, da televisión, de seminarios,
presionando no Congreso e operando directamente no exterior a través das
súas propias canles coma misioneiros, do sostemento dalgunhas sectas, do
impulso a cruzadas evanxélicas16 e, o peor de todo, do apoio a invasións,
guerras... todo no nome de Deus e da patria.
Bakunin, aínda que cunhas teses e uns razoamentos moi discutibles e
aplicables a el mesmo, ó trata-lo tema de Deus e o Estado si tiña razón en
que, de tódolos despotismos, o dos relixiosos, sexa dun bando ou doutro, é
o peor. “Son tan celosos da gloria do seu Deus e do triunfo da súa idea, que
non lles queda corazón nin para a liberdade, nin para a dignidade, nin para
o sufrimento dos homes viventes, dos homes reais”.17 Por eso, independentemente da ideoloxía política, os extremismos comportan valores e
actitudes que xamais se deberían adoptar. Mais parece que non cabe xa a
sorpresa. Vai xa para case dous mil anos dende que Xesús lles dicía ós seus
discípulos: “Se me perseguiron a min, tamén a vós vos han perseguir; se
gardasen a miña palabra, tamén gardarán a vosa. Pero todas estas cousas
faranas con vós por mor do meu nome” (Xn 15, 20-21), “pois chegará a hora
en que todo aquel que vos quite a vida pensará prestar un servicio a Deus”
(Xn 16, 2).
Xosé Henrique VÁZQUEZ VICENTE

imperialista, véxase Marcos Roitman Roseman, “El Documento de Santa Fe en el contexto de la
política de los Estados Unidos”, pp. 148-157, e “Documento de Santa Fe II; unha estratexia para
América Latina”, pp. 158-185, ámbolos dous artigos en Contrarios 2 (1989). Sobre os aspectos máis
económicos consúltese Luiz Carlos Bresser, “La crisis de América Latina. ¿Consenso de Washington o Crisis Fiscal?”, Pensamiento Iberoamericano 19 (1991) 13-33.
16

Ana Mª Ezcurra, o. c., p. 25.

17

M. Bakunin, Dios y el Estado, Júcar, Madrid, 19925, p. 92.

479/37

Aportacións

‘Confieso que he vivido’
Homenaxe a Plablo Neruda

Por Luz POZO GARZA

Para librar o cóndor –indúctil coma a fame–
con amor mineral
con desespero
con ríos implicados
nunha estación aceda e caudalosa
queda a patria chilena chamada Neftalí Pablo Neruda
e desgaxar o estigma da existencia
Habería tamén inocencias de sándalo
e flores fuxitivas acacias e magnolias
Algas destemperadas
Bandeiras derrubadas
Abrentes de paixón no Machu Pichu
Linguas impenetrables
ou signos de naufraxios inclementes
nunha casa na area...
Días acribillados
Mantos de tapadillo
Un par de calcetíns que che teceron
na moradía da miseria
Nun hemisferios desolado
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Un fulgor que se extingue coma un neno sen nai
polo 12 de xullo do novecentos catro
Aló en Parral. Pola Araucania.
E viña a chuvia austral con designios de morte
Fuxir. Galgar na cordillera andina do desterro
Alerces e raíces de implacables coníferas
Entregarse á madeira que desartella a selva
Ou durmir na cabana do cacique mapuche
na urdime da miseria
Aves arrebatadas
Patrias desconcertadas
Liberdade expoliada
Xentes definitivas
“Buscamos a Neruda...
se pone precio a su cabeza...”
Cara a banda arxentina
as raíces inertes dunha arbre milenaria
desvirtúan a vía:
as raíces dramáticas. Hirsutas. Clandestinas
¡Sí. Ehrenburg. As raíces!
“Confieso que he vivido”
Luz POZO GARZA
novembro 1995
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Na morte do meu irmán
Por Victorino PÉREZ PRIETO
Ditoso o que ama ó Señor...
Non terá medo das malas noticias,
pois o seu corazón confía no Señor.
O seu corazón está firme, sen medo
Salmo 112
Alma miña, bendí ó Señor...
El rescata a túa vida da morte
e coróate de amor e tenrura...
Canto un pai ama ós seus fillos
así nos ama o Señor.
El sabe de que estamos feitos,
recorda que somos lama
Salmo 103

Jesús Manuel, tan só 30 anos, era –é– o meu irmán máis novo. Os da
casa e algúns máis amigos chamabámoslle agarimosamente Cotumis, e a el
non lle desgustaba este nome infantil que manifestaba proximidade e cariño;
por iso, algúns amigos meus tamén chegaron a chamarlle así. Morreunos, de
súpeto, no comezo de outubro; a súa presencia quente cabo de nós foise coas
primeiras follas do outono. Uníanos o sangue e unha forte amizade, a pesar
dos máis de dous lustros que nos separaban. De fonda sensibilidade,
rexeitaba a vulgaridade e vacuidade de gran parte da súa xeración;
compartiámo-lo amor pola boa música, a arte, a boa literatura e o desexo de
coñecer, de comprender; pescudabamos na grandeza e miseria das relacións
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humanas, a dificultade da comunicación auténtica, de ser comprendido e de
vivir en autenticidade, a fondura da existencia e a busca sincera dun Deus de
vida. “Non hai nada máis difícil que vivir, nin nada máis doado que morrer”,
anotara nunha ocasión o meu irmán, tomado dun ignoto autor.
Pero a morte é, sen dúbida, a situación límite coa que ten que
enfrontarse o ser humano, é o mal derradeiro, para cada un persoalmente
e con relación ós que queremos. É o derradeiro inimigo, que semella
invencible. “Somos seres-para-a-morte”, dicía Heidegger, e algunha relixión
proclamou que os deuses gardáronse para eles a inmortalidade e déronnola morte ós humanos.
A morte de alguén que queremos pode se-la lousa afogadora de toda
vida, de toda esperanza, e mesmo da fe, ou o crisol onde se purifica a
autenticidade desa aposta de fe na vida e desa esperanza. Ante ela, ante a
dor esgazadora da separación daqueles que amamos, ante a perda da
proximidade quente dos que queremos, sobran as palabras tópicas e vas.
Dicía na misa do enterro do meu irmán que tantas palabras baleiras que se
din nestes momentos –aínda que moitas veces pronunciadas cun verdadeiro
e sincero sentimento– resultan vas, inútiles para dar calor e esperanza, e, en
demasiadas ocasións, ata blasfemas, pola idea de Deus que manifestan, un
Deus encargado de mandarnos desgracias por non sei que afán
dubidosamente terapéutico-salvífico. O humor popular satirizaba
macabramente a repetitiva predicación dos curas nos funerais: “Morrer
habemos. Xa o sabemos”. Un pobo que, aínda que relixioso, tampouco sae
moitas veces do de: “É lei de vida, todos temos que morrer ¡Que lle imos
facer!”, ou do consolo fatalista: “Tíñaa alí. Todos nacemos co noso
destino”. Palabras baleiras que nin consolan nin alentan.
Achegádevos a min tódolos que estades cansos e oprimidos, que eu
vos hei valer... (Mt 11, 25-30)
Eu son a resurrección e a vida... Todo o que vive e cre en min non
morrerá endexamais (Xn 11, 27)
Non hai nada que lle quite á morte a súa dureza, o seu sen sentido, nun
ser humano que sente no seu corazón a chamada á vida sen fin (“¡Sácanme
da terra dos vivos!”, berra estarrecedoramente o salmista), a non se-la
afirmación clara da Vida mesma, sinxela e fondamente sentida, sen grandilocuencia nin soberbia, pero con autenticidade e fondura. Por iso, gústame
dicir que a morte pode ser tráxica ou tan só dramática. A traxedia non ten
volta, non ten saída, como expresaron magnificamente os gregos; en cambio,
o drama si, aínda que teñan que correr sangue e bágoas.
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Todo depende da actitude ante a vida mesma. Por iso, a afirmación
radical da vida foi algo sentido sempre polo ser humano, desde que o home
é home, de xeito neboento ou de xeito máis claro, expresado en forma
simbólica ou verbal de mil e unha maneiras. Está na entraña de tódalas
relixións, dun xeito ou doutro. A meirande parte dos homes de onte e de
hoxe saben ou intúen... que hai máis realidade que a que poden palpar, que
“o esencial é invisible ós ollos” (Antoine de Saint-Exupéry). Pero a
afirmación radical da Vida dificilmente se pode facer se non é desde a fe,
unha fe que non pecha os ollos ante o que ve e palpa na existencia cotiá
(limitación, contradicción, absurdo, violencia... morte), pero que é capaz de
ollar máis lonxe. Dicía Tierno Galván que a fe era a cousa máis grande que
podía ter unha persoa; el, que tanto falara do seu respectuoso agnosticismo.
E Cioran, que tampouco é un pensador precisamente coñecido pola súa fe
relixiosa, escribiu en De bágoas e de santos: “Sen Deus todo é noite e con
El ata a luz se volve inútil”.
Eu, que me teño por un home que busca entender, desde a razón e o
símbolo, que nunca pechei os ollos ante a realidade evolutiva do pensamento
e da ciencia, dos poetas e os creadores, da riqueza que vén por tantas canles,
culturas..., que tiven que aturar moitas veces a ameaza de que con tanto
buscar razóns para todo ía “perde-la fe”, de que “o que ama o perigo
–racional– nel perece”; eu, ante todo, creo e confío. A afirmación da Vida,
ante a facticidade perentoria e inescusable da morte, sostense para min na
afirmación radical do amor, un amor que é “máis forte que a morte” (Cant
8,6). É a fe no amor dun Deus forte para o ben, un Deus que é en si mesmo
esa afirmación radical da vida, pois foi quen nos chamou á vida desde o
fondo do seu amor de Pai misericordioso, de Fillo irmán e de Espírito
amante. É a fe no “gran Compañeiro, o Amigo fiel, o que te entende”
(Whitehead), aquel “a quen ama a miña alma” (San Gregorio de Nisa). É a
fe no Deus de Vida manifestado en Xesús Cristo: “Eu son a resurrección e
a vida”. É a fe en que El nos ha valer, no cansazo da vida cotiá e na hora
derradeira da nosa limitación, pois El é forte na nosa debilidade.
Creo e confío no Cristo que “salvou a morte”, que lle sacou o seu poder
derradeiro de destrucción, o seu “aguillón”, pois en Cristo a morte quedou
vencida para sempre, como recoñece san Paulo, e expresa o Unamuno de fe
tantas veces angustiada e insegura:
Es, Cristo, o único
home que sucumbiu de pleno agrado,
triunfador da morte...
Ti salváche-la morte. Ábre-los teus brazos
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á noite, que é moura e fermosa,
porque o sol da Vida xa a mirou...
(De El Cristo de Velázquez)
Non creo isto nin de memoria, nin tan só intelectualmente, coma froito
dun razoamento, ou coma froito dunha tradición acriticamente recibida; é
unha convicción enraizada en min, tan fortemente coma a miña aposta pola
existencia. Esta é tamén a fe que mantén firmes ós meus pais estes días, na
esgazadora dor pola separación do seu filliño da alma. Unha fe que camiña
na busca constante, entre a seguridade clara e escura, feble pero confiada.
Unha fe que, no canto de esmorecer culpando a Deus pola morte do meu
irmán, polo absurdo dunha vida truncada en plena efervescencia vital,
medrou e fíxose máis rexa e forte. ¡Con canta forza non sentimos estes días
a misericordia e o amor forte e gratuíto de Deus!
Así o cría firmemente o meu gran amigo, e ben coñecido dos lectores
de Encrucillada, Xosé Antón Miguélez, cando me escribía desde Barcelona,
ós poucos días da desgracia:
¡Canto me gustaría estar cabo de ti estes días, acompañarte, escoitarte e
aprender de ti, quererte máis de preto! Pero quizais así encontraches
mellor o apoio en Deus, o teu gran amigo sempre presente, no Papaíño
que todo o sostén, en Xesús que expulsou para sempre ó príncipe deste
mundo, o acusador, e deixounos o seu Espírito, animador e defensor, o
Paracleto que é capaz de sosternos, como a El, na debilidade da Paixón...
Sérveme de consolo a fe no Deus tenrura poderosa e resucitadora, a
través dun camiño pascual de cruz; esa fe na que ti tanto afondaches e que
agora agradecerás tanto e na que encontrarás forzas insospeitadas e coa
que poderás enfortecer a túa familia e enfortecernos a todos.

Escribíalles tamén ós meus pais con palabras semellantes:
Sei que na profundidade da vosa pena –que só Deus coñece na súa
magnitude– iredes atopando, gracias á fe, a semente do voso consolo. Se
vós amades tanto ó voso fillo, e nestes momentos sentides máis que
nunca canto o queredes, pouco a pouco iravos resultando curador o
convencemento que nos dá esa fe de que aínda máis, aínda mellor, aínda
con máis tenrura, o quere Deus, que é o noso Pai e a nosa Nai. Quere a
Jesús Manuel e quérevos tamén a vós. Por iso, Deus desexa unicamente
a felicidade do voso fillo, e Deus é poderoso para rescatar e redimir,
perdoar e consolar, porque Deus é o Amor puro e nel non hai sombra de
violencia: “Os meus camiños non son os vosos camiños”, porque os de
Deus son só Amor. El é, por riba de toda outra consideración, consolo e
tenrura, fonte inesgotable de salvación...
Gustaríame acompañarvos estes días para poder aprender de vós, da vosa
fortaleza interior, do voso sufrimento sostido pola esperanza, do voso
cariño paterno e materno, da vosa fe que se abandona en Deus. Sinto non
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estar preto de vós para ve-lo Espírito Santo actuando no voso amor
atravesado pola dor e a impotencia, pero vivo e verdadeiro e por iso
triunfante.

Martiño Lutero King, un dos mestres contemporáneos da esperanza,
que tamén tivo que andar cedo o camiño pascual da cruz á resurrección,
escribía:
Deus é poderoso. ¿Hai alguén entre nós que está desesperado pola morte
dun ser querido? ¿Por que desesperar?... Deus é poderoso...
Deus pode abrir camiños nun calello sen saída... transforma-lo escuro
nunha luminosa mañá de eternidade

“O importante non é que é o que se di, senón quen o di e como o di”,
tiña recollido nalgún lugar o meu irmán. Cando a morte do seu amigo
Lázaro, Xesús díxolle a Marta, mirándoa fixamente: “Eu son a resurrección
e a vida... ¿Cres ti isto?” (Xn 11,25). Cando eu afirmo diante do corpo inerte
do meu irmán da alma: “Creo na Resurrección e a Vida”, non estou recitando
a lección aprendida nos libros, para gaña-lo pan coa prédica. Está facendo
tal afirmación alguén que acaba de perde-la proximidade quente do seu
irmanciño. Pero que no medio do absurdo dunha morte sen sentido, coma
tantas outras mortes na flor da vida, está sentindo a forza do amor de Deus,
un Deus de Vida, quen de garantila para sempre.
Nin resto de condenación hai xa...
¿Quen nos vai separar do amor de Cristo? (Rom 8, 1.35)
No mesma eucaristía do funeral de enterro, no noso pobo natal de
Hospital de Órbigo (León), e días despois, na Coruña, proclamabamos con
forza as verbas do apóstolo:
Se Deus está connosco ¿quen contra nós?...
¿Quen nos vai separar do amor de Cristo? A tribulación, a angustia, a
persecución, a fame, o perigo, a espada?... En todas estas cousas
vencemos coa axuda daquel que nos amou. Porque estou seguro de que
nin a morte nin a vida..., nin o presente nin o porvir... nos poderá afastar
do amor que Deus nos ten en Cristo Xesús, noso Señor.
Rom 8, 31-35.37-39

¿Quen vai afogar en min –en tódolos que cremos, en tódolos que
queremos crer máis e mellor cada día– esa fe, esa certeza no amor forte e
liberador de Deus manifestado en Xesús Cristo? Sen prepotencia –que Deus
resiste ós soberbios–, humilde, pero rexamente, non tiven reparo en manifes486/44
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tar diante da comunidade: “¡Ninguén!, coa axuda de Deus”. O texto do
capítulo 8 da Carta ós Romanos tivo unha resonancia especial estes días en
min.
1... Nin resto de condenación hai agora para os que están unidos a
Cristo Xesús...
14. Cantos se deixan guiar polo Espírito de Deus, eses son fillos de Deus.
15. Pois non recibistes un espírito de escravitude para volver de medo.
Non. Vós recibistes un espírito de fillos adoptivos, gracias ó que
podemos gritar: ¡Abbá. Pai!
26... O Espírito acode a axuda-la nosa debilidade... intercede por nós con
xemidos máis fondos que as palabras.
31... Se Deus está connosco ¿quen contra nós?.
32. Aquel que non aforrou o seu propio Fillo... ¿como non nos vai regalar
todo xunto con El?
33. ¿Quen acusará os escolleitos de Deus?
– Sendo Deus o que perdoa
¿Quen vos vai condenar? ¿Cristo Xesús?

Se o Espírito de Xesús é a forza da Vida, aínda que sufro porque xa non
sinto tan preto ó meu irmán Jesús Manuel, porque lle quedaba moita vida por
diante, porque... ¿Como temer e caer na angustia e o medo?
“Nin resto de condenación hai agora... O Espírito acode a axuda-la
nosa debilidade”. O Deus que revela Xesús de Nazaret é o da compaixón e
a tenrura, o do amor incondicional e gratuíto, o da acollida a todos, sobre
todo ós máis cansos e oprimidos, os máis febles. ¿Como ter medo nin de
infernos nin doutras andrómenas terribles coas que unha pésima e
antievanxélica teoloxía nos teñen acovardado o espírito e encollido o
corazón en tempos pasados? ¿Como non decatarse de que nesta pobrezadebilidade na que nos some dobremente a nosa impotencia de seres limitados e o peso da nosa contradicción e o noso pecado podemos dispoñernos
aínda máis para acolle-lo amor gratuíto de Deus? ¿Como non decatarse de
que esta pobreza e esta debilidade son unha canle privilexiada para sumarse
ó cortexo dos máis pobres e experimentar con eles a tenrura e o amor
incondicional de Deus?
O amigo e teólogo Xosé Antón Miguélez dicíanolo fermosamente
nunha das dúas inesquecibles cartas: “Todos somos moi débiles, eu, Cotumis,
vós todos, pero por sorte a salvación non depende dos nosos méritos, senón
da gracia de Deus, do seu regalo xeneroso, cheo de simpatía que nunca
falla”.
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Nesta debilidade fortalecida por unha seguridade asentada no amor de
Deus resoan estes días en min, con forza renovada, esas oracións que tanto
facía tamén Xesús de Nazaret, os Salmos:
O Señor é o meu pastor, nada me falta... ningún mal temerei porque ti
vas comigo, o teu bastón e o teu caxato son o meu sosego (Sal 23).
O Señor é a miña luz e a miña salvación, ¿a quen hei temer? O Señor
é o meu castelo, ¿ante quen hei tremer? (Sal 27).
El non deixa que esvare o teu pé, o teu gardián non dorme...
O Señor é o teu gardián, o teu arrimo, sempre á túa dereita (Sal 121).

Lía con interese no número anterior desta revista o diálogo epistolar
entre Andrés Torres Queiruga e Ignacio Sotelo sobre o inferno, o mal e
Deus; un diálogo no que o teólogo que cre firmemente nun Deus de vida
responde honradamente ó agnóstico que non acepta a realidade de tal
existencia. Certamente, a fe non se ten nin se deixa de ter da noite para a
mañá, é regalo e camiño, encontro súpeto e gozoso e busca arelante, pero o
non crente non debería dubidar nunca da honradez de quen afirma tal crenza
desde a autenticidade e a fondura da súa existencia; unha afirmación da fe
que debería ser para el constante pregunta. Eu ousaba dicir na eucaristía do
enterro do meu irmán, ó pé do seu cadaleito: “O que crea que isto que digo
é un invento deshonesto dun clérigo ou un consolo neurótico de quen sofre...
que me mire agora fixamente ós ollos, a ver que é o que encontra neles”.
Oxalá teña un unha fe verdadeiramente contaxiosa, porque, como lle dicía
a súa nai a un compañeiro cura: “Iso da fe éche coma a gripe, se a tes podes
contaxiala, senón, por moito que fales dela, éche inútil”.
Vivo polos séculos dos séculos e teño as chaves da morte (Ap 1,18)
Hai medio ano remataba eu en Vallecas un estudio do libro do Apocalipse
–traballo que me lembraba tamén Xosé Antón na súa carta–; un estudio que
me axudara a redescubrilo coma un libro moi actual polo seu talante
esperanzador, nunha época de crise non menos grave que a nosa. A tese que
eu descubría nese libro que pecha a Biblia resumíaa así: Cristo é o Amén de
Deus ás arelas de liberación que sente todo o xénero humano na hora pasada
e na presente (Ap 3,14). É a garantía do éxito da salvación de Deus, presente
e futura.
O descoñecido Xoán que o escribiu non chegaba a esta conclusión
desde a plácida mesa dun escritorio, senón nunha situación moi dura para el
mesmo e a comunidade cristiá. A súa non é unha esperanza alienante, senón
lúcida, que non elude o conflicto, pero que manifesta a confianza inquebrantable nun Deus sempre fiel. Por iso, o verdadeiro protagonista do libro é o
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Año degolado (29 veces aparece no libro esta expresión), que, sen embargo,
está vivo e victorioso (Ap 1,5; 2,8...). Desta maneira, a cruz maniféstase
unha vez máis coma a parteira dunha realidade nova, unha orde nova de
cousas, non nacida da prepotencia dun líder tirano, senón da debilidade do
Año, no que se manifesta o poder de Deus. O Apocalipse é o triunfo da
tenrura dos pobres, que se senten a cotío impotentes para facer agromar
nada. É o triunfo do Servo de Iavé, que con tanta forza nos manifestou o
anónimo autor do segundo Isaías. O Año degolado, asasinado coma un ser
débil, venceu a morte e converteuse no Vivente por excelencia. El é o único
capaz de abri-los sete selos do Libro da Vida.
Xesús de Nazaret é este Servo de Deus, Año degolado que manifesta
a misericordia e a compaixón de Deus –palabras que definen máis que
ningunha outra o Deus de Xesús–; un Deus enchoupado da nosa debilidade
e o noso sufrimento (compaixón significa literalmente “abrazar coas propias
entrañas os sentimentos e a situación do outro”), que abre para sempre
camiños de esperanza.
A conclusión do Apocalipse é que o Año pascual venceu o mal dunha
vez para sempre, abriu a porta da salvación para tódolos pobos; o triunfo
final da historia está garantido, o éxito final da salvación será rotundo
(“unha multitude inmensa que ninguén podería contar”, Ap 7,9). A palabra
final non a ten o fracaso, aínda que as nosas vidas murchen en flor. O noso
anuncio non pode ser outro que un canto de esperanza e de acción de
gracias a un Deus forte para o ben.
Só lle pido a Deus...
Porque poño confiadamente a vida alén da morte nas mans do Amor de
Deus e sei que a vida de cada día é tamén a súa preocupación cotiá, para que
sexa verdadeira vida, quero rematar estas liñas cos versos da canción:
Só lle pido a Deus que a dor non me sexa indiferente,
que a reseca morte non me encontre baleiro e só sen ter feito o
suficiente.
Só lle pido a Deus que o inxusto non me sexa indiferente...
Só lle pido a Deus que a guerra non me sexa indiferente,
é un monstro grande e pisa forte toda a pobre inocencia da xente.
Só lle pido a Deus que o futuro non me sexa indiferente.
Victorio PÉREZ PRIETO
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Un ano sabático:
anacos dunha experiencia
Por Carmiña COSTAS FERNÁNDEZ

Tiña medo e tamén necesidade, desexo, dun tempo especial. Había xa
bastante que andaba comprometida na tarefa do Reino de Deus... Non
sempre comprometida ou... ben comprometida, pois ó longo da nosa andaina
facémonos preguiceiros, amorfos... Incluso, pode un situarse, instalarse, e
aínda que este non era o meu caso, si que estaba bastante cansa, aburrida,
nunha palabra, acostumada a vivir algo de memoria a miña consagración
relixiosa, o servicio ós outros, á comunidade. Por iso, Alguén e algúns foron
sementando esa necesidade, unha inquedanza de parar, pensar, experimentar, vivir doutro xeito, polo menos un ano.
Tamén tiña medo. Estamos tan acostumados os de vida activa a
movernos, facer, correr, falar, traballar... claro que sempre polo apostolado,
chámese, diócese, congregación, comunidade, parroquia... Inculcáronnos
tanto naqueles tempos de formación o de aproveita-lo tempo, servir, traballar
no apostolado, non estar ociosos (“O que non traballe, que non coma”), que
pensar en dedicar un ano a reflexión, estudio, relación cos demais, só a iso,
asustábame bastante. ¿Seréi capaz?, ¿deixaranme?, ¿que facer? ¿como
organizar algo para a miña vida dentro dunha libre e elixida desorganización?, ¿onde ir?, ¿con que atopar?
E fíxose realidade un proxecto inicial do mes de xuño do ano 94 e
comecei este ano sabático, chamado así, quizais, pola semellanza co
descanso xudeu dos sábados, nos que se paran os traballos para dedicarse
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só a Deus. Ou tamén co parecido co Ano Santo, ano de gracia especial, no
que Deus “reparte as súas gracias a mans cheas...” (disto volverei falar
antes do remate).
Para min serve calquera denominación que se queira dar a este ano
meu, tan especial, de riqueza e gracia, de froitos interiores abondosos e
gratificantes de renovación e fondura do meu ser de muller, de cristiá, de
relixiosa consagrada.
Querería, dun xeito sinxelo e claro, deixar constancia disto que vivín
e do que está a supoñer para min algo tan novidoso e pouco común. Podería
sintetizar toda a experiencia dicindo con razón: “a revelación de Deus na
miña vida espertoume a novas capacidades e profundidades no propio ser
e no mundo que me rodea”.
Pero isto que para min significa moito pode quedar limitado e escurecido
pola interpretación e pola lectura dunhas palabras que sempre son fonte de
malentendidos. Este risco existe sempre que nos expresamos, falamos
escribimos... é parte da limitación humana, non se pode evitar. O que si vou
facer é explica-lo mellor que poida o meu pensamento. A miña vida é
busca, encontro e nova busca. Un dos obxectivos deste ano, como xa deixei
translucir, era un maior, máis profundo e vivencial coñecemento de Deus.
Dese Deus a quen tiven a sorte de descubrir desde moi pequena nos brazos
e nos beizos de meus pais e tamén polas mediacións de tanta xente boa. Un
Deus con tantos aspectos, matices, estilos coma persoas que me falaron del
e que foron presentándomo.
Claro que non todos eses aspectos entraron no meu corazón dun
mesmo xeito. A sensibilidade, a educación, a propia forma de ser, non
acolle nin acepta coa mesma intensidade uns aspectos da realidade que
outros. Como di Tony de Mello, “O paxaro canta pero cada un de nós que
o escoita entende diferente melodía, interpreta e fai súa a música segundo
os condicionantes, capacidades, actitudes que ten para iso...”.
O Deus que redescubrín ó longo deste brevísimo ano xa estaba dentro,
xa xurdira timidamente noutros tempos, impulsándome a tomar decisións
importantes na miña vida, ás veces, contra corrente. Agora estaba durmido,
pero coa maiéutica das clases de Teoloxía, os libros que tiven a sorte de
atopar, estudiar e reflexionar, a relación con persoas moi significativas,
espertou, e quedei abraiada coa luminosidade que desprende, coa
humanidade que o envolve, proximidade totalizante á realidade do mundo
e de cada persoa.
Un Deus apaixonado que ás veces esquecemos. Demostrámolo
dicíndolle cada día: “Señor, escoita e ten piedade de nós”, esquecendo que
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Deus sempre escoita, que os seus oídos están abertos ós berros máis
clamorosos ou máis febles de tódolos humanos ó longo de tódolos tempos.
Un Deus que ten piedade da Humanidade, tanto, que sen contentarse con
envia-los seus profetas, incluso quixo manda-lo seu Fillo para demostrar
que é o que máis piedade ten de nós, o que nos abre novas perspectivas, o
que tanto amou o mundo que morreu por ser fiel a este amor.
Descubrín un Deus sufrinte, nunca impasible (era imposible). Que está
preto do que sofre, do oprimido, do feble. Dando respostas ás preguntas de
sempre acerca do mal, da inxustiza, da mentira... Respostas non de libro, non
de discursos políticos, non de teorías moralizantes, senón respostas vitais,
accións concretas, feitos en favor de ou en contra de... Un Deus Pai,
agarimoso, tenro, ilusionado, cuns fillos ós que continuamente se lles está
revelando para que cheguen a plenitude e felicidade que andan a buscar.
Pero tamén Deus é moi respectuoso coa liberdade humana, que tantas veces
xogou e xoga malas pasadas a través da historia e das limitacións humanas.
¡Gracias, Deus, por ser así e por manifestarte a min desta maneira que
tanto me enche e satisfai!
Este redescubrimento non basta, aínda que alguén puidese pensar que é
suficiente o coñecer a Deus. Outro obxectivo de toda a vida, no meu caso,
que me propuxen para este ano foi a valoración, despois dun coñecemento
máis fondo, dos outros. Tanto dos que me acompañaron e o seguen a facer
no camiño da fe, coma daqueles que, de feito ou en potencia, me esperan
para darlles ese Deus aquí descrito. Nesto, tamén o enriquecemento creceu
en cantidade e profundidade.
Tiven a dita de convivir con persoas doutra congregación. Gracias a
Deus, xa hai moito que se abriron portas e ventás dos conventos e a
interrelación é abundante, pero o vivir cunha comunidade tódolos días,
entrar na súa intimidade familiar, compartir carismas e inquedanzas, non é
corrente. Para min, e podo dicir que tamén para elas, foi un gran don.
¡Gracias!
Se digo cantidade é pola variedade de xente que coñecín e a quen quero;
están xa incorporados á miña vida: seminaristas, Escola de Teoloxía de
Santiago, profesorado do Instituto Teolóxico Compostelán, grupos de
relixiosos e leigos, xente da rúa, mozos e mozas cos que tiven algún
encontro. Todos eles, cada un no seu, ensiráronme o bo que é face-lo camiño
da vida e da fe xuntos, o grande que é a resposta desde diferentes plataformas
ós clamores e berros do noso mundo, ser voz dos que non a teñen, reflectir
de diferentes xeitos o rostro, as mans, o corazón dese Pai no que cremos e
a quen amamos.
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Por iso falaba eu antes de novas capacidades e profundidades. Como
di Paulo, o apóstolo: “Son moitos os carismas, pero un só é o corpo” ¡Que
bo é traballar xuntos cara á mesma dirección, en favor dos que non teñen
nada ou case nada, presentándonos coma a auténtica carta de Deus, mellor,
coma El mesmo!
E para concluír estes anacos da miña experiencia en Santiago de
Compostela neste ano de gracia do Señor 1994-95, volvo á primeira páxina,
que non esquecín. É necesario un contorno, a nosa limitación precisa uns
condicionantes. A terra ten que ser preparada para que a choiva cale,
penetre, fecunde a semente que está a xermolar e dea froitos abundantes. A
gracia do Señor está sempre espallándose sobre a Humanidade, para todos,
en plenitude, pero se non escoitamos, se non estamos atentos, abertos,
receptivos, non hai ano de gracia.
Non é que Deus reparta a súa riqueza nun tempo si e noutro non, nin a
uns máis que a outros; estou convencida de que non é así, senón que hai
tempos nos que estou máis predisposta a recibi-la súa presencia e deixarme
fecundar pola súa palabra; entón é lóxico e consecuente o froito.
Por iso, ¡que bo sería, de vez en cando, buscar e propiciar tempos de
gracia nos que, coma na lúa de mel auténtica, puidesemos renova-lo
primeiro amor e abrillanta-lo anel de compromiso que todos levamos
dalgunha ou doutra forma!
Non podo rematar sen volver a agradecer a Deus esta oportunidade.
Tamén a todos e todas, desde distintos postos, os que fixestes posible a miña
ledicia. Réstame só prometer, dentro das miñas limitacións, ser canle de vida
abondosa e gratificante, testemuña clara do que eu descubrín, mellor,
redescubrín, neste ano de novidade.
Carmiña COSTAS FERNÁNDEZ
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Antón Fraguas Fraguas,
cronista oficial de Galicia
Por Ramón LATAS
Noventa anos acabados de cumprir contémplano e, sen embargo, segue
a ter unha memoria prodixiosa e a estar presente naqueles foros culturais
onde se verse sobre Galicia. Antón Fraguas Fraguas, doutor en Filosofía e
Letras, catedrático xubilado, cronista oficial do noso país e director do
Museo do Pobo Galego, entre outros moitos cargos que exerce, ten un longo
currículo de traballos e premios. Entre os primeiros, as súas obras El traje
gallego, Geografía de Galicia, Historia del Colegio de Fonseca, Los
colegiales de Fonseca, Galicia insólita ou Romarías e santuarios. E entre os
segundos, a Medalla de Ouro da Cidade de Santiago, o Pedrón de Ouro, o
Premio Trasalba, o Premio Otero Pedrayo, o Premio de Investigación da
Xunta ou o Premio da Prensa Gráfica.
Antón Fraguas naceu en Cotobade, nun día moi dado ás chanzas: un 28
de decembro, concretamente no ano 1905. “Pero eu non conto inocentadas”,
advirte, “anque na casa onde nacín e me criei o día dos Inocentes non se
debía traballar, porque coidaban que se tal facían podería nacer un animal
coxo ou con calquera outra anomalía. En troques, o día no que había que ter
medo dos enganos era o 1 de abril, porque ese día, di o refrán, ‘van os burros
onde non deben ir’. Esa é unha cousa moi espallada en Francia e Inglaterra
e alí onde estes países exerceron dominio”.
— Vostede obtén a licenciatura en Santiago, doutórase en Madrid...
— Si, estudiei o Bacharelato en Pontevedra, logo vin para Santiago no
ano 1924 e pódese dicir que xa practicamente non saín de aquí. Vivín no
Hórreo, no número 24, aquí me graduei no ano 1928-29, e en outono deste
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último ano comecei a ensinar nunha axudantía da facultade. Cobrabamos
trinta pesos ó mes. Tamén entrei no instituto, porque o bibliotecario da
facultade, don José Bustamante y Urrutia, era tamén auxiliar de Instituto, e
como non quería ir a permanencias nin cousas desas deixoumas a min. O
director do instituto, don Ángel de la Rosa, presentoume ó meu grupo de
alumnos, e unha rapaza que estaba diante díxome: “Mucho gusto”. Pois ben,
hai un ano crucei con esa rapaza, e os dous demos volta para fitarnos. Non
se me ocorreu parala para preguntarlle. Gañei a oposición de auxiliar da
facultade, máis tarde fun destinado á Estrada e en 1936 botáronme fóra.
¿...?
— Pois... o glorioso Movemento Nacional. Separáranme definitivamente
de emprego e soldo, así dicía a sentencia. Non podía volver ó ensino, pero
tampouco podía marchar: se pedía un permiso para me ir non mo daban.
— ¿Que fixo daquela?
— O primeiro ano da guerra atureino. O segundo tamén. Pero o terceiro,
vendo que ían as cousas así, procurei dar clases. Así, tiven unha academia
no pazo de Amarante, no que hoxe son os xulgados, na que estiven ata o ano
50.
Fonseca, casualidade; o galeguismo, buscado
— Vostede ten dúas obras sobre o Colexio de Fonseca. ¿Tivo moita
relación con esa auténtica institución da vida estudiantil compostelá?
— Eu formei parte dun grupo de tres investigadores, do que os outros
dous eran mulleres; unha aínda vive, María Pura Lorenzana Prada. O
primeiro ano era un preparatorio, e pasou así, polas boas. Tiñamos tres
catedráticos: don Ciriaco Pérez Bustamante, de Historia; don Armando
Cotarelo Valledor, de Literatura; e don Ramón Gallego García, de Filosofía.
En primeiro só tiven unha matrícula de honor, en segundo xa foron máis,
pero en terceiro tiven que ser soldado nunha compañía que debía ir para
África e que finalmente non foi. Nese ano levei unha e algún sobresaliente,
e xa bo foi. O conto é que comezámo-la investigación con Bustamente sobre
temas de América. A min tocoume algo sobre minas, os resultados
publicounos el e puxo como autor a... Agustín Fraguas.
Na biblioteca estivemos a catalogar traballos, e entre os temas que se
escolleran para estudiar quedou vacante Fonseca, porque o tomara unha
rapaza pero cansou del. E collino eu, que tamén estaba a traballar sobre o
Colexio de San Xerome; de feito, penso que agora, co gallo do V Centenario
da Universidade, publicarei algo sobre o tema. De Fonseca publiquei dous
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tomiños sobre o Colexio e mailos colexiais, e agora saíu o terceiro tomo
sobre documentos. Precisamente, a Universidade de Santiago concedérame
a súa Medalla de Ouro pola publicación deste volume cos tres tomos.
Daquela época había cousas curiosas. Por exemplo: o fillo de pais con
certos oficios non podía entrar no Colexio. Xa podías se-lo sabio máis sabio
do mundo, que se foses fillo de zapateiro non che deixaban estudiar alí.
— ¿E como foron os seus primeiros contactos co galeguismo cultural
e político?
— Foron xa cando estudiaba Bacharelato, concretamente cos agraristas.
Eu, para poder estudiar, tiña que coida lo gando na miña casa de Cotobade.
A miña primeira oratoria en público foi para presentar ó catedrático agrarista
don Joaquín Núñez de Couto, e falei contra dos caciques. Obviamente, os
caciques seguiron mandando, pero, curiosamente, ós oito días do meu
discurso, o xefe político da zona ofreceulle ó meu pai toda a axuda necesaria
para min.
Xa en Santiago, estaban organizadas as Irmandades da Fala, das que era
presidente Vicente Risco. E un día veu el a Santiago, cos máis significativos
representantes da galeguidade, para non lembro qué acto, e veu onda min
Ramón Martínez, que en paz estea, e animoume a entrar. Fomos a casa de
Camilo Díaz, o pai de Isaac Díaz Pardo, e alí estaban Risco, Otero Pedrayo
e Florentino López Cuevillas, e así me meteron. Logo as Irmandades da Fala
reconvertéronse no Partido Galeguista. E malia que alguén do Movemento
me acusou de comunista, eu, coma Castelao, só fun galeguista e nada máis
ca iso.
Tiven relación tamén co Seminario de Estudos Galegos, anque sen
pertencer a el, porque nós en Pontevedra xa crearámo la Sociedade da
Lingua. Tiñamos ata unha insignia da mesma, un triángulo coas siglas SDL.
Menos mal que a xente pensaba que era “sociedade deportiva”. Pero cando
veu o Movemento tivemos bo coidado de tirar coa insignia e facela
desaparecer.
E, amais da suspensión de emprego coa que me sancionaran na Estrada,
nunha portada do Faro de Vigo publicouse nunha ocasión unha citación
xudicial para min que comezaba así: “Antonio Fraguas Fraguas, cuyas
circunstancias se desconocen...”. E esa frase salvoume, porque eu dicía que
non se referían a min, xa que as miñas circunstancias non eran descoñecidas.
— Ou sexa, que trala guerra e coa dictadura...
— Nada, eu xa non me quixen meter en máis problemas. Fóranme falar
dúas veces do que o galeguismo estaba a organizar, pero eu rexeitei meterme
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en cousa ningunha. Limiteime a tratar de ser un mestre que fixese espertar
ós seus alumnos interese polas cousas, sen meterme nunca con ninguén. E
iso xa é algo consubstancial a min: nunca escribín nada contra de ninguén
nin nunca pedín nada para min.
Política non, graciñas
— E chega outra volta a democracia logo de case corenta anos.
¿Como foron as súas relacións co contorno galeguista na transición?
— O galeguismo político deixeino totalmente. A política non me gusta,
e emporiso non tomo parte nela. No eido cultural, sempre procurei ensina-las cousas de Galicia. Houbo rapaces que souberon por min que Galicia tiña
ríos, fíxenlles esperta-lo interese por conceptos coma a economía do seu
pobo, dos que antes nin oíran falar. E con ese labor seguín.
— Por certo, vostede ten feito estudios sobre santuarios e romaxes
galegos. ¿Que conclusión tira sobre a relixiosidade galega logo dos seus
anos de investigación sobre o tema?
— A relixiosidade aquí é unha cousa moi especial. Moitas veces vai
xunguida a restos de cultos pagáns, coma o de tira-la pedra ó humilladoiro
de San Andrés de Teixido, para que esa pedra sexa testigo de que se estivo
alí. En Cuspedriños, preto de Cotobade, tamén facían algo semellante.
— ¿E que me di das críticas á Igrexa galega polo seu escaso compromiso
coa identidade do seu pobo?
— O que acontece é que é moi difícil tentar de facer unha galeguización
na Igrexa cando durante moitos séculos non se podía nin falar en galego. Iso
si, o sacramento da Penitencia fíxose sempre en galego, cando menos, por
parte de quen se confesaba. Pero en calquera caso hai unha dinámica de
séculos que non se pode revirar da noite para a mañá.
— En definitiva, ¿que crónica de Galicia pode facer arestora o seu
cronista oficial?
— Galicia está agora cunha chea de problemas, a xente non acaba de
se decatar de que é mellor unirse todos para face-las cousas e procurar
facelas ben, sen regueifas de se eu son destes e o outro dos outros. ¿Que hai
que facer unha ponte no Tambre? ¡Pois facémola todos! ¿Que Santiago é
a cidade do ano 2000? Niso temos que colaborar todos, porque Galicia é
moito máis grande do que a xente pensa, anque sexamos pequenos en
territorio.
Ramón LATAS
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Lembranzas do Uruguai
Por Manuel SUÁREZ SUÁREZ

Cabodano de don Manuel Meilán Martínez
Cada ano vou quedando máis orfo. Os meus mestres do galeguismo en
Montevideo van morrendo. Hai pouco máis dun ano falecía Manuel Meilán
Martínez, cos seus 90 anos acabados de cumprir. O meu querido amigo
Meilán –cando eu non o coñecía– deixou en min unha fonda impresión. Foi
en xaneiro de 1960 cando escoitei a súa voz no programa radial Sempre en
Galicia.
Eu era un neno galego que chegaba da aldea a unha importante cidade
e alí, nesa cidade, un home falaba pola radio na miña mesma lingua. Lonxe
estaba eu de supoñer que 15 anos despois sería colaborador de Meilán no
programa e secretario do Patronato da Cultura Galega baixo a súa presidencia. Tamén tiven a honra de recibir no seu nome a Medalla Castelao que lle
foi concedida no ano 1987.
Don Manuel naceu en Lugo, o 18 de xullo de 1904, e no ano 1922
emigra rumbo á capital arxentina. Alí, en Buenos Aires, mergúllase na
colectividade galega, facéndose socio de varias institucións (Fogar Galego,
Casa de Galicia, Federación de Sociedades Galegas). Participa na fundación da Organización Nacionalista Republicana Autónoma, sendo o seu
primeiro secretario nunha xunta directiva presidida por Rodolfo Prada.
En 1930, por motivos laborais, trasládase a Montevideo. Un ano despois
ingresa no Partido Galeguista. No ano 1934 funda a Irmandade Galeguista
do Uruguai. Ocupou diferentes cargos directivos na Casa de Galicia.
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Durante a Guerra Civil funda e preside o Comité Nacional de Ayuda a
la República Española. En 1940 coñece a Castelao. Foi don Manuel quen
fixo a presentación do egrexio rianxeiro cando pronunciou a súa primeira
conferencia en terra uruguaia, o 5 de decembro de 1940. Foi amigo de
Castelao e o seu compañeiro nas viaxes que facía este a Montevideo. Meilán
estivo presente no enterro de Castelao en 1950 e tamén viaxou no avión que
en 1984 trouxo os seus restos a San Domingos de Bonaval.
Logo da morte de Castelao, Meilán pensa que é necesario renderlle unha
homenaxe duradeira, unha lembranza que teña permanencia ó longo do
tempo. Hai varias xuntanzas do grupiño galeguista (Xesús Canabal, Antón
Crestar, Pedro Couceiro, Emilio Pita, Luís Tobío, Manuel Leiras, Alfredo
Somoza), ata que un día o ex-deputado coruñés Alfredo Somoza propón a
creación dun programa de radio, o que alí chaman unha audición radial. O
acordo foi unánime e puxéronlle de nome Sempre en Galicia.
Meilán foi o encargado das xestións para buscar unha emisora. Atopou
unha chamada Radio Carve e alí, nesta mesma emisora, segue hoxe o
programa de radio en galego máis antigo do mundo. Quizais entre tódolos
méritos de don Manuel Meilán Martínez o maior estea na súa presencia
ininterrompida no micrófono durante máis de corenta anos.
Desde un domingo, 3 de setembro de 1950, en que don Manuel di “Bos
días, galegos...”, estivo sempre loitando polo espallamento e defensa dos
ideais do galeguismo entre os emigrantes. As novas xeracións de fillos e
netos da emigración deberán ter sempre en don Manuel Meilán Gil un
referente de limpo, longo e honrado traballo na defensa da nosa cultura.
Os emigrantes e o mate riopratense
As follas dun arbusto orixinario do Paraguai, de nome científico ilex
paraguaiensis, son un signo de identidade para o pobo uruguaio. Estou
falando do mate. O mate é unha infusión que se prepara coa yerba e que se
bebe mediante unha bombilla de metal. Segundo os historiadores, foron os
misioneiros os que nas terras paraguaias inventaron o xeito actual de toma-lo mate. Quizais sexa en Montevideo o lugar do mundo onde máis se
consome, porque os uruguaios son os únicos que o toman tamén pola rúa.
Levan o seu termo debaixo do brazo ó lugar onde vaian, por exemplo nun
partido de futbol.
Os arxentinos, os brasileiros e os paraguaios teñen outro xeito para o
mate. Na Arxentina tómase moito máis mate doce (con azucre) que no
Uruguai e o arxentino nunca o toma pola rúa, xa que non utiliza o termo.
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O mate arxentino é máis interno, de dentro da familia. No Brasil o mate é
bebida exclusivamente do estado de Río Grande do Sul, nas terras gaúchas,
que son aquelas que gardan unha semellanza histórica coas uruguaias. Alí o
mate é máis do campo que da cidade e como os brasileiros son os primeiros
productores mundiais de yerba utilizan un recipiente moi grande chamado
chimarrão. En Paraguai o mate recibe o nome de tereré. Alí vai moita calor,
o mate é frío e tampouco non se bebe polas rúas.
Eu coñecín o mate ó chegar a Montevideo, porque o tomaba o meu pai.
A miña nai axiña se fixo tamén matera e tódalas mañás e tódalas tardiñas
sempre preparaba un matecito. Os galegos emigrantes entenderon rapidamente que un bo xeito de integración estaba no mate.
Sendo eu neno e logo mozo en Montevideo, o mate non estaba de
moda. A xuventude, en xeral, non tomaba mate. Pero agora a cousa é ben
diferente. Despois da paréntese dictarorial, coa recuperación da normalidade
constitucional, nos anos oitenta, hai tamén un impresionante aumento do
feito de tomar mate entre a mocidade. Un curioso fenómeno que deberán
analiza-los sociólogos uruguaios, porque é indicativo de que algo está
cambiando nun país sempre caracterizado pola súa escasa identidade. O
mate, xunto co movemento do canto popular (Viglietti, Zitarrosa,
Olimareños), fixo –en grande medida– que a esquerda gañase as eleccións
municipais en Montevideo. E se falamos dos intendentes (alcaldes), temos
que lembra-las súas orixes galegas. O primeiro en rompe-lo bipartidismo
tradicional (blancos/colorados) foi Tabaré Vázquez, un neto de galegos
con avós de Santiago e de Ourense. E agora está gobernando Mariano
Arana Sánchez, fillo dunha galega de Bergantiños.
En Galicia hai moitos retornados riopratenses que seguen tomando
diariamente o seu mate. Hai moitos comercios de aldea que mesmo venden
yerba. Neste costume vemos que os nosos emigrantes teñen morriña daquela
terra onde foron felices. O mate para eles significa a lembranza, o
agradecemento ós países que os acolleron nos tempos escuros. Cando se fala
do mate non se pode esquece-la importante obra poética dun galego de
Ribadeo, El Viejo Pancho, que en 1915 publica en Montevideo o libro Paja
Brava. Deste libro transcribo o poema “¡Qué direis!”:
Clavel del aire que alegras
El mojinete del rancho,
Trébol de olor que perfumas
el tarro ande escuendo el naco;
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Calandria que me despiertas
dende el ombú con tu canto,
solcito que desentumes
los güesos del viejo Pancho...
¡Qué direis cuando una aurora
no me sintáis carraspiando,
ni a través del techo e paja,
veáis salir l’humito blanco
del jogón en que hierve el agua
con que cebo el mate amargo.
Manuel SUÁREZ SUÁREZ
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Un mes de triunfos
Por Agustín DÍAZ

As catro últimas semanas foron de fastos para a política española.
A Conferencia Mediterránea, o Cumio da Unión Europea e maila visita
de Clinton, coa exaltación de Jabier Solana desde o calvario electoral
ata os ceos da OTAN foron outros tantos resplandores que deron brillo
a un Goberno debilitado e escurecido polo recordo dos éxitos dos
xestores da transición, tan celebrados nos vinte anos do seu inicio.

Todos estes acontecementos fixeron desaparecer das primeiras páxinas
os máis recentes episodios da corrupción e as manobras dalgúns dos seus
promotores por ocultalos. Os sobresaltos diarios dos De la Rosa, Mario
Conde, Perote, Barrionuevo e compañía van sendo asimilados pola opinión
pública, mentres que a oposición considera suficientemente castigado o
Goberno e empeza a deixar nas mans dos xuíces a loita contra a corrupción,
ante o medo de ter que facer dentro de cinco meses os delicados labores de
limpeza que viña reclamando do Goberno, mesmo sen crer na súa posibilidade
ou eficacia.
Por todo isto, polos éxitos acadados –sobre todo no plano internacional– e pola necesidade da oposición de rebaixa-la presión (ó empezar tamén
cada grupo a desmarcarse de cara á súa propia estratexia electoral), o
Goberno empezou a respirar.
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A propia promoción de Solana obrigou tamén a Felipe González a
cambia-la perspectiva en canto ás posibilidades de se suceder a si mesmo
coma candidato, asunto de máxima actualidade estes días.
Sorpresas en Cataluña
No cambio do clima político tamén influíu bastante o resultado das
eleccións catalás. Curiosamente, e á marxe do que tódalas enquisas dicían,
foi CiU quen perdeu máis peso relativo. Non se tratou, como algúns
quixeron facer ver, dunha catástrofe total: CiU segue sendo o grupo con
máis deputados, con diferencia, e aumenta claramente o número de votos,
logo de quince anos de goberno e dos durísimos ataques dun sector dos
medios informativos de Madrid, moito máis fortes cós dos seus rivais
políticos.
Tamén sorprendeu que os socialistas, despois de anos de escándalos,
cun candidato novo pouco coñecido en Barcelona e cunhas listas cargadas
de xente do aparello do partido e poucas personalidades de peso, aumentasen
tamén os votos e perdesen moi poucos escanos. Nas zonas industriais de
Barcelona os socialistas conseguiron case mante-la súa forza, ademais do
avance do candidato no seu feudo de Xirona.
O Partido Popular acadou un gran éxito, ó suma-los dez escanos que
perde CiU. Logrou atrae-los votantes de dereita que foran parar a CiU e
mesmo a votantes non nacionalistas que antes preferían o PSC-PSOE. Pero
o PP partía de moi abaixo e este éxito rotundo suponlle quedar case once
puntos de desvantaxe cos socialistas, que duplican os seus 17 escanos.
Os outros dous grupos tiveron tamén un bo resultado: IC sobe un 50 %
(ata aproximarse ó 10 % dos votantes), co que logra once escanos e supera
en votos a ERC, pero estes medran en dous escanos, ata chegar a trece. Os
novos votantes, sobre todo na periferia de Barcelona, foron a mellor
canteira para estes dous grupos.
¿Que pasará en marzo?
Estes resultados poden dar algunhas claves do que pode pasar nas
eleccións xerais de marzo. Pero xa se sabe de vello que os electores non
reaccionan do mesmo xeito nos diferentes comicios. O PP deu un importante paso adiante: cos resultados anteriores en Cataluña non podía nin soñar
nunha victoria, xa non digamos na maioría absoluta. Agora parece máis
probable un triunfo, no senso de acadar se-lo partido con máis votos e
escanos nunhas eleccións xerais. Pero a maioría absoluta semella lonxe.
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A experiencia doutras eleccións e os resultados destas fan prever que
entre IU e mailos partidos nacionalistas obterán da orde de 60 deputados, co
cal socialistas e populares se repartirían 290. A maioría absoluta serían 175
fronte a 115, nesta hipótese. E de non haber maioría absoluta, o caso máis
probable, o partido que aspire a gobernar con comodidade terá, en todo caso,
que te-lo maior número de escanos e lograr dividir ó conxunto dos 60
deputados de esquerda ou nacionalistas, de non poder telos coma aliados.
Xustamente, ese é o desafío para o PP: encheuse de provocar ós
nacionalistas, sen contar con IU máis que para manobras conxunturais pouco
productivas, tanto no Congreso coma en Andalucía. Non lles quedan máis ca
tres meses para cambiar de estratexia e xa se viu como reacciona unha parte
do PP (e sobre todo o seu brazo armado dos medios de comunicación) cando
algún dos seus dirixentes dá pasos no citado sentido: que llo pregunten a
Ruiz Gallardón.
Un programa de goberno
Terá por outra parte o PP que buscar un programa de goberno que
ilusione ó electorado e sexa viable no contexto español e europeo. Está
tamén moi presente na opinión pública española a experiencia francesa, dun
goberno ideoloxicamente próximo ó PP, nun país do que tanto se inspirou
nos últimos tres séculos a Administración española.
Na súa campaña electoral, Chirac fixo moitas promesas similares ás
ofrecidas por Aznar: fundamentalmente, prestar mellores servicios sociais á
poboación e reducir impostos cun gasto público máis eficiente, ademais de
recorta-lo déficit público. Despois de seis meses de apostar pola facilidade,
descubriron de repente a austeridade e puxéronse a aforrar gastos na
Seguridade Social, no réxime de pensións (sobre todo para os traballadores
das empresas públicas), no déficit dos ferrocarrís...
Os sectores directamente afectados responderon con carraxe, mesmo se,
no fondo, os expertos saben que a austeridade é indispensable no proxecto
de converxencia europea definido en Maastricht. O PP terá a vantaxe de que
case tódalas medidas que non aceptan en Francia xa as impuxo aquí o PSOE,
pero temos un nivel de paro moito máis grande, unhas prestacións sociais
moito máis cativas e unha presión fiscal máis baixa: pouco poden ofrecernos que teña gancho electoral e se poida cumprir. Quédalles todo o referido
á loita contra a corrupción, pero poucos dirixentes do PP poden ofrecer unha
imaxe completamente limpa, por máis que as menores responsabilidades de
goberno os mantiveron lonxe das tentacións máis graves.
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Atonía política
Precisamente no tocante á xestión política da Xunta levamos meses
vivindo na rutina e atonía máis absolutas. Ata o punto de que Manuel Fraga,
na súa intervención sobre o estado da Autonomía, fixo un balance referido
a toda a súa xestión, cun ton que facía pensar en despedida e non aportaba
nada novo. Os presupostos que agora se debaten van por ese mesmo camiño:
propoñen endebedarse no 96 en máis de 55.000 millóns, que se empregan na
súa totalidade en pagar amortizacións e intereses de anos anteriores. E,
mentres tanto, as consellerías seguen publicando toneladas de libros, que só
se poden valorar ó peso. Menos mal que hai unha tregua nos gastos
publicitarios (verémo-lo que pasa cando nos aproximemos ás eleccións de
marzo).
O único asunto importante que parece a punto de abordarse é o da
eliminación dos residuos sólidos urbanos. Iso si, sen deixar de facer
concesións á demagoxia no caso concreto de Vigo, logo de lle sacar
proveitoso zume electoral. Desde logo, a solución ideal non é a planada,
pero o que non se pode é seguir agardando máis. O mesmo sucede coa
ecotaxa, o imposto sobre a contaminación atmosférica: seguramente non lles
impedirá ás seis empresas afectadas (case todas do sector público, polo
menos na súa orixe) seguir contaminando. Pero este primeiro paso pode
marcar un punto de inflexión cara ó futuro.
Polo demais, seguen as escaramuzas de cada día, as querelas de
campanario por situarse cara á sucesión de Manuel Fraga, liortas, por outra
parte, condicionadas por outras posibilidades de medra moito máis próximas
en función dos resultados de marzo. E xa é sabido qué galegos son en Madrid
a man dereita de Aznar. A movida pode ser divertida e vai empezar de
contado, coa próxima formación das candidaturas; e logo xa se verá.
O reto europeo
Está moi recente a decepción que supuxo a negociación da Unión
Europea con Marrocos, e xa non tanto nos seus resultados coma no eterno
proceso que acabou coa paciencia de todos. Curiosamente, foi o vicepresidente da Comisión, Manuel Marín, un dos que deixaron máis de lado os
nosos intereses pesqueiros, xa que, coma responsable do acordo xeral con
Marrocos, quería ter algo máis que ofrecer.
Encaixado este golpe (outro máis), haberá que ver nos próximos meses
como se planan outros importantes asuntos europeos, como son as
infraestructuras de portos, ferrocarrís e autovías de comunicación desta
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rexión periférica. Xustamente, nos planos europeos a medio prazo, Galicia
segue figurando nos últimos lugares para tales proxectos ou para outros,
coma as redes de gas, e unicamente parece ben colocada nas redes de
telecomunicacións. A ver se por un milagre o noso hábitat disperso e
infradotado pode incorporarse deste xeito á aldea global, desde os 30.000
lugares da nosa terra.
Polo de agora, se a electrificación e maila telefonía rural van polo bo
camiño, non se ve que o proxecto de comarcalización teña ambición para dar
resultados significativos, máis aló de actuacións paliativas de prestación de
pequenos servicios e favores que, no mellor dos casos, servirán para
parchear problemas inmediatos, pero non para impulsar un verdadeiro
desenvolvemento rural.
Clinton, pacificador
Nas últimas semanas a aldea global descubriu unha nova faceta dos
EEUU ou, máis ben, do seu presidente. Despois de que as diferentes
potencias e mailas organizacións internacionais desen moitas voltas ó redor
do problema, agora decidíronse a impoñe-la paz en Bosnia. Clinton recluíu
ós tres poderes fácticos e obrigounos a face-la paz: todos quereriamos que
a paz chegase pola vía máis ortodoxa e segura do entendemento simple das
partes en conflicto e moitos lamentamos que os americanos non apoiasen
con esta forza o plano de paz de hai un par de anos, bastante parecido, pero
algo mellor có actual, e que aforraría outros tantos meses de guerra e mortes.
Pero Clinton tamén veu dar un bo empuxón á paz nas Illas Británicas,
coa súa mediación máis ca simbólica no conflicto de Irlanda do Norte.
Cómpre felicitarse igualmente neste caso e lamentar así mesmo que esa
actuación non fose máis rápida. De tódolos xeitos, cabe destacar neste caso
(coma no anterior) que a presión americana tivese unha compoñente máis
diplomática e menos autoritaria cá exercida no seu día polas armas en Iraq
ou na propia Etiopía.
Evidentemente, os problemas e necesidades de política interior americana tiveron moito que ver nestas actuacións de Clinton, que con estas
decisivas intervencións no exterior se libra da forte presión interna á que o
ten sometido a maioría retrógada do Senado, cando se apresta a lanzarse á
carreira electoral por un novo mandato.
Asasinato en Israel
A opinión pública quedou tamén impresionada hai algún tempo polo
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espectacular asasinato do primeiro ministro de Israel. Estabamos afeitos á
sucesión de atentados contra personaxes de importancia secundaria, realizados polas diversas faccións palestinas contra os israelís e mesmo contra
dirixentes doutros sectores do campo propio, ou de extremistas xudeus ou
das forzas represivas israelitas contra os palestinos. Pero desde a creación
do Estado de Israel nunca pasara isto.
Os máis sorprendidos foron, desde logo, os propios cidadáns dese
Estado, mesmo os sectores extremistas do parlamento que viñan acusando a
Rabin de tódolos crimes e traizóns. Por iso quizais a reacción foi tamén
absolutamente unánime e mesmo ese sector radical do parlamento amosou
o seu apoio a Simón Peres coma sucesor de Rabin no goberno. Foi a viúva
deste quen denunciou con dureza a radicalización destes sectores da extrema
dereita de Israel, ben representada no seu parlamento.
Dito isto, cabe expresa-la esperanza de que sigan adiante os esforzos de
paz en Palestina e recorda-lo longo camiño percorrido, cunha carga
inmensa de dolor e morte. Lembremos tamén, para os que denuncian a
violencia palestina, as actuacións dos agora respectables dirixentes de
Israel ou dos seus antecesores, nos anos previos á creación dese Estado, hai
cincuenta anos, ou mesmo a durísima actuación dos mesmos á fronte do seu
exército, para defender contra os palestinos a pervivencia dese Estado.
Eleccións sindicais
Deixando os grandes asuntos internacionais ou europeos, que tanto
deron que falar nestes tempos, e dando por máis ou menos esgotado o
culebrón da corrupción, cómpre referirse a algúns asuntos relevantes no
país. Por exemplo, os cambios no seu panorama sindical, reflectidos nas
eleccións rematadas nestes días e nas cales se produciu un importante
retroceso da UGT, mentres se consolidaba o sindicalismo nacionalista.
Nun país cun tecido industrial moi feble, no que as empresas padecen
o máis feroz minifundismo e os empresarios son unha especie rara, escasa
e variada, cabe alegrarse polo fortalecemento do sindicalismo nacionalista,
que mesmo ocupa o primeiro lugar dentro das empresas de meirande
número de traballadores. Por suposto que hai que relativizar este éxito
recordando o baixo nivel de afiliación e militancia sindical e unha certa
falta de madurez nos responsables destas organizacións.
Pero, desde logo, a loita e maila denuncia sindical sobre a realidade
socioeconómica do país é moito máis clara e rotunda cá das organizacións
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patronais. Estas non parecen preocupadas máis que polo aumento inmediato dos seus beneficios, sen darse conta de como vai diminuíndo cada ano
a poboación activa do país, ó mesmo tempo que aumenta o número de
parados. Cada vez Galicia conta con menos forza de traballo, e a que ten
sofre máis do paro.
Desencanto político
A atonía do Goberno e a consolidación do poder que o ocupa, ó amplia-lo seu dominio no ámbito local, levou consigo un certo desencanto no
conxunto do país. Boa parte do electorado non se conforma coa realidade
política existente e mesmo sectores que contribuíron ás sucesivas victorias
do PP son pouco optimistas sobre o futuro do país, por máis que vexan
atendidas as súas necesidades máis inmediatas.
O principal grupo da oposición, cun poder municipal moi reducido e
cun grupo parlamentario en desintonía coa dirección executiva, vai dando
bandazos entre a denuncia política e xudicial sen consecuencias prácticas
e mais unha colaboración institucional mal explicada e peor entendida. Se
as denuncias das obras de Verín e da fraude do Ribeiro fracasaron no
Parlamento e no ámbito xudicial, os acordos sobre o Plano de Residuos
Sólidos Urbanos ou a unidade da Federación Galega de Municipios e
Provincias tampouco tiveron explicación razoable.
A oposición nacionalista atópase nunha fase de fecunda reorganización interna e conta con expectativas favorables. A celebración da asemblea
do BNG en Ferrol provocou a previa formación de Esquerda Nacionalista
coma partido que serve de plataforma a Xosé Manuel Beiras e ós seus máis
próximos colaboradores, mentres Unidade Galega recuperaba a Camilo
Nogueira para a política, logo dun par de anos de silencio. Estes elementos,
xunto coa revisión das orientacións políticas e organizativas, poden servirlle
ó BNG para estar preparado para dar un importante salto adiante nas
próximas eleccións de marzo, de xeito que responda cada vez máis ás
necesidades do país.
Capitalidade compartida
A mestura cada vez máis forte entre a actualidade local, española e
europea tivo un reflexo evidente na proclamación de Santiago coma capital
europea da cultura no ano 2000. Tal distinción rubricou o seu carácter ó
mesmo tempo honorífico e simbólico ó ser compartida coas outras oito
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cidades candidatas, moitas das cales nin sequera fixeran campaña para
acadar tal título.
A outra cara da moeda é que tal declaración non levou aparellada a
consignación das miserables pesetas, ecus ou euros (que serán a moeda en
vigor naquelas datas, polo que parece). Non cabe dúbida de que a Administración –local, autonómica e central– terá ocasión de seguir facendo filigranas para encher de contido unha celebración e unhas instalacións nas que se
levan gastados moitos millóns e que están moi a miúdo inactivas.
A cinco anos vista, están aínda pendentes un bo número de instalacións
xa previstas para o Xacobeo 93, desde o multiusos de Sar ata o parque de
Belvís, pasando pola plataforma de acollida de turistas en Xoán XXIII (ou
a torre de comunicacións do Pedroso e os edificios universitarios de Vista
Alegre). A ver se o V Centenario da Universidade permite inaugurar algún
deles.
Agustín DÍAZ
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O carro diante dos bois
Por Xesús PORTAS FERRO

Os dous meses que esta crónica ten de cubrir non dan alá gran cousa que
contar. Se cadra, son tres os únicos acontecementos verdadeiramente
salientables deste período e, aínda así, pouco capaces de nos convidar a
reloucar de contento. Concedéuselle a Santiago a capitalidade cultural
europea do ano 2000; pero unha capitalidade diminuída ó lla facer compartir
con máis oito cidades. Foi publicado e presentado o libro Usos lingüísticos
en Galicia, segundo volume do Mapa Sociolingüístico. O feito é en si
saudable. Que tamén o sexa a situación amosada, velaí a cuestión. Finalmente, o conselleiro de Cultura presentou ante o Parlamento os orzamentos e as
liñas de actuación para o ano que vén.
De raza lles vén ós orzamentos de Cultura seren escasos, algo que se
comprende unha vez sabido que nin toda a política cultural da Xunta
depende dese departamento nin é a cultura un campo de acción que lle
importe moito ó Goberno galego. Os do 96, máis concretamente, chaman a
atención pola forte reducción (máis de 800 millóns) que supoñen verbo dos
do 95 e pola súa desigual distribución entre as diversas direccións e seccións
do departamento. Promoción do Camiño, un supoñer, segue a leva-lo
meirande quiñón (2.503 millóns) a pesar de lle ser reducido en máis de
1.400. Gaña, das que máis, a Dirección Xeral do Patrimonio, quizais por
contar cunha lei nova definidora da política cultural que se ha realizar nese
campo. Non é cousa de lle chorar ó Centro Galego de Arte Contemporánea,
padal fino e andorga nova, os case 500 millóns que se lle asigna. Pase que
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o teatro, a música e a danza haxan de se repartir pouco máis de 700. Mais
¿que milagres se poden facer no sector audiovisual con a penas 150 millóns?
Se cadra, carece a Xunta dunha estratexia para endereza-la súa política no
sector e está esperando a se dotar dela coa prometida lei do Audiovisual que,
segundo parece, vai chegar este ano que vén. Tal anunciou o conselleiro.
Outras que prometeu son a lei do Mapa Cultural, a do Fondo Cultural, a da
Cultura Popular e a do Asociacionismo Cultural.
As voltas da lingua
A lingua é o “activo cultural máis precioso, signo de identidade” que
xustifica os maiores esforzos para consolidala e termar da súa unidade. Quen
tal dixo foi el rei Xoán Carlos co gallo da apertura do curso 95-96 das reais
academias. Que se referise no caso á lingua española non excluirá, digo eu,
que o dito se aplique tamén á galega. Digo eu e dirao calquera que admita
que os galegos temos unha cultura de noso. A diferencia, se a houber, estará
en que no caso galego o tino e os esforzos deberán ser dobrados ó termos
unha lingua moito menos consolidada có castelán. Mais nin todos o entenden
así.
Do libro Usos lingüísticos en Galicia, segunda entrega do Mapa
Sociolingüístico preparado pola Academia Galega, pouco é o que por agora
pode dici-lo cronista, que, ocupado aí atrás noutras angueiras, case nin
tempo tivo de lle botar unhas olladas. Todo chegará se Deus quere. Pode o
lector ilo lendo e sacando as súas conclusións, pois o tema ben o merece. Se
o emprego da lingua galega en xeral e o número dos seus falantes aumentan
ou diminúen e en que grao, se os usos do galego son diglósicos ou non, se
o bilingüismo que avanza socialmente comporta algunha mingua para a
lingua propia de Galicia ou non. Sobre estes importantes temas e outros
anexos podemos encontrar alí datos e lecturas de datos para extraérmo-las
propias conclusións. Caben, coma sempre, distintas valoracións. As dos
propios coordinadores do estudio expresadas no acto de presentación non
parecen moi positivas a pesar dun radical optimismo que os leva a detectar
“indicios determinados de esperanza forte para o galego”. Un deses indicios
sería que aumenta o número de monolingües en castelán que usan tamén o
galego en certas situacións. Non fai falta ser un gran sofista para preguntar
se o indicio esperanzador está en que aumenta o número de monolingües en
castelán ou en que estes empreguen o galego en situacións excepcionais.
Cando máis pesimistas se amosaron foi ó comentaren os resultados relativos
á sorte do galego na familia e na escola. Da escola, por exemplo, afirman que
non contribuíu significativamente a que os alumnos usen máis o galego do
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que o fan fóra dela, de onde conxuntamente con outros datos chegan á
conclusión de que constitúe un ámbito que “funciona en tódolos hábitats
como elemento castelanizador das conductas lingüísticas dos individuos,
mesmo daqueles en que o galego é un instrumento de comunicación
habitual”. A cousa debeu sorprender ás autoridades. Regueiro, o director
xeral de Política Lingüística, que copresidía o acto, anunciou que a Xunta
arbitrará accións compensatorias. O propio Fraga defendíase dos ataques do
ABC a unha política lingüística supostamente tendente a favorece-lo galego
a expensas do castelán, dicindo que o mapa sociolingüístico “demostra
exactamente o contrario”.
Caben, como enriba se di, outras interpretacións, lecturas non tan
negativas. No sentido, quere dicir, de nos datos achar indicios de recuperación e mellora. Á espera de que lector e cronista cheguemos ás nosas
conclusións propias, ben será deixar constancia do indicio positivo que en
amigable conversa nos facía descubrir un dos grandes traballadores a prol da
recuperación da nosa lingua, o profesor e académico Xesús Ferro Ruibal. Os
datos que o estudio ofrece sobre o cambio de hábitos e usos lingüísticos
parecen demostrar que unha grande parte dos que aprenden a falar en
castelán, logo, no devir da súa mocidade, van recuperando o galego como
lingua máis empregada. O que pode indicar que o bilingüismo, que
innegablemente avanza e case sempre á conta do galego, non é tan evidentemente como moitos pensabamos un bilingüismo de substitución que,
consecuentemente, nos estaría conducindo cara á morte desta lingua. Trátase
de dúas hipóteses contradictorias, coidamos, non de verdades conquistadas.
Indicios hainos, capaces de nos inclinar por unha e pola outra. Finalmente,
ó se tratar fundamentalmente dun proceso en marcha e tremendamente
complexo, ninguén sabe moi ben a onde nos levará. Si sabemos que, por
constituír unha situación inestable, non remanecerá tal cal é. E sabemos a
maiores que o resultado do proceso ó cabo dun tempo máis ou menos longo
depende principalmente –non unicamente, por desgracia– da vontade, da reacción e dos comportamentos lingüísticos de tódolos galegos.
Non é, pois logo, seguro que en Galicia vaia suceder “coma en Irlanda”
segundo algúns agoiran ou desexan, nin estamos libres de que nos pase o
mesmo a pesar das diferencias que outros, coma Xesús Ferro, ven entre esta
e aquela situación de contacto de linguas. Si é seguro, pola contra, que os
axentes da castelanización de Galicia teñen máis forza cós que actúan a prol
da regaleguización. Éo tamén que existen resistencias non puramente pasivas perante esta. Tal pode verse, poñamos por caso, na renitencia ou seica
“despiste” do concello coruñés polo que chegou a desobedecer sequera
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materialmente unha sentencia do Tribunal Superior de Xustiza sobre o uso
obrigado da forma galega do topónimo da cidade. Por riba, tamén parece
seguro que a política da Xunta tendente á promoción do bilingüismo resulta
tan eficaz no tocante a cambia-los usos lingüísticos dos monolingües en
galego a favor do castelán coma ineficaz no referente ó suposto obxectivo
inverso, o de conseguir que os monolingües en castelán usen máis o galego.
¿Será por iso polo que as autoridades linguoeducativas se amosan tan
rigorosamente legalistas co Colexio Público de Palmeira cando no seu PEC
(Proxecto Educativo de Centro) se opta polo galego como lingua vehicular
do ensino e non se contempla, alomenos expresamente, que o castelán tamén
será empregado como tal sequera nas clases de Lingua e Literatura Españolas? Non se sabe que apliquen o mesmo rigor cos centros de ensino onde se
fai xustamente o contrario, máis numerosos, nin cos que aínda non se
dotaron dun PEC tempo despois de rematado o prazo para o faceren.
Ante estas e outras voltas da lingua, o cronista pandea cara a un
moderado pesimismo que sempre se deixa ver, aínda sen querer. Iso pode
inducilo interpretacións e xuízos que para outros poden resultar non
obxectivos ou mesmo inxustos. O cronista é consciente das múltiples causas
experienciais, situacionais ou temperamentais que poden influí-la cualidade
do que escribe ou di cando non se limita a unha simple relación de feitos,
senón que tenta de os interpretar para ler a través deles móbiles ou
intencións, traxectorias ou sentidos. Pero pensa tamén que outro tanto lles
sucede ós demais e que non é el o único que ten tales condicionamentos ou
quizais limitacións. Das súas é consciente e se por mor delas alguén se
ofendeu ou ofender, sinceramente pide escusas. ¿Como non vai errar nos
xuízos un cronista que no trebón da escritura case automática cometeu a
inadvertencia imperdoable –maiormente a un licenciado en filoloxía– de lle
atribuí-lo trazo fonolóxico de velar ó fonema nasal palatal grafado ñ? Foi na
última rolda, sen ir máis lonxe. Polo que tamén pide escusas.
Sinfónicas e gaitas
Non se lle apoña ó cronista o pecado de mesturar sinfónicas con gaitas,
e moito menos se aí se quixer ver outro de desprezo para gaitas e gaiteiros.
Apóñasellos en todo caso á Dirección Xeral de Cultura por te-la pavera
ocorrencia de lle ofrecer ó concello da Coruña un convenio de 10 millóns
coa chamada Orquestra Sinfónica de Galicia e de, polo mesmo acto, unir a
esa proposta a de crear na mesma cidade unha escola de gaitas con 15
millóns de dotación. O concello coruñés ofendeuse todo, non tanto ó parecer
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pola escaseza da subvención que aquel convenio suporía, como por
entenderen que eran agraviados ó supeditarse o tal convenio á creación da
escola de gaitas.
Vén de vello a lideira entre o goberno municipal coruñés e a Consellería
de Cultura por mor das subvencións que aquel reclama e esta se amosa
remisa a conceder para a sinfónica deles. A queixa e a denuncia
intensificáronse desque Cultura se comprometeu co consello de Santiago a
colaborar á creación da OCAG (Orquestra da Comunidade Autónoma de
Galicia), o que suporía para o próximo exercicio unha aportación de 150
millóns, o mesmo ou pouco máis do que lle custa á Xunta soste-la súa Xove
Orquestra formada principalmente por alumnos bolseiros e preexistente, non
se esqueza, á sinfónica coruñesa. Teima que lle teñen a Santiago desde a
loita pola capitalidade, os coruñesistas non queren oír falar doutra orquestra,
denuncian duplicidades, reclaman para si o privilexio de te-la única sinfónica
de Galicia e en virtude diso séntense con dereito a que o Goberno galego
llela subvencione con xenerosidade. Ás recentes inflamadas protestas
respondeuse desde a Xunta que a responsabilidade é dos que, sen se
encomendaren a Deus nin ó demo, se meteron no fregado e pretensiosamente
lle puxeron o nome que lle puxeron. Poida que niso cadren coa opinión
galega maioritaria, a cal estaría por que a verdadeira sinfónica de Galicia
sexa de ámbito e estatuto autonómico. De por parte, hai motivos para pensar
que A Coruña non botou ben os cálculos ó crea-la súa orquestra. Agora, por
riba, tamén lle fallan as subvencións da Deputación Provincial, que lle
supuñan nada menos ca 100 millóns ó ano. Vistos estes problemas, comeza
a se entender mellor o aborto da OCAG cando xa se seleccionara un bo
número de profesores mediante probas celebradas en distintos lugares de
Europa e se anunciara a súa primeira actuación para o 21 de setembro
próximo pasado, no acto inaugural das celebracións do V Centenario da
Universidade.
Outra que tal é a chamada guerra das gaitas, que cómpre considerar
seriamente, é dicir, fuxindo tanto da retranca fácil e desdeñosa coma de
solucións irenistas e salomónicas. Coñecerá o lector por onde anda o lerio.
Este ten a súa prehistoria. Aquela antiga banda de gaitas de Ortigueira
chamaba xa a atención a moitos polos seus aires e aparencias escocesas. A
tendencia veu a máis e fíxose dominante nas terras ourensás, onde, so a
hexemonía da Real Banda de Gaitas da Deputación, hai centos ou mesmo
miles de gaiteiros que visten faldra e chaqueta, tanguen gaitas dotadas de
varios roncóns ergueitos e percuten espectacularmente sobre parches metálicos ou de plástico, xa non de coiro. Os outros gaiteiros, os que están polo
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estilo tradicional, ven naquilo unha traizón ás formas xenuínas da música e
cultura galegas. Pero o que peor levan é que a Administración financie
xenerosamente tales desviacións. De aí xurdiron as manifestacións públicas,
expulsións, retiradas de concursos e, sobre todo, a división. Dunha banda
está a Asociación de Gaiteiros e o Colectivo de Gaiteiros Galegos con
Conciencia; da outra banda, a Asociación de Bandas de Gaitas.
Nisto coma noutros terreos artísticos hai persoas, sobre todo entre as
ben situadas económica e politicamente, que tentan de facernos pasar por
boa a contradicción dialéctica enxebrismo versus progreso con evidente
rexeitamento do primeiro. Éche unha leria. Nin é esa a contradicción
principal da cultura e arte galegas nin, cando ela se dea, resulta tan doada a
súa resolución. O bo da polémica das gaitas é que posibilitará –outra cousa
é que se realice– estudios que permitan diferencia-lo que neste elemento da
nosa cultura é substancial ou enxebre daquilo outro que resulta accidental
por responder a adaptacións históricas cambiantes. Semella cousa de rir que
os das bandas queiran leva-la auga ó seu rego aducindo que tentan de
recobra-la gaita de hai 600 anos ou que na iconografía encontraron gaiteiros
con faldra e gaitas con tres roncos. Encontrarían. Haber tamén hai gaiteiros
en porrancho, na iconografía. Ora ben, ninguén é tan parvo que non entenda
que o calzón é peza prescindible do vestido do gaiteiro. É seguro que antes
do calzón usou cirolas, de orixe árabe; antes das cirolas usaría a túnica
romana, probablemente, e antes da romanización ¡quen sabe con que peza de
roupa cubriría as súas coxas! E o que se di do vestido ben se podería dicir
das pezas do instrumento ou da música interpretada, aínda que estes
elementos sexan necesariamente menos secundarios.
E nestas che andaba o lerio da música galega mentres en Vigo nos
morría tan novo o compositor Enrique Macías, na Coruña a Fundación
Barrié estreaba o órgano da súa sede e presentaba en compacto Os sons do
Pórtico da Gloria, ou en Santiago Helmuth Rilling, o frustrado director da
OCAG, dirixía coa Internationale Bachakademie o Stabat Mater de Dvoràk.
Congresos con polémica
Vivimos en tempo e terra de Congresos. Quen sabe cantos máis da ducia
se celebrarían nestes dous meses. Mais houbo dous especialmente soados
non só pola importancia das figuras históricas a quen foron dedicados, senón
tamén polos incidentes que os rodearon ou seguiron.
Primeiro foi o congreso internacional sobre Valle-Inclán, organizado
pola Universidade de Santiago dentro dos actos do V Centenario. Segundo
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parece, tentouse entre outras cousas de reivindica-la xusta valoración do
creador do esperpento na terra onde naceu, para o que foi presentado como
o escritor en lingua castelá máis importante dos últimos trescentos anos e
como un dos máis esquecidos durante un tempo polos galegos. Xa se sabe
que a hipérbole é un recurso literario que no caso cadra ben e non deixa
tamén de estar un chisco xustificado. Mais cómpre non esquecermos que,
vista desde a óptica do galeguismo, a figura de Valle préstase a avaliacións
non coincidentes, segundo se puxo de relevo no propio congreso. Polo que
a súa reivindicación en Galicia ben pode cheirar para algúns a fume de
freada do proceso de normalización lingüística e literaria. A sospeita cobra
máis aparencia de realidade se a lección inaugural se lle encomenda ó
director da Real Academia Española de la Lengua, non soamente polo cargo,
senón tamén pola súa desafortunada intervención, quente aínda, en contra
dos avances das linguas minorizadas de España e a prol da hexemonía do
castelán. Así o interpretou o fato de estudiantes composteláns que se
dispuñan non a rebentarlle a conferencia, senón a expresar pacificamente a
súa protesta. Mais Lázaro Carreter decidiu moi prudentemente ficar no hotel
e que outro lese por el lección inaugural.
Non foron igualmente prudentes os que, logo de celebrado en Auria o
congreso sobre Vicente Risco, se enlearon en vergoñenta regueifa de
insultos. Doído quizais de que non o convidasen a intervir, falou Ferrín de
congreso amañado, de que faltaran moitos especialistas e de que contribuíra
á manipulación de Risco por parte do poder. Casares, que fora director do
congreso, respondeu chamándolle a Ferrín inmoral, manipulador cabreado,
e golfo. Mesmo, sobre o punto concreto dunha intelectualidade vendida ó
poder, obxectou que, mentres el non lle escribiu endexamais un discurso a
Fraga, si o teñen feito amigos de Ferrín, quen tampouco sería home de
moitos escrúpulos cando anda pedindo bolsas ó Ministerio de Cultura. O que
non se sabe é que Casares respondese á crítica, menos agre pero de igual
alcance, que antes de Ferrín vertera Xesús Alonso Montero, un dos relatores
da convención. Nun artigo titulado “Congreso Vicente Risco” (La Voz de
Galicia, 26-10-95, páx. 9) confésase decepcionado por un sector dos
estudiosos que interviñeran no congreso, concretamente, polo grupo de
profesores novos que presentaron relatorios sobre aspectos políticos e
ideolóxicos do mentor da Xeración Nós. No trasfondo ve “un organigrama
cultural que non alenta a valentía intelectual”, o que xa é moito dicir por
parte do home fundamentalmente ecuánime e respectuoso que ante un
numeroso auditorio e ás portas das últimas eleccións autonómicas non tivo
receo en aseverar que Fraga fixera moito máis pola lingua e a cultura galega
do que González Laxe e o seu tripartito. Confesa asemade que se sentiu
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fiscalizado na súa intervención e remata cuestionando o tratamento dado a
Risco pola Xunta mentres outras voces importantes da cultura galega están
moito máis desasistidas de estudio e de axudas institucionais para a edición
das súas obras.
Nomes propios e premios
Velaí os nomes: Xabier P. Docampo, Manuel Rivas, Aníbal C. Malvar,
Ramón Caride, Francisco Guitián Ojea, X. Ramón García Soto... Nómina
que poderiamos alongar canto quixesemos pois moitos outros foron distinguidos pola concesión dun premio institucional ou privado ó seu labor
cultural na creación ou na investigación.
Xabier P. Docampo ten dito que, cando escribe, tenta de recupera-la
oralidade do conto popular. No que, por certo, xa se empeñaran antes ca el
e con tan bos resultados Ánxel Fole e Álvaro Cunqueiro. Xabier P. Docampo
mereceu o Premio Nacional –español– de Literatura Infantil e Xuvenil polo
seu fermoso libro de contos témeros titulado Cando petan na porta pola
noite. Ó Xabier P. Docampo, bo amigo, ben o quixera ver diante este
cronista para poderlle preguntar por que razón nas súas biografías amplamente
difundidas pola prensa nin sequera se mencionan épocas e labores nas que
entrambos se coñeceron, se apreciaron e colaboraron. Di a biografía que é
mestre do ensino público. Cala que antes o foi do privado, no Fogar de Santa
Margarida da Coruña, onde tamén comezou a escribir para os rapaces. Por
exemplo, aquela peza teatral de 1976 que contiña unha canción que este
cronista lle musicou e comezaba: “Nós sómo-la xente do circo / que viñemos
pra vos divertir, / nós sómo-la tropa lixeira / que canta, que chora e que ri”.
¡Que imos para vellos, Xabier, e principia o tempo das lembranzas! Tamén
cala, Xabier amigo, que como mestre público estiveches destinado en
Preescolar na Casa, para coincidires outra vez co cronista e onde traballaches
arreo. ¿Non escribiches para aqueles preescolariños as primeiras versións
dalgúns contos que logo habías editar en O armario novo de Rubén? Estes
e outros detalles que os teus biógrafos ó día silenciaron, son significativos
dun talante que algúns apreciamos e non quixesemos que perderas.
E logo vén o Manuel Rivas que escribe rumores de anxo con grallos de
corvo, que asemade analiza con clarividencia e sabe moi ben a onde e por
onde este país debería camiñar. El foi o gañador do Premio Torrente
Ballester co libro ¿Que me queres, amor? e del dixo na ocasión o propio
Torrente que as letras galegas deben coidarse del e coidalo. ¡Así é, don
Gonzalo, e por forza así será!
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Aníbal C. Malvar e Ramón Caride son os autores galardoados cos
premios Xerais e Merlín, respectivamente. Ten moi boas trazas o libro de X.
Ramón García Soto que lle mereceu o Premio Vicente Risco de Antropoloxía.
Contén un estudio sobre as narracións e os contos infantís no medio rural
galego. Ó seu título, Érase unha vez un neno, sóbralle o se, castelanismo
evidente. Esperemos que ó contido nada lle sobre nin lle falte.
Volvendo ós premios institucionais, ben é sequera deixar constancia de
que se concederon os Xunta de Galicia de Investigación. O premio maior,
concedido a toda unha traxectoria científica, recaeu na persoa do profesor de
Edafoloxía Francisco Guitián Ojea. Os menores deseñan unha longa nómina
de investigadores e artigos, publicados case todos en inglés e en revistas
científicas internacionais. Do que cómpre non se escandalizar, pois trátase
dunha práctica admitida e necesaria se se busca recoñecemento e repercusión no mundo da ciencia.
Finalmente, don Francisco Fernández del Riego recibiu en Lugo o
Premio Otero Pedrayo cunhas palabras de Fraga sobre a galeguidade e os
seus cultivadores, ben merecentes elas de pasar do dito ó feito.
¿Renovación no Consello da Cultura?
Houbo eleccións de membros e de cargos no Consello da Cultura
Galega, cunha renovación por este lado pouco profunda. Entran algúns
novos e outros repiten, entre estes, o propio director de Encrucillada Andrés
Torres Queiruga. A quen, por certo, queremos facer chega-la felicitación do
cronista e de toda a mesa de redacción, pois se antes estivo alí en representación da Academia Galega, agora foi elixido polo plenario no apartado de
personalidades relevantes. É coma se o topasen de falta ó pouco de que
cesase haberá un ano. Por outra banda, a unanimidade na reelección de
Filgueira Valverde como presidente pode ser sinal, asemade, de que desde
dentro se ve con satisfacción o seu labor e, polo tanto, tamén a renovación
operativa non será grande.
Publicacións e organización de congresos constitúen o labor máis
visible do Consello da Cultura. Dunhas e doutros adoita darse noticia nesta
rolda, aínda que pensamos con moitos outros que non son as angueiras máis
propias e precisas da institución. Hai pouco, por exemplo, soubemos do
simposio sobre Medicina popular-antropoloxía da saúde e da publicación
das actas do celebrado hai dous anos sobre Romarías e peregrinacións.
¿Traballos de suplencia ou intromisión? Vai habendo indicios de que, dentro
e fóra dese instituto, se estende a conciencia sobre a posibilidade e necesidade
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de o Consello renova-la súa acción no senso de lle conferir incidencia máis
ampla e profunda tanto no referente á análise coma no tocante á acción
cultural.
A comunicación e o audiovisual
Remanece aínda grata lembranza daquel Informe sobre a comunicación
en Galicia promovido polo Consello, malia que lle faltasen estudios de
prognose e propostas de cara a unha estratexia normalizadora. ¿Cando se
entenderá que hai aquí un campo case ermo e capaz de da-los máis logrados
froitos de recuperación da cultura galega? Entrementres, son cativas as
realizacións das que podemos sentirnos orgullosos. Pouco é, por exemplo,
que a curtametraxe O desexo fose premiada en Bahía, que a TVG anuncie a
producción e próxima emisión de telecomedias galegas ou que logo se vaia
pór en funcionamento a primeira autorruta galega da información, unha rede
de banda ancha que interconectará tódolos campos universitarios e centros
de investigación.
Fronte a iso hai que ve-la propia penuria, máis aínda, a clara ameaza de
á volta do camiño sermos privados do pouco que temos. Sopran, zoan ventos
podentes de liberalización e privatización. Deles os pobos e culturas débiles
só poden esperar abaneos, derrubamentos e maior dependencia da que agora
sofren. E o peor de todo é a inconsciencia do perigo ou se cadra a
indiferencia dos que, vendo o problema, senten que por estaren servidos non
vai con eles, ou daqueloutros que se dan por vencidos seguindo a filosofía
do dito “para pouca saúde, ningunha”.
Se o perigo estivese esconxurado, non sería doado entende-la forte
oposición de Francia, Bélxica, Portugal e Grecia á derrogación das cotas do
audiovisual que obriga as cadeas de televisión a emitir alomenos o 51 % de
producción audiovisual europea. Que Alemania e o Reino Unido a defendan
é comprensible, dada a súa maior capacidade de resistencia e a súa
proximidade ós intereses do máis forte. ¿Por que será que sempre os lobos,
nunca as ovellas, son os que máis defenden a non intervención e a libre
concorrencia? Para o caso, Galicia aña cativa nin ovella é, cunha televisión
e un cine que a ónde van eles chovendo e sen paraugas.
Intolerancia e utopía
A Unesco é a organización das Nacións Unidas que ten encomendado
o traballo a prol da educación, a ciencia e a cultura. Contra mediados de
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novembro celebrou o seu 50 aniversario con actos nos que proclamou a
tolerancia coma unha obriga ética e política. ¿Por que será, máis unha vez,
que os Estados Unidos e o Reino Unido non estaban presentes nin responderon
a invitación que de alí se lles fixo a volveren á organización? Estableza o
lector relacións con datos do apartado precedente e irá vendo congruencias.
Non é absurdo coidar que a verdadeira tolerancia perante o outro
constitúe unha auténtica utopía –ou sequera elemento de certas utopías
sociais–, pois moi poucas persoas foron quen de a sentir e practicar, e con
abonda imperfección. Por iso non se entende ben o que o presidente Fraga
dixo en discurso seu nunha universidade católica de Santo Domingo. Ou o
mensaxeiro mente ou afirmou don Manuel que a renuncia á utopía é unha das
condicións de posibilidade da tolerancia. Coma se as utopías e non os
fanatismos e ideoloxías cerradas fosen, con outras moitas, causas da intolerancia. Coma se o humanismo cristián que el di profesar non fose, coma todo
humanismo, tamén unha utopía.
Sexa por moda ou por necesidade, arestora todo é falar da tolerancia.
Reclámaa a Unesco. Reúnense os valedores do pobo de todo o Estado e
maniféstanse alarmados pola intolerancia e a violencia xuvenil. Prosegue o
enxurro de estudios demoscópicos sobre a intolerancia e xenofobia das
xeracións novas. Ós que relacionamos na rolda anterior hai que engadir
outros dos que os resultados se fixeron públicos máis recentemente. Todos
dan un forte incremento daquelas actitudes negativas verbo de enquisas
similares realizadas hai unha ou dúas décadas. Así, o aplicado por Ecos do
Sur na Coruña e na súa área de influencia. Ou o do profesor da Complutense
Tomás Calvo Buezas, referido a corenta e unha provincias das dezasete
comunidades autónomas, do que se conclúe que a xenofobia se triplicou na
mocidade española con respecto a hai dez anos e que os principais axentes
dese incremento non son os xoves, simples espellos do que sucede no todo
social. Pois non será porque teñamos unha sociedade máis utópica ca hai uns
anos.
Xesús PORTAS FERRO
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Entre olas e adeuses
Por Manuel REGAL LEDO

Hai máis de oito anos, concretamente na primavera do ano 1987 a mesa
de redacción de Encrucillada encomendáballe a un servidor a responsabilidade de elaborar para cada número as páxinas da revista que levaban
e levan por título Rolda da Igrexa. A nosa primeira aparición na revista
cubrindo esta encomenda cumpríase no número 53, correspondente ós meses
de maio-xuño daquel ano.
Fixérao daquela intentando unha breve síntese do que, ó noso ver,
constituía o máis rechamante dentro da Igrexa galega. Era o noso punto de
vista, certamente, que loxicamente non sería compartido por outros moitos.
Como con este número de hoxe pecho –polo de agora e ata que a vida
o dispoña doutra maneira– a miña colaboración para estas roldas, quérome
despedir do lector facendo unha segunda síntese do que, tamén ó meu ver,
segue a ser e segue a acontecer na Igrexa de Deus que está en Galicia, é dicir,
na Igrexa galega.
Cando empezara hai oito anos esa serie longa de corenta e dúas roldas,
era eu crego. Agora non o son. Non digo isto coma motivo de chufa nin de
deshonra; dígoo simplemente porque, un chisco menos dentro da estructura
eclesial, do centro eclesial –que non da intención e do ánimo eclesial–, un
pouco máis na marxe da Igrexa, quizabes Deus e a vida me dean ollos para
ver algo do que pasa na nosa Igrexa con menos senso de polémica e con máis
vontade de contemplación (tampouco eu non me vexo moi seguro disto; non
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se ten por que ve-lo lector). Non estando, en absoluto, fóra, correndo a banda
esquerda pegadiño á raia, coma un bo lateral do futbol, quero ollar cara ó
interior do campo para ver como van sendo os desprazamentos dos
compañeiros de xogo e así poder colaborar mellor na xogada.
Dito o dito, póñome por última vez ó traballo desde unha querencia á
comunidade cristiá que para min se bambea entre a Igrexa-comunidade de
Roma e a Igrexa-comunidade da parroquia de Candia –non menos importante, quizabes máis, esta que aquela para a miña vivencia de cristián. A
mediación entre estas dúas realidades tan distantes constitúea a Igrexa
galega, á que agora quero servir con este limitado esforzo de reflexión e de
síntese subseguinte. Velaí, pois.
Máis ledicia e menos moralismo
Pensando e pensando na Igrexa galega, é dicir, en todos nós xuntos
facendo comunidade cristiá, a primeira cousa que –creo– dicta a realidade
é que aínda somos en boa medida unha Igrexa pouco aberta á experiencia de
Deus e das cousas de Deus coma un grande regalo, coma unha excelente
visita, coma un precioso tesouro. Vivímo-la vida cristiá moito máis coma
receitario de moral, pola dereita ou pola esquerda, ca como aperta xenerosa
de Deus que, iso si, sempre se multiplicará por nós en milleiros e milleiros
doutras apertas xenerosas e solidarias.
E, postos a escoller algunha pasaxe evanxélica para retrata-lo que eu
quero dicir, escollería a visita de María a Isabel que nos narra Lc 1,39-56.
A experiencia de María e Isabel naquel encontro sinxelo e dobremente
prenatal é coma un paradigma eclesial que está aí coma referencia para a
nosa vivencia cristiá.
Fronte á ledicia de María e Isabel, as nosas comunidades cristiás nas
súas diferentes manifestacións amosan moitas veces uns rostros tristes;
fronte á esperanza daquelas mulleres embarazadas, os nosos ventres parecen
baleiros, ventres maniños e cegos, desconfiados de xerar esperanzas; fronte
á preñez do Espírito, amosámonos cheos, si, pero sabe Deus de que. E por
iso, fronte ó canto consistente e revolucionario de María, escoitamos moitas
veces nas nosas comunidades e grupos cantos empequenecidos, medrosos,
abafantes. Un paseo, non curioso senón integrado, polas nosas comunidades,
polos nosos grupos, polas homilías que escoitamos polos rezos ós que somos
movidos, polo que en nós se xera cada día, pódenos permitir comprobalo.
Dito en linguaxe futbolística, seriamos coma un bo equipo que ten de
todo, bos xogadores, bo adestrador, bo campo, bos siareiros, pero que lle
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falta aquela rafiña de entusiasmo que é a que en definitiva dá alegría ó xogo
e permite gaña-los partidos. Algo así como o que lle pasa este ano ó
Deportivo.
Entre o diálogo e o enfrontamento ou a fuxida.
Desde esta actitude un chisco carente de entusiasmo, e creo que tamén
carente dunha boa apoiatura en Deus –que é a fonte última de seguro
entusiasmo–, é moi difícil ser unha Igrexa que dialoga cara a dentro e cara
a fóra. Eu vexo á Igrexa galega coma pouco dialogante. Quizabes porque
temos moito medo e pouca esperanza.
Para dialogar, cómpre saber escoitar. Para escoitar, cómpre saber
baleirarse dun mesmo diante do outro. Para baleirarse dun mesmo diante do
outro, cómpre ter unha experiencia consistente de pobreza, de parcialidade
cara ó propio, de complementariedade cara ó dos demais. E de aquí pode
xurdi-lo diálogo.
Quizabes por falta de Espírito grande, quizabes xa por falta de espírito
pequeno, é dicir, daquel mínimo de calidade humana que permite ter
convencementos propios ben asumidos e personalizados para contrastalos
samente cos doutras persoas –penso que unha psicoloxía integradora ten
aínda pouco espacio nas nosas comunidades–, quizabes por todo iso, ou polo
que sexa, o certo é que nos custa ser xente de diálogo, de contraste, de
confrontación, de contribución.
Noutros tempos, ante unha situación deste tipo entrariamos ó trapo con
talante apoloxético; hoxe, máis ben dáse a fuxida coma reposta; encollémonos
en nós mesmos, rosmamos polo baixo no pequeno grupo, na sancristía, ou
no comedor conventual, agardando –non sei– tempos mellores nos que
poidamos retrucar ó que acontece coas nosas furias reprimidas.
¡Canto nos custa dialogar hoxe, en cristián, co que sucede en Galicia,
no mar, no agro, no mundo obreiro! ¡Canto nos custa dialogar coa nosa
propia cultura, que é tanto coma dialogar con nosoutros mesmos! ¡Canto nos
custa dialogar tamén dentro incluso da propia casa –o outro tamén é casa
propia! Despois dos trinta anos que seguiron a un concilio que se distinguira
pola súa disposición ó diálogo, seguimos a ter enormes dificultades para
aprender a dialogar. Hai moitas mostras destas dificultades, que se manifestan,
entre nós, nos enfrontamentos entre diferentes tendencias da Igrexa, tamén
enfrontamentos entre cregos e fregueses que se foron dando nestes últimos
anos, anque parece que algo decaeron; ou no talante autoritario que retoman
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certos bispos; ou na escasa presencia da voz do segrar nas comunidades
cristiás; ou na falla de consideración coa voz do pobo cristián cando de
escoller ó seu crego ou ó seu bispo se trata.
(Algo máis ó lonxe, un símbolo claro desta cativa disposición para o
diálogo pode se-la declaración da Congregación para a Doutrina da Fe
pretendendo pecha-lo acceso da muller ó sacerdocio; sabendo, como saben,
que un enorme sector da Igrexa estaba –e segue estando, a pesar de todo–
contra diso, a medida cheira máis a medo polo esclarecemento da verdade
que a amor apaixonado pola mesma, por moito que se revista de fidelidade
á vontade institucional de Cristo (!).
Se o lector me permite retoma-lo símil deportivo, diría que na Igrexa
tendemos a ter un equipo á defensiva, pechados coma un bloque ó redor da
propia portería. Estes equipos case nunca gañan; saen a polo empate e
acaban perdendo case sempre. E o que sempre fan, eso si, é aburrir á
afección. E nós aburrimos bastante. Anque non todos, está claro.
Do culto á historia, da historia ó culto
Ó noso cativo entender, un dos principais puntos de inflexión da
teoloxía, da espiritualidade, da eclesioloxía da época do Concilio Vaticano
II e da época inmediatamente posterior ó mesmo, xirou ó redor da importancia da historia coma lugar de revelación da vontade de Deus. Os feitos de
cada día convertéronse de pronto en lugar teolóxico, de aprendizaxe de
Deus, de encontro con el, de pregaria, de culto. Isto constituíu unha intuición
marabillosa.
Non foi doado ser fieis a esta intuición. Esixía andar á espreita
constantemente, esquecendo demasiadas seguridades, incorporando cada
día o que cada día ía fornecendo, nun exercicio diario de humildade, de
apertura, de contemplación, de relatividade, de aprendizaxe. Isto non é nada
fácil. En consecuencia, había que poñe-lo culto no seu xusto sitio, e non
precisamente acaparando as posibilidades de encontro con Deus. Parecía
que así se era máis fiel ó que fora a experiencia secular do mesmo Xesús,
amigo de pregar, sen dúbida, pero que ofertou a súa experiencia de Deus en
formas e momentos moi pouco mediatizados polo culto. Xesús non fora
crego, fora un home simplemente secular.
Non sei ata que punto na Igrexa de Galicia se levou a cabo este cambio
de paradigma. Creo que se deu en sectores considerables, importantes. Creo
tamén que neste momento esta experiencia está recuando cara á terra das
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seguridades, cara ós lugares do culto, cara á transmisión da mensaxe cristiá
en forma de contidos transmitidos e aprendidos, e non reinventados á luz do
Evanxeo, en contraste co que cada día ofrece de sorpresa de Deus.
E aí temos novos cregos, novas comunidades, centrados no culto, onde
o secular ten moi pouco espacio. Non abonda con que nunha celebración se
nomee tal ou cal conflicto, desgracia, festa ou defunción. Unha comunidade
faise viva cando é capaz de celebra-lo que vive, cando realiza cada día nos
espacios seculares nos que necesariamente se move as claves da dignificación máxima das persoas que se anuncian nos misterios cultuais. E isto dáse
aínda pouco entre nós. Repetimos, abondaría unha pequena viaxe polas
parroquias de Galicia, e non de curioso, para comprobar ata que punto nelas
está ausente o que cada día vive, loita, sofre e espera a comunidade cristiá,
a comunidade social enteira.
E, xa que andamos coa teima de buscar comparanzas no eido futbolístico, non sei se aquí habería que pensar no equipo que realiza moi bos
adestramentos, que incluso se concentra no vestiario en disposición de saltar
ó terreo de xogo, pero logo, por unha inexplicable razón, non ousa saír ó
campo. ¡Vaia por Deus!
Unha Igrexa moi clerical
Non andan as cousas para falar de moitos cregos. Todos en cada unha
das nosas dióceses coñecémo-los números que nos van falando cada vez
máis dun clero máis avellentado e dun menor recurso de cregos para ir
cubrindo as vacantes que as mortes duns e os abandonos doutros van
deixando. E iso a pesar do pequeno anque significativo incremento do
número de persoas que desexan ser cregos nesta nosa Igrexa.
Todo cabería apuntar cara a unha presencia do segrar na Igrexa
incorporándose a funcións que ata o presente son exclusivas entre nós dos
cregos: xerencia dunha comunidade cristiá, presidencia e participación
nalgunha das diferentes delegacións diocesanas –non só a de Cáritas ou a de
economía–, animación de equipos especializados de formación, etc.
Poden parecer fantasiosas estas pretensións. De feito, para a nosa Igrexa
estano sendo. O esforzo que entre nós se está a realizar consiste en move-lo divino e o humano para que haxa máis cregos, e para que cada un destes
cregos asuma cada vez máis tarefas, máis comunidades, máis compromisos
de evanxelización. Isto é malo para a nosa Igrexa galega, que ten que tolerar
moitas veces a omnipresente figura do crego, que ademais chega canso,
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apurado, angustiado, se non de mal xenio e intratable. É malo, sobre todo,
para os mesmos cregos.
No seu momento tiveron entrada na Igrexa os movementos especializados de Acción Católica. Xogaron un papel moi importante na formación e
potenciación de militantes cristiáns nos diferentes eidos da realidade social:
campo, mundo obreiro, universidade, mocidade, etc. Certo que entre nós, en
Galicia, nunca tiveron estes movementos unha presencia exuberante; pero
tamén é certo que moi poucas veces o clero apostou claramente por esta
forma de potenciar ó segrar na Igrexa. Non foi nin está sendo moi dado o
mesmo segrar a entrar nestes niveis de participación; pero tampouco o clero
viu en xeral con bos ollos a este tipo de grupos que collían protagonismo e
certa autonomía no desenvolvemento da vida parroquial. Hoxe, entre nós, só
dispoñen dunha pequena anque esperanzada presencia.
¿Que diriamos do adestrador que soamente se preocupase por adestrar
e poñer a punto ó organizador de xogo no medio campo e prescindise dun
áxil porteiro, dunha segura defensa e dunha eficaz dianteira? Pediriamos a
berros, claro, a súa destitución. E non nos faltaría a razón.
O Instituto Teolóxico Compostelán
Despois das apreciacións xerais anteriormente sinaladas, queremos
baixar ó concreto dalgúns puntos que durante estes anos que duraron as
nosas roldas estiveron indo e vindo da man do acontecer cotián. E empezamos polo Instituto Teolóxico Compostelán.
Non sabemos como funciona. Supoñemos e desexamos que polo menos
sexa medianamente ben, á sombra da Facultade de Teoloxía de Salamanca.
Referímonos ó tal Instituto para queixarnos xa por derradeira vez, e cun
chisco de amargura, porque coidamos que con el se perdeu unha oportunidade
realmente histórica para a Igrexa de Galicia.
Non é nada peado imaxinar un Instituto Teolóxico ben competente, en
diálogo estreito coa nosa tradición cultural, relixiosa e secular, afrontando os
retos específicos que a nosa Igrexa galega teña en cada momento, fonte de
formación para os cregos e segrares, fundamentalmente galegos ou residentes en Galicia, etc., etc. ¡Que marabilloso soño! Pero a realidade di que nin
os que puideron facelo converteron este Instituto Teolóxico nunha Facultade
de Teoloxía, como ben nos viría, nin as dióceses –quitando a de Mondoñedo
e loxicamente a de Santiago– optaron por unha empresa con semellante
perspectiva de futuro. Optaron unha vez máis polo minifundio teolóxico,
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polo minifundio formativo, malgastando esforzos e persoas, curiosamente
nun momento en que máis falta fan uns e outras. Ninguén cunha regular
capacidade de xestión faría isto noutros ámbitos. Un ignora, anque en boa fe
supón, as razóns de peso que obrigaron a optar por semellante solución.
A transmisión da fe
Como Igrexa esa é a nosa actividade fundamental: axudar a que o maior
número de xente posible acceda ó coñecemento de Xesús e do seu Evanxeo.
A transmisión da fe implica a comunicación da palabra da fe, e implica
maiormente a comunicación do comportamento regulado pola fe. Tamén
aquí un feito vale por mil palabras. Un comportamento apegado ó Evanxeo
move máis ó coñecemento de Xesús do que mil homilías moi ben confeccionadas pronunciadas nas máis elegantes igrexas.
Pois ben, entendo –e non sei se entendo ben– que o noso traballo de
transmisión da fe é moi deficiente. E máis por falla de bos comportamentos
evanxélicos ca por falla de boas palabras sobre o Evanxeo. É certo que se
estableceron escolas de Teoloxía para segrares en case tódalas dióceses. É
certo que se normalizaron as catequeses para nenos de Primeira Comuñón e
para os mozos de Confirmación, é certo que nalgures hai cursos prematrimoniais...; con todo e iso, en conxunto, a comunidade cristiá en xeral temos moi
pouco coñecemento do Evanxeo de Xesús; temos comprobado algunhas
veces ata que punto é esaxerado este descoñecemento.
Igual hai quen sinta señardade dos vellos tempos do Astete e do
Ripalda; igual hai quen se valla disto para avogar unha vez máis pola
permanencia da ensinanza da relixión nas escolas no plano máis tradicional;
ou igual hai quen volva os ollos cara ó novo Catecismo da Igrexa Católica.
Moito tememos que non van por aí os tiros. Unha comunidade faise
evanxelizadora na medida na que cre no Evanxeo de Xesús e fai desa fe un
camiño diario de vida. E isto esíxenos algo máis cá aprendizaxe de certos
contidos teóricos. A transmisión da fe é, en definitiva, a transmisión dunha
nova maneira de vivir.
Moito nos queda por facer neste campo na Igrexa galega. Anque nos
debamos chufar polo bo traballo feito en Galicia polo Secretariado de
Catequese e tamén polo equipo que a nivel de toda Galicia organiza a
pastoral da mocidade. (¡Cantas veces temos subliñado nestas roldas a
exemplaridade sobre todo do primeiro destes organismos, coma proba
evidente, entre outras cousas, do moito que podería dar de si un funcionamento
eclesial a nivel claramente interdiocesano galego!)
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Os medios de comunicación
E, falando de transmisión, vénseme á cabeza un tema tan importante
como é o dos medios de comunicación. Neste eido non hai máis que
sobrancea-la ausencia practicamente total de calquera pretensión ó respecto,
como non sexa as iniciativas máis ou menos particulares na prensa galega,
e, a nivel institucional, a misa dos domingos e o programa A sentinela, do
noso benquerido Andrés García Vilariño.
Todo isto parécenos ben pouco ó lado do que hoxe implican os
medios de comunicación social para a nosa sociedade galega, e iso anque
sexa unha sociedade non precisamente superavanzada e na que abondan
grandes bloques de poboación directamente rural ou moi vencellada aínda ó
rural. Os medios de comunicación entran en tódolos recantos e de mil
maneiras diferentes. Ante todo isto, o que nós ofrecemos é minúsculo en
tempos, en desenvolvementos, en impacto.
É do caso lembra-lo que hai unha miguiña diciamos acerca de que
evanxeliza máis un comportamento evanxélico ca mil palabras e tamén máis
ca mil imaxes. Con todo, iso non quita para que traballemos infinitamente
máis eses aspectos. Nunha televisión dun partido de dereitas, onde todo
supostamente poderían ser facilidades (?), non existe un programa televisivo
con suficiente presencia; existen no ámbito galego revistas ben significativas, coma Irimia, Encrucillada, Lumieira e algunhas outras a nivel máis
local ou incluso parroquial. ¿É isto suficiente? ¿Onde está unha boa emisión
de radio que dun xeito sinxelo e popular vehiculice unha información da
vida e traballo das comunidades máis vivas de Galicia? Non hai xente, non
hai xente preparada –podería se-la resposta. E aquí vén o anteriormente
citado da necesidade de economizar persoas e recursos, eses que por veces
se perden en minúsculas clases con tres ou catro alumnos.
Defuntos e santuarios
Non máis ca dúas palabras sobre estes dous aspectos da nosa
relixiosidade sobre os que unha e cen veces temos volto nas nosas roldas,
porque unha e cen veces se fan constitutivos tamén da vida relixiosa do noso
pobo, da nosa mesma vida relixiosa.
¿Houbo avances cualitativos na práctica pastoral destes dous lugares
comúns da nosa relixiosidade galega? Non podemos dicir que non. As
modificacións foron importantes en moitas comunidades; nalgunhas incluso
foron exemplares. Pero seguen multiplicándose por Galicia adiante
529/87

Manuel Regal Ledo

celebracións funerarias e romarías nos santuarios que teñen moi pouco de
exemplares, ¡cando podían desempeñar tan bo papel no traballo que antes
diciamos dunha boa transmisión da fe evanxélica!
E non é cuestión de que a xente é así, de que é así a relixiosidade popular
(expresión manipuladora coa que se agachan moitas veces preguizas e
abandonos pastorais sen medida). ¿Estudiáronse no ámbito de Galicia estes
dous temas buscando criterios sólidos e formas axeitadas de resolve-las
dificultades correspondentes? ¿Manifestouse aquí unha efectiva autoridade
eclesial? O concilio de Galicia está aí con boas conclusións ó respecto, pero
está aí á disposición xenerosa de quen queira botar man del, e ás veces nin
sequera iso, porque non sei se non haberá xa moitos cregos e non cregos que
ignoren que se levou a cabo entre nós tal concilio.
Neste senso paga ben a pena subliña-la importancia dos encontros que
xa por segundo ano se veñen celebrando respecto de toda Galicia para
afronta-la realidade dos santuarios na nosa Terra; este ano celebrouse este
encontro no santuario dos Milagres, en Ourense, e incluso se achegaron alí
persoas interesadas de Portugal. Malo será que todos xuntos non batamos
cunhas directrices sinxelas e efectivas que convertan eses lugares sagrados
en lugares de conversión á fe de Xesús Cristo e consecuentemente en lugares
de solidariedade sen igual.
A inculturación da fe
Ó redor da necesaria inculturación da fe obsérvase entre nós un
importante feito de partida: proclámase –cando se proclama– a necesidade
da inculturación da fe para outros países ou zonas do mundo, pero négase na
práctica esa mesma necesidade para nós mesmos, coma comunidade humana
que somos diferenciada, cunha historia propia, cunha cultura propia e
particular, cunha lingua de seu, cunhas características antropolóxicas moi
específicas, por moito que vivamos dentro dunha cultura occidental.
Entre nós, na Igrexa hai máis mimetismo ca vontade de busca e de
creación. Tampouco non nos axudan moito para isto desde fóra. Ó máis que
se chega entre nós é a aceptar un pouquiño a presencia da lingua galega nas
liturxias dun pobo que moi maioritariamente emprega o galego nas súas
conversas cotiás. Non é mal da clerecía soamente –é isto certo–, senón
tamén de todo o pobo cristián, que en importantes sectores segue sen
demostrar un aprecio real pola súa lingua, contribuíndo así a que se poida
seguir afirmando que o galego é dos poucos pobos do mundo que despreza
a súa lingua.
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Choca moitísimo a falta de sensibilidade eclesial a este respecto; unha
Igrexa na que neste senso se debería estar exercendo un san maxisterio entre
a súa clientela, maniféstase case agónica á hora simplemente de confecciona-los materiais litúrxicos imprescindibles: leccionarios, rituais, liturxia das
horas, etc.; e iso a pesar da suficiente aportación pecuniaria da Xunta.
Claramente, todo hai que achacalo a unha escasa capacidade de xestión,
motivada evidentemente por unha escasa presión e demanda do colectivo
eclesial que formamos todos. Quizabes para isto tampouco non hai persoas;
e volvemos dici-lo que anteriormente dixemos sobre onde poden estar esas
persoas pouco aproveitadas.
Se algo tan elemental para a inculturación como é a disposición para o
emprego da lingua propia nos presenta tantas dificultades, xa non paga a
pena pensar noutro tipo de recurso como podería ser todo o referente ó
mundo simbólico propio aplicable ás celebracións litúrxicas, ou a lectura da
nosa propia historia eclesial, e aínda sinxelamente civil, coma un lugar onde
se realiza a historia do pobo de Deus que somos nós.
Os pobres no centro
Posiblemente tamén se poida dicir aquí aquilo de que “cada quen fala
da feira conforme lle foi nela”, pero teño para min que na sociedade galega
os crentes, maiormente se nos presentamos coma Igrexa, non temos moi boa
prensa. É certo que logo moitas veces tamén, en cada parroquia, os fregueses
non deixan de chufar ó seu cura concreto, mais hai no ambiente un certo
rechazo a case todo o que é de Igrexa; asóciase facilmente con temperamentos, ideoloxías, comportamentos, mundos trasnoitados; e o que se valora
valórase moitas veces coma excepción, dicindo “este non é coma os outros”.
Hai elementos moi distintos que contribúen a esta opinión bastante
espallada entre nós. O máis tradicional podería se-lo apego da Igrexa polos
cartos; o máis de hoxe podería se-la postura reticente que na Igrexa se
observa respecto ós comportamentos sexuais. Entre o onte e o hoxe
desenvólvese unha boa restra de razóns ou de sen razóns que fan que o
eclesial non sexa ben visto. Resulta ben difícil neste ambiente que a
aportación da comunidade cristiá sexa recibida con normalidade no noso
pobo. E non se pode quedar un con lecturas simplistas –que tamén poden ter
algo de verdade–, no sentido de que é o prezo que hai que pagar por defender
uns valores serios, de fondo, no medio dunha sociedade banalizada.
O que permanece, no medio de todo isto, é o amor. O que foi, segue
sendo e será sempre motivo de aceptación e loanza é a dedicación de moita
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xente de Igrexa á marxinación, sexa cal sexa o rostro que esta teña en cada
circunstancia concreta. Tamén isto se presta a ambigüidades, porque hai
formas de amor –e a elas somos moi dados ás veces a xente de Igrexa– moi
misericordiosas e moi pouco responsabilizadoras.
De todas maneiras, na atención á marxinación está a clave do presente
e do futuro da Igrexa de Galicia, coma de calquera outra Igrexa. Son os
pobres os que realmente nos definen na nosa fidelidade cristiá; e son eles os
que nos definirán no futuro. Desde aí cómpre subliña-las importantes
presencias de cristiáns no medio da marxinación (rural, parados, enfermos,
drogadictos, prostitución, delincuencia, ancianidade, nenos, etc.); e desde aí
tamén resulta moi necesario que medremos no convencemento de que os
máis pobres deberán ocupa-lo centro máis absoluto das nosas comunidades.
E isto cunha seguridade subxacente: son os pobres os que salvarán a Igrexa,
non é a Igrexa a que salvará ós pobres; porque os pobres teñen en si o sentir
e o corazón de Deus.
Ata a próxima mellorada
Estas palabras, coas que por veces gustaba pechar cada Rolda, teñen
desta volta un desenlace menos previsible. Por unha parte, deixo estas
páxinas de Encrucillada con pesar: servíanme para avivecer en min o
interese por algo que na miña vida ten un calado fondo e substancial, a fe
cristiá, a comunidade cristiá. Por outra parte, déixoas de boa gana, por
relaxarme un pouco da fidelidade bimensual que en ocasións se me facía un
chisco pesada, e sobre todo porque coido que, despois dos oito anos que
durou este exercicio de comunicación, é bo para todos que sexan outras as
voces que dean pé ó diálogo eclesial que desde aquí se promovía.
Sei que non sempre fun considerado abondo cos casos e coa xente que
traía a estas páxinas. Os procesos persoais e colectivos son moi complexos
como para recollelos en catro liñas e lanzalos ó vento da opinión
desenganchados de tantas vicisitudes irmás. Pido perdón polo tanto a
tódolos que puiden ter ferido coas miñas desconsideracións e co meu talante
por veces un pouco ríspido e voluntarista. A tódolos lectores de Encrucillada,
pero especialmente a estes últimos, ofrézovos este “Credo do Nadal” co que
quería pecha-la miña visita ás vosas casas que viña facendo desde as roldas
de Igrexa. E quedo á disposición do adestrador do equipo eclesial, que é o
Espírito, para que, cal xogador todoterreo e polivalente, me sitúe no posto
que máis conveniente crea para axudar a dar espectáculo e gañar (sen que
ninguén perda).
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Credo do Nadal
É hora de sorrisos e esperanzas,
é hora de saúdos e de apertas,
é hora de tende-las mans abertas,
en leda confesión de seguranzas.
Que Deus está connosco, cousa certa;
no pobre se nos dá en viva danza
de bágoas e agarimos, miudanzas
que fan imprescindible a nosa festa.
Que somos corpo e sangue de veciño,
chamados a vivir en irmandade,
larada universal, fecundo niño.
Ós poucos reverán as orfandades,
sandadas polo amor, forza, aloumiño
de Deus peito pra nós comunidade.
Unha aperta de Nadal para todos.
Manuel REGAL LEDO
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VICTORINO PÉREZ PRIETO: Galegos e cristiáns, SEPT, Vigo 1995, 376
páxs.
Neste intre doulle cabo ás súas páxinas. Por un lado, paréceme o
momento ideal para recensionalo e, por outro, temo que aínda estea moi
apaixonada polos “goces e as sombras” que en min suscitou. Nunca
indiferencia.
Un libro áxil, escrito a presión. De aí unha dobre impresión. Dunha
parte, a fondura da reflexión convérteo nun ensaio sobre o que significa a
galeguidade cando se intenta vivir dende a fe. Non analizada desde a
frialdade dunha mesa de traballo senón falando cos protagonistas –xa sexa
nos escritos dos mortos, xa na vivencia dos vivos–. É toda unha tese que o
tempo se encargará de confirmar. Vale moito tamén a valentía coa que
enfrontou este traballo, que ninguén fixera ata agora, e que seguro non vai
quedar na indiferencia nin no esquecemento. Doutra parte, o resultado é un
estilo áxil e dinámico que o fai irresistible que invita a non deixalo e lelo
en moi poucas sentadas.
Despois dun prólogo de Torres Queiruga, do que destaco un parágrafo
que interpreta, non meu entender, o miolo mesmo do libro: “...trátase da
exploración dunha posibilidade e do intento decidido de mostrar que a súa
realización é posible. Fe e galeguidade, ser cristián vivíndose galego e ser
galego alimentado no Evanxeo son as raíces últimas do compromiso co
propio país: tal é a intención que move as augas deste esforzo”; despois
deste prólogo, repito, vén unha “Introducción necesaria” do autor, na que
desenvolve moi seriamente a mesma interpretación de Andrés, e polo
tanto, se torna ó Evanxeo, van ser dous mil anos os que se intenten abarcar
para mante-la súa tese.
A continuación presenta o texto estructurado en oito capítulos: No I
alude ós “Cristiáns galegos antes do galeguismo”, como son Exeria,
Prisciliano e Paulo Orosio. O II céntrao nos nosos grandes poetas: Rosalía,
Pondal e Curros (moi discutido, inxustamente, no seu cristianismo). O III:
Faraldo, Aurelio Aguirre e Alfredo Brañas. O IV: Os eclesiásticos: Pardo de
Andrade, Lago González, López Ferreiro, Saco e Arce, Crecente Vega,
Chao Ledo, Rey Soto, Rey Romero, Amor Ruibal, Paulino Pedret, Aller
Ulloa, Basilio Álvarez, etc, etc. O V vai adicado á Xeración Nós, da que
o autor é especialista, como demostrou no seu libro do mesmo título
(Galaxia, 1988). O VI a unha muller, Francisca Herrera, e a outros poetas
coma Iglesia Alvariño, Noriega Varela, Amado Carballo, Celso Emilio,
Cunqueiro e Díaz Castro. Con este capítulo remata a parte que podemos
chamar “histórica” e xa coa visión pasada polo tempo e a crítica.
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Nos dous derradeiros capítulos ocúpase da realidade actual, dos vinte
ou trinta anos que moitos de nós xa vivimos. É á forza menos “pasado pola
peneira”, pola imposibilidade de ter aínda crítica suficiente. A algúns vai
resultarnos incompleta, imos quedar con desexos de máis. Todos teriamos
moito que dicir, éntrannos ganas de darlle o noso enfoque... pero ningún
dos lectores fomos capaz de face-lo libro... Resulta seguramente inevitable
esta percepción que non quita nada os méritos dun intento de reflexar dende
a confrontación evanxélica tanto esforzo galego-cristián. Cando nos sentimos coautores –ei-lo valor–sentímonos con dereito a acolle-la nosa cámara
e enfocar pola nosa conta, –ei-lo inxusto–. O tempo irá perfeccionando esta
realización que vai ter tódalas características das primicias. Non é fácil
atopar un libro de compromiso cristián onde teñan tanta cabida os leigos,
e as mulleres... o prólogo subliña esta coincidencia casual de que sexan
dúas mulleres as que abren e pechan o libro. Son dez páxinas o que abarca
o listado de nomes citados. E ben sabémo-lo risco que conleva de ausencias
e posibles xerarquizacións discutibles.
O contido destes dous capítulos é: no VII: Un Bispo, algúns curas,
frades e monxas. No VIII: Leigos no nacionalismo de dereitas e de esquerdas.
Hai que dicir que estes dous capítulos contan con 228 páxinas das 366 que
ten o libro.
Seguro que vai ser fonte inexcusable de información e un elo máis do
que consideramos teoloxía da galeguidade. Esperemos que contribúa tamén
ó recoñecemento da contribución dos crentes na construcción do país. É
verdade que a Igrexa foi, e aínda é, moi culpable de desgaleguización e da
falta de compromiso serio pola afirmación do pobo galego. Pero identifica-la Igrexa só coas súas xerarquías ou con determinados sectores é algo que
nestes albores do século XXI temos que superar. A Igrexa tamén está nestes
crentes que loitan pola liberación dende principios evanxélicos.
O autor veu de fóra e incorporouse nos anos oitenta a esta realidade da
Galicia actual. Admira sobre todo a cantidade de ilusión e de ganas de
traballar que esta realidade espertou nel e que encheu xa de realizacións
estes anos da súa vida. Os que o tratamos podemos dar testemuño diso, e
isto está aí coma un feito que fala por si mesmo. Anímovos a todos e todas
a lelo, pararédelo moi ben aínda que sufrades un pouquiño... por non teres
escrito vós o libro...
Engracia VIDAL
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AVELINO DE LUIS FERRERAS: La cuestión de la incomprensibilidad de
Dios en Karl Rahner, Universidade Pontificia de Salamanca, Salamanca
1995, 401 páxs.
Karl Rahner somos nós. Quero dicir que resulta imposible concibi-la
teoloxía católica actual sen pensar nel. Foi, sen dúbida, o teólogo máis
influínte no catolicismo deste século, non só polo que el mesmo realizou,
senón –acaso sobre todo– polo que permitiu realizar. Foi el quen tendeu as
pontes entre un pensamento anquilosado pola repetición escolástica e a
sensibilidade actual: de aí tamén o seu influxo enorme no Vaticano II.
Pois ben, o lector ten aquí un traballo magnífico para introducirse no
que constitúe o núcleo do seu pensameto. Deus coma misterio incomprensible. Misterio non coma xeroglífico abstracto ou enigma intelectual, senón
coma o horizonte inconmensurable da esperanza e coma abismo insondable
da nosa última, plena, inesgotable realización. Tiven a sorte de acompañar
nalgúns momentos a xestación deste libro e de contempla-lo labor exacto,
calado, tenaz que supuña. Pero o lector pode estar seguro de que non é a
amizade co autor a que me leva a afirmar que, aínda que a bibliografía acerca
de Rahner resulta xa case que inabarcable, non resulta fácil atopar unha obra
tan informada, tan precisa, tan solidamente construída coma esta.
Esto vale ante todo para o tema central, que a penas fora tratado (cf.
as escasas referencias en pp. 45-46). E vale igualmente para os temas
fundamentais do misterio divino que desde el se articulan nos cinco amplos
capítulos do libro. Despois de caracteriza-la teoloxía de Rahner, no seu
método e presupostos, vai percorrendo unha a unha tódalas grandes cuestións
acerca do coñecemento de Deus, tanto nesa mínima e adorante medida en
que podemos achegarnos ó misterio da súa vida trinitaria coma no que
podemos albiscar da súa presencia na historia: na de Xesús coma centro
fundante e na nosa coma agraciamento actual e coma “futuro absoluto” da
salvación definitiva. O capítulo final trata de explicita-la repercusión deste
misterio sobre as relacións coa cultura, coa vivencia e coa praxe cristiás.
Obviamente, tratándose dunha obra tan densa, non cabe entrar na
análise. O lector que se anime á lectura, non precisa guía previa. En todo
momento se sentirá orientado nun plano de enorme coherencia, con numerosos subtítulos e transicións sempre explicitadas. O autor cumpre a palabra
inicial de deixar falar, o máis posible, ó propio Rahner e, cun equilibrio
estrañamente maduro, vai tomando postura ante as diversas interpretacións
(o cal lle permite ofrecer unha rica panorámica dos estudios rahnerianos:
lástima, por certo, que non se animase a traduci-los textos das citas
numerosas). A exposición está cicelada frase a frase, con precisión de
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ourive, sen que sobre unha palabra; acaso algunhas expresións italianizantes
e mesmo nalgún caso un chisco arcaizantes deixen ás veces sentir un pouco
a longa estadía romana.
O propósito central ten carácter dicididamente expositivo: non intenta
prolonga-lo pensamento de Rahner, senón logra-la súa comprensión exacta
e a súa exposición precisa. Coa vantaxe de que, ó contextualizar continuamente as súas posturas, constitúe un auténtico repaso á historia interna da
teoloxía actual e, de paso, ofrece un nutrido arsenal de datos e referencias
non só acerca de Rahner senón tamén doutros teólogos.
Se eu debese sinalar algún límite, sería o desta modesta renuncia a
prolonga-la coherencia do pensamento rahneriano nalgúns problemas importantes, coma o do mal, o da especificidade da historia bíblica da salvación
ou o da oración de petición. Rahner puxo as premisas de posturas novas e
máis coherentes; pero, xusto porque el tivo que gastar moitas enerxías en
poñe-las bases do novo paradigma, non sempre puido sacar tódalas consecuencias das propias premisas (o autor mesmo fala nunha ocasión de “cierta
esquizofrenia” na postura de Rahner, p. 291 nota 31). Iso constitúe a precisa
tarefa que nos toca ós que vivimos despois. E desde logo, cada vez que o
intentamos, decatámonos do moito que lle debemos, case que sempre máis
do que inicialmente eramos conscientes.
Que este libro soubese recordárnolo non é un dos seus méritos menores.
E, desde logo, o autor ten dereito a sentirse satisfeito polo enorme e
honestísimo traballo empregado en realizar este estudio. Trátase da súa tese
en doutoramento, pero ten xa moito de obra de madurez. Como amigo e
como lector agradecido, só me queda animalo a que intente prolongar
nalgúns puntos a obra do gran teólogo a quen escolleu por mestre.
Andrés TORRES QUEIRUGA
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M.A. LAXE FREIRE: Semente de onte, Vía Láctea, A Coruña, 1994, 206
páxs.
En principio, podería dicirse que se trata dunha novela de corte clásico,
pero que emprega uns recursos modernos de narración para combinar dúas
historias, unha que ocorre aló polos anos vinte e a outra que se desenvolve
no presente, esta contada pola protagonista principal, Melania Dorrego, que,
debido a algún trauma familiar que debeu de sufrir na súa infancia, decide
vir a Galicia desde a súa terra nativa, que é Arxentina. O motivo principal
desta visita é a de coñecer in situ os seus antecedentes familiares e mailos
motivos polos que emigrou seu pai.
A novela desenvólvese nos poucos días que Melania pasa nun casarón
vello dunha casa nobre onde nacera seu pai, situado nalgún lugar da
Terrachá lucense, aínda que a historia ben podería ocorrer en calquera lugar
de Galicia. Melania, antes de vir a Galicia xa tiña moita información do que
pasara naquel lugar antes de emigrar seu pai, pero a súa presencia no lugar
dos feitos fai que a súa imaxinación se dispare en soños e alucinacións que
a levan a confundi-lo real co imaxinario.
Un barbeiro do lugar, Xosé Rega Vilarede, que é coetáneo do pai de
Melania, coma digno representante da literatura de tradición oral, será o que
nos transmita obxectivamente uns feitos dos que el fora testemuña e que
ocorren arredor do famoso santuario da Angustia, no ano 1920.
O lector vai recibindo a información ó longo da novela desde un punto
de vista multifocal, intercalándose a narración de Rega coa información que
a protagonista escoita directamente dos veciños que conservan algunha
memoria histórica, que nos levan a unha visión dunha Galicia tribal, de
mortes e loitas entre as parroquias, pero que simbolizan unha realidade moi
distinta da barbarie aparente.
Nunha sociedade teocrática, coma as que nos precederon, é lóxico que
non poida falta-la Igrexa galega, e aínda que non haxa un desexo explícito
de someter esta institución a ningún proceso, nótase a simpatía do autor por
aqueles cregos comprometidos cos problemas reais dos seus fregueses; uns
cregos que, por unha parte, predican a doutrina oficial pero que, pola outra,
tamén son tolerantes e comprensibles coas prácticas máxicas e sexuais que
había no mundo rural galego.
Tampouco non é para escandalizarse que aparezan algúns cregos
inmersos entre “os pecadores do sexo”; a fin de contas, este será un pecado
máis, pero non o peor –todos somos humanos.
Desde un punto de vista teolóxico, hai tamén algún crego que, a
primeira vista, podería ofrecer unha imaxe priscilianista ou paganizante,
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cómplice dun “pobo ignorante”, que cede e se adapta á psicoloxía popular
por enriba do catolicismo oficial. Sen lugar a dúbidas, os ministros da
Igrexa, coma os membros de calquera institución pública, non teñen todos
a mesma mentalidade: son individualidades que hai que respectar, sobre
todo cando non hai mala fe. O malo da novela, o causante da desgracia do
pai de Melania (que é máis ben unha traxedia de honra) é un familiar dela
chamado Silvano Dopacio, que, en realidade, tampouco é tan malo, se temos
en conta que a orixe da súa rebelión é a frustración dun amor de infancia,
causada por uns códigos de conducta social inxustos. A obra remata cando
Melania comproba , mediante unha historia que lle conta un veciño da
parroquia, algo que ela xa sospeitaba, pero que por pudor ou por respecto
nunca quixo dicir.
Está claro que a intención do autor é a de nos levar a un cosmos sociocultural practicamente desaparecido ou que cada vez se está distanciando
máis de nós. Dá a impresión de que o autor nos quere lembrar que o noso
pasado non é para esquecer, e que coas vidas dos nosos devanceiros aínda
se poden escribir historias moito máis atractivas e interesantes que as que
nos envían desde outros espacios moito máis afastados que, ás veces, ben
pouco nos poden dicir. Por iso, moito desexo que este exemplar profesor,
fondamente comprometido coa fe e coa galeguidade, que xa nos regalou hai
uns anos outra importante novela (Loita e morte), estea xa traballando nunha
terceira.
Manuel ESPIÑA

SHUSAKU ENDO: Río profundo, PPC, Madrid, 1995, 270 páxs.
Río profundo, Deus:
quero chegar ata
o lugar onde me sinta acollido

Estes versos dun coñecido espiritual negro (Deep River) fan de
expresivo frontis á última novela do coñecido escritor xaponés Shusaku
Endo (Toquio, 1923); aínda que tamén lle podería valer algunha outra frase
da propia novela, como: “Hai unha diferencia fundamental entre estar vivo
e vivir realmente”. Trátase dun dos máis relevantes novelistas xaponeses
contemporáneos, especialmente recoñecido no seu país, onde pertence á
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Academia das Artes do Xapón; tamén o é en Occidente, sobre todo desde o
éxito da súa novela Samurai, traducida a vinteoito idiomas. A esta novela
precederon outras coma El silencio, El loco maravilloso, El volcán, etc.
Nos círculos cristiáns, Shusaku Endo resúltanos máis coñecido por
outro libro seu, Xesús, que acadou unha gran difusión no seu país a comezos
dos setenta e tamén aquí (versión española en Sal Terrae, 1980); o seu éxito
en España debeuse á súa orixinalidade e boa cualidade literaria, sumada a un
coñecemento da realidade histórica de Xesús e o seu país, Palestina, así
coma unha boa teoloxía, inusual tratándose dun leigo non profesional da
teoloxía. Destaca neste libro a imaxe dun Xesús que comparte sinxelamente
a suor dos pobres; os seus ollos tristeiros pola dor da xente manifestan o seu
amor fondo e revelan o amor do Pai.
Non é de estrañar o seu éxito en Occidente, polo seu coñecemento desta
cultura (estudiou literatura francesa en Lyon, cidade e literatura da que
manifesta un gran coñecemento no seu último libro). Convertido ó catolicismo na súa adolescencia, escribiu outras novelas que queren explicar
simbolicamente as razóns polas que o cristianismo non acadou un meirande
enraizamento no Xapón.
Ese é tamén un tema recorrente do seu último libro, que, desta volta,
manifesta un coñecemento da realidade cultural, relixiosa e humana da
India. Río profundo é a historia de cinco personaxes que se atopan no río
Ganxes, buscando cada un deles algo que a mesma vida lles arrepañou. O río
sagrado do hinduísmo é o “río profundo da humanidade”, o lugar de
encontro que cada un deles trazou coa súa mesma vida, sorteando a dor, o
sufrimento e o desencanto. Unha aparente viaxe turística convértese nunha
viaxe interior ata o encontro consigo mesmo.
É por iso polo que a descrición dos personaxes e o drama da súa vida,
manifestado con toda crueza, ocupa un amplo espacio na novela: Osamu
Isobe, un home maduro que perdeu a súa muller comesta por un cancro;
fronte ó seu marido incrédulo (“como a maioría dos xaponeses”, p. 26,
confesa dramaticamente o escritor), a súa dona cre firmemente na reencarnación e, instantes antes de morrer, faille prometer ó seu home que a
buscará. Naruse Mitsuko é unha muller independente, divorciada do seu
home, coñecedora da literatura francesa e amante de Julien Green e
François Mauriac; particularmente, está seducida por dúas heroínas destes
novelistas: Moïra e Thérèse Desqueyroux, respectivamente. Mitsuko estudiara nunha universidade católica, pero “endexamais se formulara a
posibilidade de crer en ningunha das ensinanzas cristiás e odiaba escoita-los sermóns” (p. 45); ademais, un día descobre que nunca amou realmente
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a ninguén (“¿Como pode unha persoa así afirmar a súa presencia no
mundo?”, p. 145), aínda máis, séntese incapaz de facelo, aínda que traballe
de voluntaria nun hospital, o que ela chama “comedias de amor”. Pero esta
muller ten unha estraña relación co terceiro personaxe, o máis interesante da
novela, Otsu, un compañeiro de estudios, crente desde neno, que acaba
facéndose xesuíta, despois de moitas dificultades. A imaxe do Servo
rexeitado, do libro de Isaías, ten un papel fundamental na súa historia.
Hai outros personaxes coas súas dramáticas historias, como Numada,
un escritor de contos de animais que desde neno confesara os seus
sentimentos máis íntimos ós cans e paxaros, no canto de facelo cos
humanos; e Kiguchi, que carga cunha estarrecedora historia. Pero as
reflexións e avatares de Otsu son o máis interesante da obra, ó meu xuízo.
Otsu ten unha fe dubidosa e sinxela, que Mitsuko tentou afogar nos seus
anos de unversidade (“Debes liberarte dese Deus teu”, p. 50). Pero Otsu
recoñece con sinxeleza e sen asomo de orgullo: “Aínda que intente
abandonar a Deus... El nunca me abandonará a min” (p. 51). Para Otsu,
“Deus é máis que unha existencia, unha forza... que leva a cabo os traballos
do amor” (p. 78), e confía profundamente nel. Os seus conflictos, máis que
coa fe cristiá, son co cristianismo europeo, buscando unha forma de
cristianismo máis acorde coa mentalidade xaponesa: “Non podo entender
–di, fiel ó pensamento budista– a distinción que os europeos fan entre o ben
e o mal. Cústalles ver que tamén as cousas boas poden estar ocultas baixo
a capa do mal... Deus sérvese mesmo dos meus pecados e púxome no
camiño da salvación” (p. 80). Non é de estrañar que os seus superiores
consideren herético e panteísta o seu pensamento. Con todo, é ordenado
sacerdote, pero acaba levando parias ós campos de cremación en Benarés,
na India; pois –di– “O río do amor que é [Deus] flúe constantemente,
acollendo todo, non rexeitando a ninguén, nin sequera ós máis deformes e
sucios” (p. 231).
Para Otsu, o drama dos europeos é deixar afoga-la súa fe en pro dunha
excesiva claridade e un pensamento enmarcado nunha lóxica angustiosa: “A
fe dos europeos é consciente e racional. Esta xente rexeita todo o que non
pode catalogar en categorías racionais, lóxicas, á medida das súas mentes,
imbuídas de racionalismo... Non podo soportar ós que ignoran a gran forza
de vida que existe na natureza... Na cristiandade europea hai unha escala que
ordena tódalas cousas viventes. Xamais poderán entender o valor de versos
coma estes: ‘Cando me fixo atentamente/ baixo a sebe, abríronseme/ as
flores do corazón da miña nai’...
Desde a miña mocidade, gracias á miña nai, a soa cousa na que fun
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capaz de crer foi no amor... A miña nai ensinoume que [Deus] era a
acumulación máis inmensa do poder desa calor... O amor é o corazón do
mundo... A miña confianza está posta na vida de [Xesús], que sufriu un
auténtico tormento por causa do amor” (pp. 146-148).
Por iso, non teme confesa-lo seu convencemento de que o cristianismo
europeo non ten un valor absoluto, e que “Deus ten moitas caras”. Non
estaba lonxe daquelas palabras de Gandhi: “Hai moitas relixións diferentes,
pero son sinxelamente distintos camiños que levan ó mesmo destino”. Así,
escribe Otsu: “Non penso que Deus exista exclusivamente nas igrexas e
capelas de Europa. Creo que tamén está entre os xudeus, os budistas e os
hindús... Pero o cristianismo non mide nin mira ás outras co mesmo raseiro
que emprega cando se valora a si mesmo... O verdadeiro diálogo existe
cando se cre que Deus ten moitas caras e que existe en tódalas relixións” (pp.
150-151). Con todo, di máis adiante: “Non podo abandona-la Igrexa. Xesús
seduciume” (p. 238). Un bo remate para esta recensión, aínda que o libro
acaba... Invito ó lector a chegar ata a súa derradeira e sorprendente páxina.
Victorino PÉREZ PRIETO
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LIBROS CHEGADOS Á REDACCIÓN
LEYTE, ARTURO: Ensaios sobre Heidegger, Galaxia, Vigo 1995, 368
páxs. Ensaio e investigación.
O autor recolle neste volume cinco dos seus ensaios, tres xa publicados
e inéditos os dous máis extensos. El mesmo di no prólogo que a palabra
ensaio non quere dicir aquí xénero literario senón intento, discurso por
chegar a unha aproximación á obra do gran autor nuca esgotado.
FRANCO, JOSEP: O derradeiro bandido, Galaxia, Vigo 1995, 170 páxs.
Árbore. A partir de 12 anos.
Un neno de poucos días aparece abandonado á porta dun convento...
estamos nas guerras carlistas, e a aventura social e persoal desa vida ímola
ler con fruición. O autor é valenciano. A lingua orixinal, catalán. Leva 15
edicións... Traduciu ó galego Manuel Cortés Tallón.
VALCÁRCEL, XESÚS MANUEL: O capitán lobo negro, Galaxia, Vigo
1995, 204 páxs. Literaria.
O autor é un lugués, membro do colectivo poético Cravo fondo. Neste
mesmo ano pulicou a novela Matar o tempo, e agora estes catorce relatos
de asunto variado pero cun fondo común de base ocultista, de forzas
estrañas, de realismo absurdo e ás veces cruel.
FRANCO, XESÚS: Contra o mar, Galaxia, Vigo 1995, 100 páxs. Dombate.
Poesía.
Premio Martín Codax 1995. Primeiro libro de creación poética do
autor, e polo tanto fortemente vivencial. A presencia do mar sempre
evocadora garda séculos de presencias poéticas...
RISCO, ANTÓN: Mascarada, Galaxia, Vigo 1995. 154 páxs. Literaria.
Nun país tropical, nunhas vacacións, nai e filla e as respectivas
familias, viven algo diferente... Xogan un intercambio de personalidade de
consecuencia imprevisibles.
VV. AA.: Romarías e peregrinacións, Consello da Cultura Galega,
Santiago 1995, 208 páxs.
Ponencia e colaboracións do Simposio celebrado en Santiago no Ano
Santo 1993.
VV. AA.: Las bienaventuranzas hoy, Planeta, Barcelona 1995, 164
páxs. Colección Testemuño.
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Julián Marías prologa este segundo volume da colección que abriu a
Madre Teresa. Son autores: J.L. Olaizola, Mercedes Salisachs, E. Rojas,
Íñigo Cavero, Covadonga O’Shea, T. Luca de Tena, J.M. García Escudero
e Fernando Chueca. Unha visión do sermón fundamental de Xesús dende
o mundo de hoxe e dende varios sexos, idades e profesións. Deus fixonos
para ser felices xa nesta vida e non hai que esperar á outra para vivir esta
felicidade alí prometida... ós que cumpren a condición.
ABAD DE SILOS: Para encontrar a Dios, Planeta, Barcelona 1995, 336
páxs. Testemuño.
Non é unha reflexión de monxe. A reflexión déixanola facer a nós. O
padre Clemente selecciona 218 textos de diversos autores e épocas nos que
o fundamental é a busca de Deus.
HARGUINDEY, ENRIQUE E PAZOS XOSÉ MANUEL: Estilo de exercicios
para exercicios de estilo, Xerais, Vigo 1995, 80 páxs. Materiais.
99 propostas de actividades para traballar co texto de Quenau. Que o
mestre comprobe a súa gran utilidade...
ASTOR CAMINO, PAREDES RIVADULLA, ALBERTO SANMARTÍN: Contaminación e reciclaxe, Xerais, Vigo 1995, 182 páxs. Materiais.
Utilísima axuda para a educación do medio ambiente.
LAGO MARTÍNEZ, XOSÉ RAMÓN: Atención á diversidade
OTERO GUTIÉRREZ, LUIS: A avaliación
PÉREZ MÉNDEZ, JUAN IGNACIO: Necesidades educativas especiais
Xerais, Vigo 1995, 50-60 páxs. Cadernos da reforma.
FERRER, ÁNXELES: A aventura de Xanzolo, Primeiros lectores
CERMEÑO, XOSÉ: Estas rapazas chegarán moi alto, dende 9 anos
GARCÍA TEIJEIRO, ANTONIO: Lueiro de papel, dende 9 anos
CASTRO, ANTÓN: A lenda da cidade asolagada, dende 11 anos
Xerais, Vigo 1995, Merlín.
RIELO CARBALLO, NICANOR: Microtoponimia de Arcos, Lugo 1995,
124 páxs.
O autor mergúllase na súa parroquia natal e rescata unha ricaz
toponimia que sitúa e analiza. Unhas páxinas adícallas ó mesmo Arcos,
despois ós múltiples lugares, dous apéndices ocúpanse da igrexa e das casas
de veciñanza e outro á cartografía local.
RISCO, VICENTE: Obras completas, Galaxia, Vigo 1994, Volume IV,
492 páxs.
544/102

Recensións

Como diciamos no número 92 ó reseña-los tres primeiros volumes, vai
se-la primeira vez que poidamos te-la obra completa do autor en galego e
castelán, xa que moitos dos seus artigos andaban espallados en publicacións
desaparecidas ou inéditos. Neste volume aparecen: Teoría do nacionalismo
galego, Nacionalismo galego, El problema político de Galicia, Historia de
Galicia e Manuel Murguía.
STENDHAL: A cartuxa de Parma, Galaxia, Vigo 1995, 584 páxs.
Literaria Universitaria.
Stendhal é o seudónimo de Henri Beyle, novelista francés nado en
1783. Apaixonado por un líder, Napoleón, e por unha terra, Italia, crea esta
gran peza novelística en torno ó personaxe de Fabricio del Dongo. Os
amantes da novela decimonónica poderán –a ver se poderemos–, desfrutar
dunha máis en galego. Traduciu Germán Palacios Rico.
CONAN DOYLE, ARTHUR: O signo dos catro, Un estudio en escarlata,
As aventuras de Sherlock Holmes, Galaxia, Vigo 1995. As memorias de
Sherlock Holmes, Unhas 220 páxs. cada volume.
Non necesita presentación o autor nin as obras. Si a edición que abre
con catro títulos a Biblioteca Sherlock Holmes, con esmerada presentación,
a punto para os futuros Reis... Traduciron: Bieito Iglesias e Manuel
Vázquez. ¡Benvida!
WELSH, RENATE: Espinacas sobre rodas, Galaxia, Vigo 1995, 92 páxs.
Árbore.
Xosé Reimundez Fernández traduce do alemán esta noveliña dunha
escritora austriaca moi premiada pola súa obra de literatura xuvenil.
Desenvólvese en Viena e ten como tema a amizade capaz de supera-las
diferencias raciais e étnicas.
FRASIE, CRISTINA: Isilda, a portuguesa, Galaxia, Vigo 1995, 104 páxs.
Árbore.
A autora, que é a mesma de Mambo negro, ten orixes e curriculum moi
internacional. Unha máis das que por exercer de profesora en Galicia
escribe en galego. Preséntanos o drama dunha rapaza portuguesa que
secuestran en Galicia onde vive por razóns familiares... Policiaca, con
fondas análises da marxinación e do racismo.
Hartmann, Lucas: A brava Sofía, Galaxia, Vigo 1995, 190 páxs.
Serafín Villanueva traduce a este autor suízo e gran viaxeiro. Sofía é
unha rapaza que vai salvar un principiño enfermo de tristura pola soedade
á que o condenan os medos do seu pai... Aventuras.
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MINI E MERO (Xosé L. Rivas Cruz e Baldomero Iglesias): Contos de
vellos para nenos, Citania de publicacións, Lugo 1995, 142 páxs.
Colección de 44 contos, ilustrados por nenos, e que a todos nos
gustan...
GONZÁLEZ ARIAS, ALEJANDRO: Guías e rutas dos Ancares, Galaxia,
Vigo 1995, 200 páxs.
Trinta itinerarios de montaña con mapas, debuxos, planos, flora e
fauna, teléfonos e enderezos. Mete cobiza de correr por alí...
VV. AA.: Diccionario de Literatura galega, Galaxia, 1995, 630 páxs.
Volume I, autores.
Sen tempo de lle face-la recensión que merece, dámoslle a benvida a
esta obra da que estabamos ben necesitados...
Xa os editores avanzan a primeira crítica nunha obra desta envergadura, que é a desigualdade de trato e posibles ausencias. Os criterios e a
preparación de cada colaborador no coinciden na hora de tratar, incluír ou
excluír, clasificar e detemina-lo xénero de cada especialidade. Con todo, e
salvadas estas e outras limitacións, vai ser moi útil.
CANAL NIETO, AURENTINO: Dende San Pedro de Moreiras, Diputación
de Ourense, 1995, 74 páxs.
Aurentino foi un mestre, un “Señor Maestro” de San Pedro de Moreiras
que finou no 1993. Este libriño recolle parte da súa obra poética onde
expresa as súas vivencias cristiás de devoción a María e ó Crucifixo que
soubo traducir en entrega ós demáis.
Engracia VIDAL
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ÍNDICE XERAL DO ANO 1995

ACUÑA GARRIDO, Xesús:
Salvador Antonio Rodríguez Fraiz, un crego do noso pobo, 92 (149-160)
ALLEGUE, Pilar:
¿Cara a un novo averroísmo no século XVIII? Conflicto ciencia-relixión en Sarmiento,
94 (363-372)
ALVILARES, Xosé:
Deus, o nome do Innomeable, 95 (447-469)
AXEITOS, X.L.:
Vida e literatura no epistolario de Rafael Dieste, 92 (120-127)
COSTAS FERNÁNDEZ, Carmiña:
Un ano sabático: anacos dunha experiencia, 95 (490-493)
CAMPO FREIRE, Xoaquín:
O mundo dos maiores na nosa Galicia. Entrevista co doutor Fernando Jiménez
Herrero, 91 (45-58)
DÍAZ, Agustín:
Difícil futuro económico para Galicia, 92 (128-142)
Crónica política: Capeando o temporal, 91 (69-75)
Crónica política: Chegan as municipais, 92 (170-176)
Crónica política: O recambio, 93 (293-300)
Crónica política: A conspiración, 94 (402-409)
Crónica política: Un mes de triunfos, 95 (503-510)
DOURADO DEIRA, Manuel:
O máis humano e menos coñecido de Rafael Dieste, 92 (105-119)
Don Manuel Beiras: franciscano frustrado, pero galego de corazón, 94 (387-396)
Rec. Marga Romero, Entrevistas con Rafael Dieste, 92 (197-199)
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ESPIÑA, Manuel:
Rec. M. A. Laxe Freire, Semente de onte, 95 (538-539)
FERRO RUIBAL, Xesús:
Sarmiento no espello escachado das súas cartas, 94 (331-362)
GARCÍA TURNES, Beatriz:
Fundación O Noso Lar: unha misión compartida, 91 (59-68)
A dimensión estética da fe, 93 (258-267)
LABARTA, Uxío:
No fío do fletán: algo sobre a Galicia mariñeira, 93 (268-274)
LATAS, Ramón:
Antón Fraguas, cronista oficial de Galicia, 985 (495-498)
LÓPEZ CAMPO, Xoaquín:
Humaniza-la vellez: un reto para a sociedade actual, 91 (5-34)
LÓPEZ MUÑOZ, Daniel:
XVIII Romaxe de Crentes Galegos, 94 (397-401)
MADRIÑÁN, Xavier R.:
Guieiro, 91 (3-4), 92 (103-104), 93 (211-212), 94 (329), 95 (445-446)
MORENO ARAGÓN, Cándido, e URDIALES RECIO, Carlos:
A xubilación: etapa de tenrura creativa, 91 (35-44)
MORENO VILLA, Mariano:
Acerca do sentido dunha Filosofía da Liberación, 93 (241-257)
MOURIÑO LÓPEZ, Eva:
Rec. José María Mardones, Las nuevas formas de la religión, la reconfiguración
postcristiana de la religión, 91 (93-94)
PÉREZ PRIETO, Victorino:
Un documento sobre a pastoral obreira para o 1º de maio, 92 (143-148)
Na morte do meu irmán, 95 (482-489)
Rec. Carlos Díaz, Manifesto para os humildes, 92 (195-197)
Rec. Shusaku Endo, Río profundo, 95 (539-542)
PITE SANJURJO, Soledad:
Ilustracións, 91 (19, 65), 92 (113, 137), 93 (225, 269), 94 (337, 377), 95 (463,494)
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PORTAS
Rolda da
Rolda da
Rolda da
Rolda da
Rolda da

FERRO, Xesús:
cultura: Do escepticismo e do entusiasmo, 91 (76-84)
cultura: Entre guerras e festas, 92 (177-185)
cultura: Que vive e que non se ve, 93 (301-310)
cultura: Do capital á capital, 94 (410-423)
cultura: O carro diante dos bois, 95 (511-521)

POZO GARZO, Luz:
‘Confieso que he vivido’. Homenaxe a Pablo Neruda, 95 (480-481)
REGAL LEDO, Manuel:
¡Que viva a festa!, 93 (275-282)
Rolda de Igrexa: No encerellado camiño da esperanza, 91 (85-92)
Rolda de Igrexa: Flores de Pascua, 92 (186-194)
Rolda de Igrexa: Os que entre bágoas sementan, entre cantares recollen, 93 (311-321)
Rolda de Igrexa: Fagámo-lo outono, 94 (424-435)
Rolda de Igrexa: Entre olas e adeuses, 95 (522-533)
RIELO, Nicanor:
Rec. Francisco Carballo, A Igrexa Galega, 94 (439-440)
SIRO:
Ilustración, 91 (49)
SOTELO, Ignacio:
Diálogo sobre o inferno, o mal e Deus, 94 (373-386)
SUÁREZ ABEL, Miguel:
In memoriam. Chano vivo: tres escenas e un ‘flash back’, 92 (166-169)
SUÁREZ SUÁREZ, Manuel:
De xentes das Américas, 92 (161-165)
No Río de la Plata (1870-1914), 93 (290-292)
Lembranzas do Uruguai, 95 (499-502)
TORRES QUEIRUGA, Andrés:
¿Que queremos dicir cando dicimos inferno?, 93 (213-240)
Diálogo sobre o inferno, o mal e Deus, 94 (373-386)
Rec. A.L. Rodríguez Núñez, El sacerdocio como pasión. Biografía de don Luis
Zambrano Blanco, sacerdote, 92 (199-201)
Rec. Pilar Allegue Aguete, A filosofía ilustrada de Fr. Martín Sarmiento 92 (201-202)
Rec. Mário de Oliveira, Como eu fui expulso de capelâo militar, 94 (436-437)
Rec. Nicolás de la Carrera, El Dios de Miguel Hernández, 94 (438-439)
Rec. A. De Luis Ferreras, La cuestión de la Incomprensibilidad de Dios en Karl
Rahner, 95 (470-479)
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URDIALES RECIO, Carlos, e MORENO ARAGÓN, Cándido:
A xubilación: etapa de tenrura creativa, 91 (35-44)
VÁZQUEZ VICENTE, Xosé Henrique:
A relixión coma componente lexitimadora da vida neoconservadora, 95 (470-479)
VIDAL ESTÉVEZ, Engracia:
Libros chegados á Redacción, 91 (96-97), 92 (206-208), 93 (322-324), 94 (441-442),
95 (543-546)
Rec. Juan R. López Souto, O Val de Alba, a súa historia e a súa xente, 91 (94-95)
Rec. C. Floristán e J.J. Tamayo, Conceptos fundamentales del cristianismo, 92 (203204)
Rec. D. García Sabell e outros, Rafael Dieste, un creador total, 92 (204-205)
Rec. V. Pérez Prieto, Galegos e cristiáns, 95 (534-535)
WIRTZ, Pilar:
A miña irmá Teresa: memoria, presencia e chamada, 93 (283-289)
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COLABORAN NESTE NÚMERO
XOSÉ ALVILARES,

catedrático de Filosofía.

CARMIÑA COSTAS FERNÁNDEZ,

relixiosa carmelita da caridade.

AGUSTÍN DÍAZ,

xornalista, redactor de TVE-G.

RAMÓN LATAS,

xornalista.

XAVIER R. MADRIÑÁN,

VICTORINO PÉREZ PRIETO,

profesor de Historia no I.B. Rosalía de Castro de
Santiago.
crego, escritor.

SOLEDAD PITE SANJURJO,

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

XESÚS PORTAS FERRO,

mestre no Colexio Público San Benito de Lérez
(Pontevedra).

LUZ POZO GARZA,
MANUEL REGAL LEDO,

poeta.
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.

XOSÉ HENRIQUE VÁZQUEZ VICENTE,

licenciado en Ciencias Empresariais, bolseiro do
IDEGA.

ENGRACIA VIDAL ESTÉVEZ,

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

