MESA DE REDACCIÓN
Andrés Torres Queiruga (Director)
Xavier R. Madriñán (Redactor-xefe)
Engracia Vidal Estévez (Secretaria)
Agustín Díaz Blanco
Xesús Portas Ferro
Xosé Chao Rego
Pilar Wirtz Molezún
ADMINISTRACIÓN
Amalia Tomé Rocha
CONSELLO DE REDACCIÓN E COLABORADORES
Xesús Acuña Garrido (Pontevedra)
Estrela Álvarez Conde (Vigo)
Amancio Liñares Giraut (Negreira)
Alfonso Blanco Torrado (Guitiriz)
Xoaquín Manuel López Campo (Narón)
Xoaquín Campo Freire (Ferrol)
Arximiro López Rivas (Lugo)
Hermelinda Dapena Tarela (Pontevedra)
Xosé Antón Miguélez Díaz (Abadín)
Manuel Dourado Deira (Rianxo)
Victorino Pérez Prieto (Ferrol)
Manuel Espiña Gamallo (A Coruña)
Xosé María Pin Millares (Vigo)
Miguel Fernández Grande (Ourense)
Manuel Regal Ledo (Santiago)
Bernardo García Cendán (Lugo)
Nicanor Rielo Carballo (Os Peares)
Jaime M. González Ortega (Padrón)
Evaristo Rivera Vázquez (Vigo)
Mariano Guizán Sánchez (Ames)
Xosé Manuel Rodríguez Pampín (Santiago)
Xulio Lamelas Míguez (Ourense)
María do Carme Solloso Blanco (Narón)
Ramón Latas Espiño (Pontevedra)
Manuel Suárez Suárez (Santiago)
Xosé María Lema Suárez (Teo)
Antón Vidal Andión (Vigo)

REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN
Rúa Nova de Arriba, 1 - 6º Dta. Tel. e Fax (986) 84 61 82
36002 PONTEVEDRA
Precio subscrición:
l Ordinaria ......................................
l De apoio ......................................
l Estudiantes ou parados ...............
l Número solto ...............................

2.000
3.000
1.500
500

Pta
Pta
Pta
Pta

Publicación bimestral
CONTAS CORRENTES
Caixa de Aforros de Galicia: 68-1, Urb. 5 - Santiago
Caixa Postal: 04369847 - Pontevedra
Graficolor MINERVA, S.L. - Polígono do Tambre - Rúa Gütenberg, 5 - Santiago - D.L. C-80-1977 - I.S.S.N. 1131-6519

Revista galega de pensamento cristián

Nº 97/Volume XX (1996/marzo-abril)
SUMARIO
Guieiro,

por Xavier R. Madriñán ..................................................

119/3

LETRAS GALEGAS
Xesús Ferro Couselo: un home do pobo para o pobo,
por Xesús Portas Ferro e Gumersindo A. Campaña
Ferro ..................................................................................

120/4

ESTUDIOS
Chiapas: camiños de liberación,
por Antón Martínez Aneiros ...........................................

139/23

APORTACIÓNS
A nosa historia, a nosa Biblia,
por Manuel Regal Ledo ..................................................

154/38

EXPERIENCIAS
Algo novo está nacendo cada día,
por Jesús Medín ...............................................................

161/45

HORIZONTE ABERTO
Os primeiros soldados galegos emigrados no Uruguai,
por Manuel Suárez Suárez ..............................................

174/58

IN MEMORIAM
Aínda outro adeus esperanzado para Paulino Pérez-Mendaña,
por Xoaquín Campo Freire .............................................

177/61

CRÓNICAS
Crónica política: Cambio de era,
por Agustín Díaz .............................................................. 182/66
Rolda da cultura: Un garbeo intranscendente polos mundos da
cultura,
por Xesús Portas Ferro .................................................... 190/74
Rolda de Igrexa: Unha Igrexa nova que xorde nunha realidade
esmorecente,
por Victorino Pérez Prieto .............................................. 220/84
RECENSIÓNS
As décadas de T.L., de Lois Tobío,
por Manuel R. Pereira Valcárcel ..................................
Repensar la Cristología. Sondeos hacia un nuevo paradigma,
de A. Torres Queiruga,
por Victorino Pérez Prieto .............................................
El Hombre como Persona, de Mariano Moreno Villa,
por X.M. Domínguez Prieto ..........................................
Na fronteira do Misterio, de Xosé Chao Rego,
por Arximiro López Rivas .............................................
Contos, de Enrique Labarta Pose,
por Manuel Dourado Deira ............................................
Libros chegados á Redacción,
por Engracia Vidal .........................................................
ILUSTRACIÓNS
por Soledad Pite Sanjurjo .................................

213/97
214/98
216/100
217/101
219/103
220/104

129/13, 143/27

Calendario do contribuínte a Encrucillada
Seguimos en positivo agradecendo a tódolos e tódalas que
xiraron ou mandaron a domiciliación.
Nestas semanas, entre dez e vinte de abril tedes unha última
oportunidade para enviar domiciliación. Non o xiro, porque tarda
máis.
Dende o vinte, atención ó reembolso. Xa que ten que ser, por
favor non o devolvades.

Guieiro
Xesús Ferro Couselo: un home do pobo para o pobo. Así titulan Xesús
Portas Ferro e Gumersindo A. Campaña Ferro o traballo que dedican á
memoria do personaxe a quen se dedica este ano o Día das Letras Galegas.
Precisamente, nesta ocasión celebrámo-la figura de quen concibiu a idea de
instituír unha xornada anual para facilita-lo achegamento ó pobo duns
escritores que, sendo os seus, resultaban a miúdo mal coñecidos. A festa,
xa tradicional e ben consolidada, lembra en Ferro Couselo a persoa e a obra
dun dos galeguistas que máis se interesaron por ilumina-lo pasado do país
en tempos non demasiado fáciles, nun labor que, máis alá do estrictamente
científico, revístese co mérito de conferir un valor propio ó que moitos
consideraban secundario, abrindo camiños ó interese pola historia das
xentes de Galicia. O estudio con que abrimos páxinas proporciona non
simplemente os datos biográficos do personaxe, senón tamén unha cabal
comprensión do seu carácter, do seu modo de ser e das súas inquietudes.
Antón Martínez Aneiros permítenos, en Chiapas: camiños de
liberación, a ocasión de afondar un pouco nun asunto que está no candeeiro
da actualidade desde hai máis dun ano, cando o chamado Exército Zapatista
de Liberación Nacional sorprendeu ó mundo erguendo a bandeira da
protesta contra a opresión e a marxinación dos pobos autóctonos desde
aquel Estado mexicano. Agora mesmo anda entre nós unha parella de
catequistas indíxenas da diócese que rexe Samuel Ruiz expoñendo a
situación desas rexións americanas, nun momento en que diversas mesas de
negociación tratan de dar pasos cara a unha nova concepción do trato que
merecen unhas comunidades tanto tempo desprezadas.
Noutra orde de cousas, Manuel Regal tece, baixo o encabezamento
de A nosa historia, a nosa Biblia, unhas reflexións sobre a interpretación
do acontecer histórico de Galicia á luz da lectura dalgunhas obras literarias
recentes. Así mesmo, anque desde un ton máis íntimo, Jesús Medín
comunica as experiencias dunha persoa que atravesa momentos de “mudanza
interior”. Algo novo está nacendo cada día é unha sentida meditación que,
mesmamente por ser tan persoal, pode establecer doados puntos de
comunicación cos demais e ser de utilidade a quen o sinta preciso. Como
servirá para ben de moitos a fermosa lembranza que Xoaquín Campo
Freire fai dalguén tan querido como foi Paulino Pérez-Mendaña. Como
sempre, a revista complétase coas referencias á actualidade no campo
eclesial, político e cultural.
Xavier R. MADRIÑÁN
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Xesús Ferro Couselo:
un home do pobo para o pobo
Por Xesús PORTAS FERRO e
Gumersindo A. CAMPAÑA FERRO

Nihil aliud, tota mea iam longa vita, feci, quam adimplere
munera mihi conlata.
En toda a miña vida, que xa vai sendo longa, non fixen
máis nada ca levar a cabo os labores que se me encomendaron.
Xesús Ferro Couselo,
“De amicitia atque honoribus epistola”,
Grial, 48 (1975) 244

1. Primeira aproximación ou: o qué e o quen
- Xesús Ferro Couselo, ¿e quen é?
- Un historiador.
Verdade, pero escasa. Resposta escasa á pregunta polo qué, e moito
máis escasa aínda no tocante a satisface-lo interese que en moitos galegos
Aínda que a estructura e redacción deste artigo foi obra do primeiro dos autores, o segundo non só
subministrou a maioría dos testemuños e achegou case toda a documentación, senón que leu e
cadrou conforme co contido, que en boa parte el mesmo suxerira anteriormente.
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espertou a decisión da Academia de lle dedica-lo Día das Letras de 1996.
Mesmo no seo de ámbitos galeguistas, a pouco máis de vinte anos do seu
pasamento, resultou xa logo descoñecido precisamente o home a quen se lle
ocorreu a idea de instituír oficialmente o Día das Letras Galegas coa
finalidade de facilitar ó pobo o coñecemento dos escritores galegos e das
súas obras. ¿Quen foi, logo, este home? ¿E como se entende o seu
xeneralizado descoñecemento?
O que foi e o que fixo interésanos menos. Finalmente, temos xa
algunhas biografías nas que o lector pode satisfacer medianamente estas
cursidades. Se algo disto diremos, será en apertado resumo. Que tal é:
rematados os estudios teolóxicos na Universidade Pontificia de Santiago e
licenciado en Filosofía e Letras pola Universidade civil compostelá, desiste
do propósito de se facer crego e inicia en 1931, ano vixésimo quinto da súa
vida, a actividade que poderiamos chamar pública. Participa axiña na
fundación do Colexio de Doutores e Licenciados de Pontevedra e ata o ano
35 fai as funcións de secretario da súa xunta de goberno. Milita como
dirixente nas Xuventudes Católicas, organización na que presenta relatorios
e colabora estreitamente co seu amigo Manuel Cabada Vázquez. Colaborador
de Logos, revista católica de expresión galega, á que chega tamén da man
de Cabada. Ensina no Colexio Labor de Vigo, tamén aquí colega de Cabada
Vázquez. Profesor de Letras no Instituto de Tui, crea e dirixe a revista Tude
e traba amizade con Darío Álvarez Limeses e cos xoves fillos deste, os
irmáns Álvarez Blázquez. Fundador e dirixente da FMG (Federación de
Mocidades Galeguistas), presenta un relatorio á asemblea celebrada en
Ourense no 36, convención que copreside a carón de Marino Dónega,
Ramón Piñeiro e Xácome Isla Couto. Asiste á fundación do Partido
Galeguista e intervén activamente nas campañas electorais durante a
República. Dirixe o Museo Arqueolóxico e o Arquivo Histórico Provincial
de Ourense desde 1941, institucións ás que dará ser e vida en longos anos
de traballo sen vagar e calado. Autor dunha orixinalísima tese de
doutoramento sobre a orixe e funcións dos gravados rupestres en Galicia.
Cofundador do Patronato Rosalía de Castro en 1947, é conselleiro do
mesmo nos seus primeiros anos, os máis difíciles. Conselleiro de Galaxia
desde a fundación desta editorial. Membro da Fundación Penzol, toma sobre
si a responsabilidade de dirixi-la catalogación dos seus fondos bibliográficos.
Académico de número da Galega desde 1951, será el quen suxira a
Fernández del Riego a idea de instituí-la celebración anual do Día das
Letras, e asinará con este a proposta. Autor de numerosos estudios de
investigación arqueolóxica, paleográfica, toponímica, etnográfica ou
estrictamente histórica, publicados os máis serios en revistas especializadas
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e noutras obras colectivas, e os de ton divulgativo, en publicacións periódicas
populares. Pioneiro na divulgación de documentos escritos en galego
medieval ó prepara-la edición de A vida e a fala dos devanceiros (1967), en
dous volumes. Secretario do grupo de redactores da Historia de Galicia
editada en Buenos Aires. Fundador e director de revistas de investigación
coma o Boletín Auriense e de animación socio-cultural coma Posío, Artes
y Letras. Comprometido no movemento segrar a prol da liturxia en galego.
E un moi longo etcétera de actividades.
¿Quen era este home e cal foi o seu xeito de estar e facer? ¿Como é que,
estando en todo, pasou case desapercibido ata o punto de ser practicamente
un descoñecido de entre aqueles cos que traballou man a man? O certo é que,
agás Cabada pola súa morte temperá, case tódolos seus compañeiros
acadaron unha notoriedade superior á del. Xa non digamos de Otero ou
Risco, por razóns obvias. Mais de Fernández del Riego, Ramón Piñeiro,
Xosé Mª e Emilio Álvarez Blázquez, Xácome Isla Couto e outros sabemos
ben máis ca do seu eficaz colaborador e amigo.
A primeira causa de o coñecermos menos foi el mesmo, a súa maneira
de ser. Era home reservado, pouco dado a falar de si e nada amigo de figurar.
Era o operario eficiente e calado, o derradeiro nos momentos da aparencia.
Na acta de constitución do Patronato Rosalía de Castro, por exemplo, figura
exactamente no derradeiro lugar, non só detrás de Otero Pedrayo ou Pedret
Casado, senón tamén, entre outros, de Bouza Brey, Beiras García, Isla
Couto e Antonio Fraguas. Nas numerosas actas que puidemos consultar das
xuntanzas en que participou do Colexio de Doutores e Licenciados aparecen
homes que, caso de Filgueira, propoñen e din e fan e acontecen. Semella que
Ferro non fixese máis nada ca oír e tomar notas para logo executa-lo
acordado. Só unha vez se recolle unha intervención súa: cando, loado polo
seu ben facer no secretariado que daquela deixaba, reverte esas loanzas para
o presidente do Colexio.
Eis, pois logo, a primeira causa da súa pouca notoriedade: a modestia
e a reserva con que se conducía. A ela pode engadirse outras. Unha é a de
se prestaren pouco os seus escritos, especializados e rigorosos os máis, á
exteriorización do íntimo. Outra, o feito de lle tocar vivir uns tempos nos
que a expresión franca das propias conviccións e posicionamentos, sendo
cales eran, supuña arriscarse moito. Polo que, valente e mesmo ousado
segundo se admite, adoitaba calar prudentemente. Así di del Carlos Casares
ó describilo entre os membros da tertulia cotiá arredor de Risco:
Estaban tamén os galeguistas, un dos cales, Xesús Ferro Couselo,
membro da Real Academia Galega, pertencera á FAI en Madrid e mantiña
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unha actitude política clara, con actividades na clandestinidade. Este
home, pequeno e rexo, de carácter forte, católico practicante e fervoroso,
cando se falaba de política, expresábase con prudencia, pero tamén con
valentía.1

Este é o home do que queremos saber máis fondamente quen foi.
Tentaremos de guia-lo lector no descubrimento dalgunhas constantes da
súa vida, dalgúns trazos seus característicos. Na medida en que polo de
agora nos é posible, queremos tamén suxerir en que consistiu o máis propio
e específico da súa aportación á obra de recuperación da galeguidade, en
que con moitos outros colaborou.
2. Home da aldea
....Adrián na aldea era sempre un ser estraño e sufrinte. Non
xogaba coma os nenos. Non sabía falar cos labregos: sempre diante
deles sufría dunha timidez invencible. Coma se tivese vergoña da
propia superioridade intelectual.
Otero Pedrayo,
Arredor de si, Vigo, 2ª 1970, p. 682

Os guieiros ourensáns da Xeración Nós, principalmente Otero e Risco,
propugnaron a volta á aldea por parte dos antigos fidalgos asentados na vila
entre a pequena burguesía. O obxectivo era dobre: o de estes se encontraren
a si mesmos sentindo a presencia inmorrente da Terra, e o de remediaren
a decapitación que sufría a sociedade rural a causa do absentismo da súa
antiga clase dirixente. Ferro Couselo, decote próximo ós homes de Nós,
debeu de compartir esta idea; pero levouna á práctica dun xeito abondo
diferente. A autorreferencia á aldea, nos casos de Otero e Risco coma nos
dos seus heroes de ficción, supuña a recuperación tralo desvencellamento,
o termo dunha viaxe à rebours, unha conversión. En Ferro foi un xeito de
seu e de sempre, natural e endexamais renegado. En canto as súas
ocupacións llo permitían, facíase presente na parroquia nativa de Santa
Comba3 de Louro (Cordeiro), onde mantivo casa aberta, distinta da que fora
Carlos Casares, “A tertulia de Vicente Risco”, Vicente Risco. Arredor de nós, A Nosa Terra, A nosa
cultura, 14, 1993, p. 6.
2
Alomenos como lector, Ferro xa está unido a Otero e Risco antes do 32, como o demostran os
ourensanismos da súa lingua en Logos, por exemplo iste e faguer. Se lera Arredor de si, ben se puido
identificar co personaxe de Adrián. Para en Cordeiro ir pedindo o voto para o PG, facíase acompañar
do seu irmán Manuel, catro anos máis novo e en comparación o seu Xacobe (Xacobe é o irmán
práctico na novela de Otero).
3
Santa Comba e non Santa Columba, como por infeliz inadvertencia se pon nalgunha biografía.
1
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dos seus pais e logo da súa irmá María. Alí quixo vir morrer, no colo da terra
que o criara. “El adoptivo orensano egregio no dejó de estar vinculado
siempre a su pequeño –y hermoso– lugar natal”, escribía González Garcés
de alí a uns días do seu pasamento.4 Ó seu amigo Isla Couto gústalle dicir
que Ferro “era un home que tiña aldea”, querendo significa-lo enraizamento
fondo nunha terra e a riqueza de relacións humanas, familiares, naturais. É
dicir, a galeguidade enxebre.
Tamén o seu modo de estar na aldea foi distinto. Don Xesús non era nin
se sentiu fidalgo entre os cordeiráns. Nin viña a eles cos fumes que adoita
o aldeán des-terrado ou o pequeno burgués que conserva casa no medio
rural. Foi entre os seus naturais conveciño, máis un aldeán.
Niso ben tiña a quen semellar. Gumersindo Ferro Barreiro, seu pai, non
fora un calquera. Os veciños dábanlle o don. Home con estudios, facía
funcións de perito agrimensor e era requirido para estender documentos de
partillas e de compravenda. Síndico ó primeiro e logo secretario durante
anos do Sindicato Agrícola de Louro (Cordeiro), animou importantes
accións de solidariedade e promoción social. Froito dunha delas foi a
consecución –e dotación de edificios– das dúas primeiras escolas de ensino
público que a parroquia tivo, aló contra o ano 1920; as únicas, por certo, que
tivemos ata os anos 60. Este home notable foi e considerouse sempre un
labrego entre os labregos. Na súa alocución á asemblea do Sindicato no
verán de 1918 fustriga o caciquismo e proclama que “é deber de todo bo
cristián sacrifica-las súas amizades e simpatías cos vampiros dos pobres, e
poñe-la intelixencia que Deus lle deu ó servicio da humanidade”; censura a
falta de liberdade dos concelleiros municipais tratándoos de sancristáns que
só aprenderon a dicir “amén”; nega que teña aspiracións de poder, de obter
cargos; láiase da resistencia dos políticos “caciques” a solicitaren para
Cordeiro unha escola, cando non ten ningunha e o Estado acaba de conceder
dezaseis para o partido de Caldas, e remata pedindo escusas pola “rudeza
das miñas palabras, pois como traballador do campo non teño tempo para
instruírme” (ese era o tema, a instrucción dos cordeiráns). Na súa arenga
ós veciños do lugar de Vilar, toda ela en lingua galega, convidándoos a se
asociaren no Sindicato e a subscribi-la solicitude dunha escola de educación
Temos ante os ollos un documento do século XIV polo que se nomea cura de Jâânçe (Xanza) un
cóengo de Santa Côônba de Louro. Por certo, temos diante outro de comezos do XVI polo que unha
veciña de Santa Columba del Oro (¡epa!) doa os quiñóns duns beneficios eclesiásticos que posuía
ó Hospital Vello de Santiago.
4

Miguel González Garcés, “Xesús Ferro Couselo”, La Voz de Galicia, 4-5-75.
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primaria, fálalles da necesidade de “poñer a este gran Cordeiro un muro
forte que nadie puidese atropelar, nin cacique, nin curial, nin demoño que
os leve”.
O seu fillo Xesús interiorizou e prolongou aspectos importantes da
imaxe deste pai identificado coa causa dos pobres, promotor da educación
popular, servidor do ben común aínda cando non llo agradecían, que puido
desclasarse e non o fixo, que tivo ocasións de facerse rico e desaproveitounas. Nembargantes, a imaxe que se terá de Xesús na aldea diferirá
abondo da do pai. Non é estraño, pois son diferentes o carácter, a formación,
a historia persoal, as circunstancias históricas e sobre todo o tipo de
relacións coa vecindade. Sen deixar de ser e sentirse cordeirán, don Xesús
non puido vivir moi inmerso no decorrer da vida da aldea. Sobre todo
despois da Guerra. Xa non lle era posible comprometerse na acción popular
socio-cultural ou política dos tempos da República: cando pedía polas
portas o voto para o PG ou organizaba mitins, daba catequese na igrexa ou,
rodeado dos rapaces da escola, dirixía excursións a un castro, unha fraga
ou un pardiñeiro célebre, coma o lugar onde estivera o antigo mosteiro e
colexiata –no século XIV aínda con cóengos segundo vimos–5 de Santa
Comba de Louro. Algo disto fará aínda con algúns estudiantes nos anos 60.
Pero os moitos traballos e a pouca saúde que gastaba mantíñano case
arredado na casa, durante o mes de verán ou as fugaces idas por volta que
no resto do ano facía a Cordeiro. Onde aparecía indefectiblemente era na
misa das 12 ós domingos ou conversando coa xente á saída.
Frei Xosé Isorna foi veciño porta por porta, logo discípulo ocasional,
máis tarde amigo e confesor, e finalmente panexirista de don Xesús nun
discurso fúnebre que daría ó prelo co título Un home ó servizo de Galicia6.
O P. Isorna, nun artigo que preparou recentemente para publicado nunha
obra colectiva en honor de Ferro, retrata así o Xesús de vintetantos anos:
Xesús Ferro Couselo non era corpachudo. Era máis ben miúdo de
carnes e non rexo de forzas, pero forte de vontade e firme de carácter. Era
falador e dialogante, non con exceso, aínda que lle gustaba máis preguntar
e escoitar. Nunca o vin xogar nin participar nos xogos do noso tempo:
frontón, marro, pelota, balón, estornela, gua, chave... Tampouco era moi
dado ó canto, aínda que lle gustaba a música. Nos bailes nunca o ollei, nin
en lugares de bulicio e trouleo. Era serio, igual que un home maior.
Sempre afable e moi cortés. Amaba os libros como se fosen persoas. Na

5

Cfr. nota 4.

6

Editorial La Región, Ourense, 1975.
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igrexa parecía un cura, aínda que non o era. A xente respectábao con
agarimo. Porque era entrañablemente respectuoso con todos.

Nós, que o coñecemos adulto, subscribimos sen receo este retrato. Así
era don Xesús entres os cordeiráns. Un cordeirán máis7 que, se en algo se
distinguía, era na exquisitez e garimoso respecto que a todos ofrecía e de
todos merecía.
3. Home libre
Hombre de gran carácter y firmeza en sus convicciones y decisiones,
que parecían contradecir su apariencia tímida. Valiente, y aun osado,
cuando era necesario. [...] Con la serena, pero firmísima, decisión en
defensa de sus ideales, de sus amigos. La generosidad, el amor humano,
la dignidad, la libertad, la amistad.
González Garcés, M., l. c.

Os que o coñeceron admirárono maiormente polas súas excelentes
calidades humanas, operantes tanto nas relacións interpersoais coma na
actividade científica, social e profesional. Mais el non se gababa dos seus
feitos e saberes. Nin se prestaba gustoso a falar dos momentos da súa vida
en que tivo ocasión de probar en grao admirable a súa liberdade, coraxe e
firmeza. Esta súa reserva, xuntamente coa vouga noticia que desas cousas
se tiña, foi a causa de que, aínda el vivo, corresen auténticas lendas sobre
o seu excepcional comportamento en situacións que vivira ben difíciles. O
referente, por exemplo, á súa actividade en Madrid durante os anos da
Guerra, como militante cenetista. Ou o que ten que ver coa súa actividade
política na clandestinidade, en plenos anos escuros. Ou os moitos casos da
súa intervención en defensa do patrimonio artístico en terras ourensás fronte
ás trapalladas e insensateces dos que o derramaban ou acaparaban, poderosos
a miúdo e perigosos.
Detrás desa imaxe pública del hai un home dotado dun aguzado espírito
crítico e gran independencia intelectual. Son trazos fortes da súa
personalidade, dos que veu dando proba arreo.
a) O investigador crítico e independente
A xustificación deste enunciado pódese facer desde varios lados. Nós
referirémonos a catro casos nos que cremos relocen claramente estes trazos.
A un de nós dedicáballe no verán de 1967 un exemplar de A vida e a fala dos devanceiros con esta
dedicatoria: “A N. N. coa espreita dun cordeirán máis, que dará honra e prol á nosa Terra”.
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Leamos, un supoñer, os primeiros traballos que publicou. Nos anos 31
e 32 entregou ó boletín católico Logos, editado en Pontevedra, tres breves
estudios sobre algunhas pasaxes dos capítulos 9-11 do libro do Xénese.
Nun deles8 sinala expresamente a “falla de espritu crítico” e a concepción
milagreira da orixe das linguas como as eivas principais das interpretacións
correntes, que por iso el rexeita, do episodio bíblico da torre de Babel.
Católico fervente e sincero como entón e sempre foi, non por iso ten receo
en admitir teses provenientes da crítica racionalista da Biblia. Acepta, por
exemplo, que esta ofrece unha imaxe de Deus antropomórfica e que, malia
a súa inspiración divina –que el salva–, é unha “historia do pobo para o
pobo”. Afirma que concretamente o texto co que se enfronta pertence á
literatura de tradición oral; é, escribe, “narrativa popular”. Sobre estes
supostos e aducindo datos positivos procedentes da análise lingüística e
contextual ou da investigación histórica, constrúe a súa orixinal interpretación
do referido relato bíblico. Este contaría, nun principio, a experiencia
traumática na que os israelitas –ou algún clan semítico co que logo se
identificaría Israel, diriamos– se viron oprimidos e excluídos por un pobo
veciño e familiar. Co paso do tempo a tradición oral viría modificando o
relato ata o estado en que aparece recollido no Libro, é dicir, converténdoo
en lenda etiolóxica para dar razón da diversidade cultural e lingüística de
pobos que tiveran devanceiros comúns. Pero a torre de Babel foi e, así e
todo, segue sendo representación da loita e opresión a que algún pobo
semita foi sometido por outro –camita este, entende Ferro, o cal é improbable.
Mais velaí non só o sentido crítico, senón a partir del un acerto fundamental.
Os estudios bíblicos teñen establecido que Babel é o nome hebreo de
Babilonia e que a torre fai referencia ó zigurat, emblema da soberbia e da
ameaza que Babilonia supuxo en distintas épocas históricas para Israel e
para outros pobos veciños.
Outro que tal é o caso da súa tese de doutoramento dirixida, por García
Bellido e defendida en Madrid (1947) ante un tribunal presidido por
Cotarelo Valledor. Máis unha proba da independencia intelectual de Ferro.
Trátase do traballo de investigación que editaría en 1952 so o título Los
petroglifos de término y las insculturas rupestres en Galicia. Nel tenta
demostrar, a partir da lectura directa e mais de referencias achadas en
múltiples documentos medievais, que gran parte dos gravados rupestres de
Galicia eran signos de demarcación entre territorios ou xurisdiccións.
Cómpre advertir que nin daquela nin hoxe os especialistas na materia
“O Xénesis e as primeiras dispersións dos pobos. 3. A dispersión de Sinâr”, Logos, 20 (1932)
120ss.
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aceptan de grado esta tese. Se cadra porque nin sequera a discutiron abondo,
pois non ofreceron, que saibamos, mellor explicación ás probas documentais
presentadas polo noso investigador. Con todo, este sostívoa decote. A pesar
de con ela contradici-la hipótese comunmente admitida, a propugnada por
Bouza Brey, vello amigo, ou por Cuevillas, mestre admirado e benquerido.
Conta don Manuel, o irmán de Xesús, que Fermín Bouza Brey fixo canto
puido para que a tese non fose presentada. Falou con Manuel para que
disuadise o irmán. Interveu perante o director da tese. Ousou mesmamente
escribirlle a Xesús tratando a súa investigación como cousa intranscendente
que pouco máis daría ca para un artigo de revista. Na carta que recibiu por
resposta –conta don Manuel Ferro, a quen Bouza parou na rúa para lla
ensinar– había un parágrafo que rezaba así: “Á ciencia esa vosa, o mellor
que lle podedes facer, ti que es bo poeta, é poñerlle un epitafio, porque con
García Bellido, sen García Bellido ou contra García Bellido, a tese eu
preséntoa”. Seica o García Bellido se fixo enfermo e escusou así non
aparecer no tribunal.
Con aquel agudo sentido crítico que o puxa a se ater escrupulosamente
ó dato histórico positivo e controlable, rexeita a tópica tese de que a causa
do desemprego oficial do galego contra a fin da Idade Media fose unha
“premática” dos Reis Católicos en tal sentido. Adoitaba repetir que nin ese
decreto aparece por ningures nin referencias coetáneas a el. De por parte,
aparece practicamente negado polo feito de existiren escribáns que mesmo
durante todo o primeiro tercio do século XVI estenden os seus instrumentos
en lingua galega. A perda do galego como lingua escrita e oficial foi,
segundo Ferro, froito dun proceso longo de cen anos ou máis, desenvolto
no caldo de cultivo preparado polo debilitamento das institucións xurídicas
autóctonas subseguinte á anarquía feudal. Fitos sobranceiros dese proceso
son: a política administrativa dos Trastámara para Galicia, que foi desprazando os galegos dos postos dirixentes e substituíndoos por homes vindos
dos outros reinos; o fracaso da revolta irmandiña; a creación da Real
Audiencia de Galicia e das Cortes do Reino –despois Xunta–, coa diminución
que supoñen da autonomía administrativa galega; e, decisiva e finalmente,
a lei de 1480 pola que se establece que de alí en diante non se confira o
título de escribán senón mediante licencia do Real Consello. Mesmo se son
galegos, os novos escribáns empregarán á xunta os formularios alleos e a
lingua destes, o castelán. Só os vellos non postos ó xugo da nova asimilación
conservarán durante os cincuenta anos seguintes as fórmulas e lingua dos
devanceiros, mais esmorecentes.9
9

Esta explicación, apoiada por Ferro con outros datos, é hoxe aceptada por todos. A exposición da
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Ferro Couselo non renegaba, no eido da historiografía, das visións
totalizadoras nin das grandes obras de conxunto. Nos seus planos estaba a
idea de escribir algún día unha Historia de Galicia. Aventurou mesmamente
unha definición diferencial de Galicia dende a perspectiva histórica.10 Mais
coidaba que estes estadios só son lexítimos trala pescuda dos datos positivos
e o seu tratamento científico rigoroso, moi lonxe das idealizacións e outras
deformacións características da historiografía romántica, que vía dominar
aínda en Galicia.
Sábese que foi grande a frustración e mágoa que lle quedou de non
poder realiza-lo seu proxecto cando de Buenos Aires se lle pediu a
colaboración, coa de Otero e Risco entre outros, para prepara-la Historia de
Galicia que alá editarían. Ferro pensara noutra cousa, máis seria e feita máis
de vagar, co tempo necesario para mediante estudios monográficos ir
enchendo certas lagoas e zonas do pasado insuficientemente estudiadas.
Algo disto lle di a Fernández del Riego na entrevista que se publicará en
Galicia emigrante.11 E nós somos testemuñas do moi punxente e duradeira
que lle foi esa frustración. De Buenos Aires responderon que querían unha
cousa “máis lixeira”. Entón Ferro comprendeu, dicía, que o que lle semellara
un acto de xenerosidade –patrocinar un proxecto editorial– non o era senón
de interese e vaidade. Don Xesús levará consigo ó alén esta mágoa e a de
non poder escribir unha historia de Galicia abordada cunha metodoloxía
semellante á empregada por Menéndez Pidal no tratamento de numerosos
temas históricos referentes ós reinos hispánicos do centro. Así llo confesou
ó seu irmán Manuel uns oito días antes de finar. A mágoa foi de todos nós.
Cunha pouca menos modestia, autoesixencia e rigor –e cunha pouca máis
saúde e lecer dos que gastaba– teriamos hoxe del unha boa historia de
conxunto da Galicia medieval: seria, celmosa e poida tamén que discutible.
b) O cristián no cidadán
Quen ía para crego desiste de selo tras un ano enteiro adicado a pensar
ben a decisión. O motivo decisivo foi, segundo a alguén ten dito, a previsión
mesma pode acharse en: Ferro Couselo, X. “Como e por que os escribáns deixaron de empregar o
galego”, Homenaxe a Ramón Otero Pedrayo no LXX aniversario do seu nacimento,Galaxia, Vigo,
1958. Máis brevemente exposta aparece na entrevista que concede dous anos antes a Fernández del
Riego para Galicia emigrante, X (1956).
10
Cfr. a entrevista citada na nota precedente. Aí define Galicia como reino románico, caracterizado
pola convivencia ou fusión do transcendente co cósmico. O propio Fernández del Riego parafraseará
a idea en “O pensamento e a obra de Ferro Couselo”, Boletín Auriense, V (1975) 24-29.
11
Cfr. nota 10.
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ou temor a que, membro do clero, contradiría na práctica a utopía de amor
e irmandade, a espiritualidade que no plano ideal xustificaba aquela
vocación. Isto quere dicir que abandonou un camiño por superación do
mesmo.
Tamén é certo que as condicións, as persoais e as sociais do momento,
lle facilitaron a decisión. Tocante ás segundas, eran tempos de liberdade
recobrada –superada unha dictadura, acabada de estrea-la República– e
algúns espíritos libres coma o del viron que fóra dos valados eclesiásticos
se lles ofrecía mellores oportunidades ca no seu interior para viviren os
valores que precisamente aquí asumiran. Ten sucedido máis veces, antes e
despois. Os de dentro responderon alpurnándoos con intolerancia. Un
seminarista de entón, Antonio Rodríguez Fraiz, lembra así o que ocorreu
tendo el uns dezanove anos:
Unha bandada de seminaristas deixaron o seminario. Daquela caeu
coma unha lousa o feito dalgún crego que se secularizou. O poeta Cabada
Vázquez, que era diácono, tamén se secularizou con permiso de Roma.
Non nos falaban doutra cousa máis que de que eran herexes, sobre todo
os que casaban.12

A fe cristiá foi un dos grandes principios que rexeron a vida e obra de
don Xesús. O de menos é a súa actividade expresamente cristiá: organización
da catequese parroquial de Cordeiro, colaboracións en Logos, militancia nas
Xuventudes Católicas, pertenza á Asociación Católica Nacional de
Propagandistas, compromiso coa promoción do galego na liturxia,
participación frecuente no culto católico e ata o rezo diario do rosario en
familia. Onde a calidade da súa fe máis se probou foi no seu fino sentido da
xustiza, na proximidade a tódolos que necesitaron a súa axuda e na asunción
explícita da defensa dos máis débiles. Poderiamos aducir disto centos de
testemuños. De Cordeiro, de Ourense, dos parentes, dos veciños, dos que un
día casualmente deron con el no camiño da vida, e dos que foron longo
tempo seus compañeiros, colegas, contertulios, colaboradores, amigos. A
súa sobriña Mª Dolores, que tan ben o coñeceu, pois ó seu carón achou un
segundo fogar, escríbenos:
A bondade era consubstancial nel. Foi esta unha das calidades que
máis cariño, respecto e admiración espertou nos demais, máis aínda cá
súa actividade intelectual [...].
Sabedores da súa predisposición a prestar todo tipo de axuda, eran
moitas as persoas que acudían a el: uns para evitar que as súas escasísimas
En Acuña Garrido, Xesús, “Salvador Antonio Rodríguez Fraiz, un crego do noso pobo”,
Encrucillada, XIX (1995) 152.
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propiedades pasasen inxustamente ás mans dos caciques; outros para
confesarse e descargar mediante interminables conversas as súas angustias
e frustracións; os máis para que lles fixese un escrito, enchese un
formulario, resolvese unha dúbida, etc. Estaba aberto a todo o mundo, non
impoñendo condicións previas nin esperando contrapartidas. [...]
A obra [intelectual] do tío Xesús é moi seria e rigorosa [...]. Sen
embargo, sería moito máis ampla se non compartise a actividade
investigadora con moitas outras actividades, entre as que sobrancea a
defensa dos máis débiles fronte ó asoballamento dos poderosos.13

Cómpre observar cómo é recorrente a referencia á súa teima anticaciquil,
que, como enriba dixemos, lle viña do pai. Que o fenómeno caciquil era
cousa que moito lle repugnaba demóstrao xa unha comparación que aduce
nun dos seus artigos en Logos para ilustra-lo xesto feudal de o señor pousa-la man no home libre que se acolle baixo a súa dependencia: “semellante
–escribe– â que os nosos caciques adoitan faguer cos probes paisanos, que
con tal aición téñense por moi honrados”.14
Nun home destes sentimentos e principios inspiradores da vida non é
moito de estrañar un feito que para moitos ten difícil explicación, mesmo
para persoas moi achegadas a el no sangue ou no afecto. Referímonos á súa
militancia activa no seo da CNT durante os tres anos da Guerra. Pensa
alguén que se meteu alí co obxecto de salva-la propia vida, supostamente
ameazada pola “canalla marxista”. Certamente, ó remate da contenda,
escribe desde Madrid á casa: “Vémonos enteiramente libres de rusos.
Houben de morrer víctima das balas destes mercenarios de Stalin e do
Komintern e vinme preso deles durante a súa última sublevación”. Pero é
evidente que os perigos ós que aquí se refire foron consecuencia da súa
actividade durante o tempo de militancia no anarcosindicalismo; non foron,
polo tanto, os motivos que o levaron a tal militancia. De por parte, nada hai
de estraño en que un libertario convencido se expresase desa maneira verbo
do comunismo internacional.
Entenden outros que, así como no territorio dominado polos sublevados
houbo membros do PG que se adheriron ós requetés porque daquela estes
aínda se opuñan á Falanxe, dun modo semellante se tería xuntado Ferro cos
anarquistas buscando combater desde alí contra socialistas e comunistas.
Tamén esta suposición nos resulta pouquísimo convincente. Ferro Couselo
foi sempre, antes coma despois deste episodio da súa vida, home de
O subliñado é noso. María Dolores Campaña Ferro viviu en Ourense longas tempadas co seu tío
e coa familia deste.

13

14

Cfr. “Vemposta”, Logos, 21 (1932) 141.
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traxectoria recta e coherente coas súas conviccións. Foi asemade delicadamente tolerante e sempre soubo convivir con uns e con outros, mesmo cos
que combatían as súas ideas e posicionamentos. Sábese que pouco despois
de proclamada a República era o socialismo o pensamento político co que
máis simpatizaba. Mais a política inspirada polos partidos marxistas fixo
que perdese a confianza neles. Primeiro, porque logo se deixou ve-lo seu
sectarismo antirrelixioso; na expulsión dos xesuítas, por exemplo, cos que
Ferro ía ensinar no colexio que tiñan en Vigo. Logo, ó se ver excluído da
lista de aprobados nas oposicións a institutos (1933) por unha decisión do
Ministerio debida, segundo parece, á súa militancia nas Xuventudes
Católicas. Ben se comprende, entón, que se negase a traballar a carón de
socialistas e comunistas: sábese que no propio Madrid, e producido xa o
levantamento, cando un deputado socialista pontevedrés o convidou a
colaborar con eles refusou dicíndolle que non lle ofrecían confianza.
Enténdese iso; mais non tanto que o movese o desexo de vinganza ou de
acción á contra. Nin se comprende ben porque o ía facer entón, ameazados
uns e outros polo fascismo, cando antes non o fixera.
A 25 de outubro de 1931, algúns “nacionalistas galegos” redactan,
asinan e dan ó prelo en Logos o manifesto titulado “Afirmación católica
dun grupo de nacionalistas”,15 opóndose principalmente ó artigo 26 da
Constitución republicana. Queren defende-la “concepción católica do mundo
e da sociedade” contra unha “concepción laica e materialista” e chaman os
galegos a se opoñeren a toda “lei inxusta” que deita desta segunda
concepción, ata consegui-la súa derrogación. Asinan o manifesto Risco,
Pedret, Otero Pedrayo, Cabanillas, Filgueira, Cabada Vázquez e algúns
máis. Daquela Ferro ensinaba en Vigo, compañeiro e amigo de Cabada.
Dous meses máis tarde, precisamente en Vigo, asinará o seu primeiro artigo
para Logos. ¿Como é que non asina o manifesto? A expulsión dos xesuítas
afectáralle negativamente, e de todos xeitos non a aprobaba. ¿É posible que
Cabada non lle ofrecese subscribi-la “Afirmación” ou pódese supoñer, máis
ben, que Ferro non quixo facelo por algunha reserva que sobre ela tivese, se
cadra porque lle pareceu sobexamente reaccionaria ou porque fose partidario
do diálogo máis ca da confrontación?
Cando o PG se alíe cos partidos esquerdistas e se dispoña a unirse
tacticamente á Fronte Popular, Ferro terá as súas reservas. Coma moitos
outros. Conta Isla Couto que, ó se reencontraren traballando no PG
refundado ou en Galaxia e Penzol, falaron longo daquelas datas e un e outro
15

Cfr. Logos, 10 (193l) 2-3.
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coincidiron en recoñecer que non vían moi ben a aproximación. Mais
resolveron o problema ó xeito de Otero, sen seguiren nin aprobaren os
movementos cismáticos promovidos no seo do galeguismo: por Risco en
Ourense, por Filgueira en Pontevedra. Xa dixemos que Ferro participou moi
activamente na preparación da terceira asemblea da FMG, que non foi
precisamente reaccionaria. Reaccionario, Ferro non o foi nunca. Nin se
moveu na vida ollando por entre orelleiras ideolóxicas estreitas.
Da súa capacidade de trato, convivencia e colaboración con persoas de
tódalas ideoloxías e posicionamentos é proba contundente, xa despois da
Guerra, a vida e as relacións cultivadas durante a longa etapa ourensá.
Traballou con galeguistas e non galeguistas. Foi amigo de Otero, pero tamén
de Risco en momentos nos que as relacións entre estes non eran moi
estreitas. Frecuentou unha tertulia, a de Risco, na que había de todo, mesmo
comunistas ateos e ex-falanxistas.
Por todo isto pensamos que a súa militancia na CNT non se debeu a
ningún dos motivos referidos: o de salva-la propia vida ou o de lidar contra
socialistas e comunistas. Cremos, pola contra, que comungou sinceramente
coas ideas libertarias, aínda que mantivese as súas reservas verbo dalgunhas
partes deste ideario. Achamos nel indicios e coherencias que apuntan a esa
sinceridade. Un indicio pódeo se-la súa teima anticaciquil devandita. Que,
como tamén dixemos, debeu de estar moi influída pola que tivera o seu pai.
Este, na referida alocución de 1918 ós socios do Sindicato Agrícola,
dicíalles: “Cando se fala de deputados mauristas, romanonistas, ciervistas e
doutros partidos, debe de querer dicirse que eses deputados só representan
ós políticos de quen reciben o nome; porque creo que o pobo non ten
representación, somos coma os peixes, que comen os grandes ós pequenos;
e no concello sucede o mesmo ca na nación: sabémo-lo que pagamos cada
un, pero non o que pagamos todos nin a onde vai o noso diñeiro”. A
prevención do fillo perante certos partidos e ideoloxías ben pode responder,
á parte doutros motivos, a unha visión semellante. Desde a capital do Estado
escríbelle ó pai, cando o das oposicións do 33, que aquel Madrid cumpría
borralo do mapa. Foi unha arroutada, pode pensarse. Coidamos que non.
Sería a expresión máis ou menos hiperbólica dun sentimento verdadeiro e
compartido con outros. Con Cabada Vázquez, por exemplo, quen, uns meses
máis tarde e coas súas oposicións aprobadas recentemente, lle escribe:
“Amigo Ferro: Póñoche istas liñas dende iste Madrid asqueroso, onde me
atopo dendes o martes xestionando asuntos relacionados con o Instituto” (de
Medina de Rioseco, o seu primeiro destino en calidade de profesor e
director).
134/18

Xesús Ferro Couselo: un home do pobo para o pobo

Ó falarmos de coherencias, referímonos maiormente á entrega e valentía
case lendarios cos que desempeñou aquela militancia. Segundo o seu amigo
e asiduo colaborador Taboada Chivite:
Alí [en Madrid] sorprendeuno a guerra civil. Namentres se desenrolou
a contenda viuse obrigado a permanecer na capital e ben consta que loitou
con afouteza, non por defender a vida propia, senón que con persoal
perigo por salvar a de moitos [...]: a procura de alimentos pra quen os
precisaban; o coidado dos doentes proporcionándolles medicamentos;
ocultamento de persoas por motivacións políticas; acadar documentos
falsos para o paso á outra zona dos perseguidos; loita constante por salvar,
como salvou, moita riqueza artística. En resume, unha adicación exclusiva
ao ben alleo foi o fin de toda a súa actuación naquiles anos da contenda.16

Pero a maior das coherencias vémola nós na seguinte consideración:
naqueles momentos e dramáticas situacións non puido achar fóra do ámbito
do anarcosindicalismo outro que mellor lle acaese para levar a cabo un
programa de acción urxente e fondamente coherente co espírito cristián que
o animaba. Por fortes que fosen as súas reservas verbo de certos aspectos
da ideoloxía libertaria, nunca serían superiores á urxencia premente dos
auxilios que as persoas necesitaban –auxilios dos que se verán
providencialmente asistidos, entre outros, o crego poeta Crecente Vega e
mais unha filla de Cotarelo Valledor que ía ser fusilada. Mais non por iso
se crea que a ligazón de Ferro á CNT foi exterior, unha simple militancia
de base. Tivo cargos na organización, entre eles o de profesor e secretario
do Instituto para Obreros.
Con todo o seu espírito crítico e fondamente independente, Xesús Ferro
Couselo mantivo decote unha fidelidade fundamental: a da solidariedade e
o servicio ó próximo, da que non o arredaban a diferencia e a discrepancia.
A fe cristiá inspirou e sostivo, coidamos, esta actitude.
4. Servidor e amigo xusto
En toda a miña vida, que xa vai sendo longa, non fixen máis nada
ca levar a cabo os labores que se me encomendaron.
[...] Polo que nunca me repugnaron os honores que adoitan conceder
uns cidadáns a outros, no caso de estes os mereceren polo seu traballo.
Mais penso tamén que nada aproveitan os honores no tocante a
arrequece-la vida en longo lecer e ben-estar anímico.
16
Taboada Chivite, Xesús, “A vida e a obra de Xesús Ferro Couselo”, Boletín Auriense, V (1975)
10-11. A cursiva é nosa.
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Dígovos isto para que, se me queredes demostrar unha amizade
nacida da vontade plena e espontánea conforme postula Cicerón no seu
tratado Sobre a amizade, non me impidades empregar felizmente unha
vida plena e verdadeira en servir ó indefectible ben común.
Porque nada hai máis eficaz cá amizade, pola que dous se poden
dicir un, para uns levaren a cabo os labores que outros lles encomendaron
publicamente.
Ó dicir isto penso nos que adican toda a súa vida e actividade ós seus
próximos, a favorecer á sociedade cos froitos que deles obteñen para que
avance incesantemente cara á prosperidade.
Porque os honores son cousa obsoleta, xa nos tempos antigos,
segundo afirma Livio no seu De Bello Punico. Hoxe en día, por riba,
poida que se concedan con excesiva prodigalidade, conseguidos facilmente
por algún amigo mediante recomendación. Mais se se ve que non
favorece realmente á sociedade aquilo que cremos ten para ela outro
interese, entón é que non nos une unha amizade verdadeira.
[...] Quero finalmente que saibades que ningún honor aprecio máis
có que procede da amizade xusta e recta.
Xesús Ferro Couselo, “De amicitia atque honoribus epistola”,
Grial, 48 (1975) 244-24517

A verdade do enunciado que encabeza este derradeiro apartado é
deducible de canto deica aquí expuxemos. Trátase, nembargantes, de
avanzarmos máis un paso. De entendermos que moi seguramente o servicio
á comunidade e a amizade xusta –quere dicir, unha amizade sometida á
xustiza e á procura do verdadeiro ben social– constituíron as metas supremas
da vida e actividade de Ferro Couselo. Servicio e amizade que cómpre ver,
na teoría e na práctica de don Xesús, como obxectos complementarios.
Trátase ademais dun servicio e unha amizade purificados, postos a proba. A
amizade, xa se dixo cómo. Do servicio á sociedade afirma que non abonda
con estarmos convencidos de o cumprirmos. Precísase a maiores crermos
que ó que facemos a prol da sociedade, esta non lle vexa outro obxectivo có
de así a servirmos. Autoesixente coma sempre. Para si mesmo fala e para os
seus amigos. Non pide tanto coma que a sociedade aprobe, aplauda o noso
pretendido servicio; si, en troques, que non poida sospeitar como móbil del
un interese diferente.
Estes parágrafos están extraídos e traducidos da carta en latín que en decembro de 1974, poucos
meses antes da súa morte, escribe ós seus amigos Francisco Fernández del Riego, Ramón Piñeiro
e Olga Gallego conxuntamente. Fernández del Riego, primeiro destinatario, publícaa en Grial, na
súa versión orixinal latina, despois de falecido o autor. Desta traducción somos nós os responsables.
Xosé Campaña Ferro, profesor de Latín no Instituto de Padrón, asesorouna e revisouna.
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Non é esgrevio entenderlle afirmar que fora sempre fiel a este programa
de vida. E, polo que lemos, tentaba de o ser ata a fin da súa existencia,
rexeitando toda tentación que o puidese desviar de aí. Mais, se cadra, o que
resulta sorprendente e moi significativo é que llo souberon descubrir moitos
dos que o trataron. O testemuño máis elocuente que achamos é dun amigo
seu chamado José María, quen desde Vinaroz lle escribe a Madrid o 7 de
novembro de 1937:
Sinceramente te aseguro que te estimo como amigo a quien quiero
con todo mi corazón. Que tengo tanto que agradecerte que no sabría
hacerlo suficientemente nunca. Pero al mismo tiempo me pregunto si no
harías conmigo como con otra persona cualquiera, por esa virtud tan
característica tuya, la humanidad, caridad o galleguismo? Claro que esto
me obliga a estimarte mucho más y a darte gracias en mi nombre y en el
de la humanidad.

Despois de lermos un feixe de cartas que conservou de amigos seus,
confesamos que nos abraiou, tanto coma a profundidade desas amizades, a
conciencia que os amigos tiñan da excepcional humanidade de Xesús Ferro
Couselo. O segredo dela parece estar na xustiza, rectitude e universalidade
que tinguen a súa gran capacidade de amizade, e tamén os seus saberes.
Comprendemos así, de por parte, que case ó mesmo tempo se conten entre
os seus íntimos amigos un Cabada Vázquez, que lle levaba seis anos, e mais
Xosé María Álvarez Blázquez, nove anos máis novo ca Xesús. Ten Xosé
María 20 anos cando, en carta do 1-7-35 ó seu tío e padriño Xerardo Álvarez
Limeses, lle fai esta presentación do novo amigo:
Pol-a presente teño a ledicia de lle presentar ao meu bo amigo Xesús
Ferro Couselo, catedrático de Letras do noso Instituto [...]. É un grande
rapaz, galeguista de verdade e home moi sabido, co que vostede, se ten
lecer, pode pasar uns intres lediciosos falando en col das cousas que os
dous aman: arte, pedagoxía, letras, e por riba de todo de Galiza, â que
Ferro coñece palmo a palmo en todol-os sensos. [...] Algún dato, algunha
notiza que vostede precise prás derradeiras páxinas da Xeografía,18
pódello cicais el dar ou ao menos sinalar un roteiro de atopalas, pois ten
sabencia distas cousas, e gustaralle serlle útil a Vde.

Poucos haberá de quen se poida dicir con verdade o que de Ferro
Couselo escribiron o José María de Vinaroz e o Xosé María de Tui. Poucos
tamén que poidan dicir de si o que Ferro escribiu ós seus derradeiros e
Xerardo Álvarez Limeses pertenceu ó Seminario de Estudios Galegos, para o que escribiu unha
Xeografía de Galicia.
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“verdadeiros”19 amigos Fernández del Riego, Ramón Piñeiro e Olga Gallego:
“En toda a miña vida, que xa vai sendo longa, non fixen máis nada ca
realiza-los labores que se me encomendaron”. Trátase, como o contexto
aclara, de traballos que asumiu pola amizade que o unía cos que llos
encargaron, pero sobre todo porque sabía estar contribuíndo con eles ó ben
da comunidade. Nun home destas calidades, discreto por riba e sabedor e
eficaz, non é estraño ser requirido para labores duros e que non poden
pagarse máis ca coa amizade dos que os encargan e coa conciencia do deber
cumprido por parte do cumpridor. Que por iso mesmo pode aturar moi ben
figura-lo derradeiro entre tódolos supostos colaboradores nunha acción
encamiñada ó ben común. Galicia e a humanidade ás que cómpre servir, son
o primeiro, como Ferro advirte e os seus finos amigos souberon ver.
Xesús PORTAS FERRO e
Gumersindo A. CAMPAÑA FERRO

Na carta devandita lese: “Vos, enim, [...] mei veri amici [...]”; a pesar de que nela se adiviña certa
queixa ou lene advertencia sobre algo que a Ferro non lle comprace de todo.
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Chiapas: camiños de liberación
Por Antón MARTÍNEZ ANEIROS

En lembranza de Paulino P. Mendaña, noso amigo, que pasando
tamén por Chiapas, como estación final da súa vida, seguiu vieiros de
liberación para si mesmo, facendo partícipes a cantos o tratabamos.

¿Quen son os zapatistas?
O 1 de xaneiro de 1994 producíase no mexicano Estado de Chiapas o
levantamento dun grupo de indíxenas organizados no que chamaron Exército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). A consistencia do movemento
obrigou ó Goberno mexicano a manter desde entón un diálogo cos zapatistas,
contra moitas opinións iniciais. Non é doado facerse idea de cómo está
formado e cómo funciona este exército popular indíxena, porque non
existen precedentes. Os clichés coñecidos non facilitan a comprensión do
que está ocorrendo en Chiapas. Eles sabían desde antes do seu inicio que
foran poucas as experiencias revolucionarias que pasaron da simple aventura
repentina e violenta e que non rematasen nun holocausto destinado ó
esquecemento. Por eso era preciso ir paseniño, para ser capaces de crear
algo novo e distinto.
1. Trátase dunha revolución autóctona do máis radical. É dicir, formada
desde as raíces dos restos étnicos dos antigos maias, que un día de finais do
século XVI viran chegar La Niña, La Pinta e a Santa María. Logo, estes
restos que resistiran o paso dunha historia para eles tan desgraciada e
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traumática, ó remate do século XX deixáronse fecundar, libre e
conscientemente, pola semente dunhas teorías que fracasaran repetidas
veces e aprenderan tamén durante máis dun século de loitas.
2. Pero ¿en que cabeza cabe que as teses do materialismo dialécticohistórico e dos excedentes de capital-plusvalía poderían prender nun terreo
tan pechado á cultura moderna industrialista, como poderían ser considerados
nos nosos días os reductos indios?
3. Porque existe unha diferencia esencial entre as experiencias anteriores
e a dos zapatistas. Estes padeceron na súa orixe a primeira e máis liberadora
das derrotas. E desta humillación naceu o seu proxecto. Na crise do seu
nacemento, contra o que viña sendo habitual, a realidade gañoulle a guerra
á teoría, a vida venceu ós esquemas, o comunitario derrotou ó individual.
Polo tanto, nace un proxecto no que o militar queda sometido ó programa
político-social. O resultado estaba na implicación colectiva e no apoio e
participación do tecido social. Nesto consiste a gran frescura e a novidade:
a forza do mando está na comunidade e os persoeiros son os executivos
–non no sentido posmodernista do termo–. Porque estes procesos
comunitarios contaron con todo o tempo que fixo falta para madurar e
converterse en efectivos, sen ter que renunciar ás utopías e ós soños de
liberación.
4. Con escasos medios pero con convencemento de que se debe morrer
de pé e non de xeonllos –aires de Éxodo–, poucos mandos e fondos
convencementos, o paliacte tapando a cara porque a identidade é común, a
forza chegará de dentro. E con esto unha bandeira que non se arriará ata que
se cumpran unhas esixencias irrenunciables: democracia e terra, respecto e
sanidade, cultura e crenzas propias, educación desde o indio...
5. Con todo, o obxectivo do EZLN non se sitúa na toma do poder nin
consiste tampouco en lograr que o Goberno atenda simplemente
reivindicacións localistas. O cambio proposto polo zapatismo está destinado
a Chiapas, pero tamén a México e ó mundo enteiro, porque se trata dunha
experiencia nova, sen precedentes.
Pero o afondar nesta idea debe quedar para máis adiante, e quizais
podería constituí-lo obxectivo dun obradoiro de liberación cando se acheguen a Galicia, para fins da primavera, dúas persoas procedentes de San
Cristóbal de las Casas (Chiapas). Mentres tanto, podería resultar iluminador,
contando cos datos de que dispoñemos, facer algúns exercicios de
comparación entre os diversos procesos revolucionarios, para ir establecendo
as diferencias.
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A eclosión do EZLN
Chiapas é un paraíso natural, pero un inferno para vivir. O nacemento
do EZLN aí e agora, coma punta de lanza dun proceso histórico, tivo un
caldo de cultivo inmediato. Podemos entender algo da situación socioeconómica con só botar unha ollada ós datos estatísticos: 74.000 km2 de
extensión (máis ou menos dúas veces e media a de Galicia) e unha
poboación de 3.200.000 habitantes, onde a vivenda é tan precaria que o 80%
ten aínda piso de terra. Nun Estado que produce o 60% da enerxía eléctrica
de todo México, o 34% dos seus habitantes non dispoñen de luz eléctrica.
Algo parecido ocorre coa terra, que en México é un ben social, teoricamente
propiedade do Estado, pero que en Chiapas está nas mans privadas de
latifundistas nun 76%.
Sanidade: o 45% dos nenos padece desnutrición e 15.000 indíxenas
morren cada ano de enfermidades que de ordinario poden ser curadas cunha
simple inxección.
Cultura: dos pouco máis de tres millóns de chiapanecos, máis dun
millón non saben falar castelán e novecentos mil son analfabetos.
Outros: o 60% dos habitantes viven en zonas rurais con nulas
posibilidades de dispoñer de servicios coma auga potable. O 57% da
poboación está desempregada e o 44% non cumpriu aínda os catorce anos.
A fertilidade da muller está en 4,7 fillos pero, ó mesmo tempo, conta co
7,3% de nenos mortos.
O indíxena
Os datos estatísticos son fríos e resulta case que inhumano querer
expresar deste modo a situación das persoas, como se nos estivesemos
referindo a cousas destinadas a un museo arqueolóxico. É este un vicio
habitual da Administración.
O Instituto Indixenista de México pretendía entende-los problemas
étnicos desde os despachos do Distrito Federal e desde alí orienta-los
programas para a erradicación da miseria, empezando por ensina-lo castelán
e a usar utensilios dos que non dispoñen os indíxenas. É dicir, empeza-la
casa polo tellado.
Samuel Ruiz, bispo de San Cristóbal de las Casas, leva 35 anos en
Chiapas. Comezou por sentir respecto pola cultura indíxena achegándose a
eles con humildade e agarimo. Dedicou gran parte da súa vida e dos seus
esforzos a coñece-las linguas tzeltal, tzotzil, chol... como signo de
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inculturación eclesial. Porque Samuel Ruiz é un home humilde que se
deixou converter polos indíxenas, venturosa excepción do que por desgracia
foron habitualmente as misións no Terceiro Mundo. Samuel pasou dunha
posición indixenista, relativamente cómoda, a unha teoloxía india que o
levou a comprometerse cada día máis. Aconteceu na preparación da
Conferencia de Medellín, alá polo 1968. Cóntanolo el mesmo: “Un sociólogo
fíxome ver que a evanxelización, tal como a estabamos a levar no continente,
era simplemente unha destrucción de culturas e unha acción dominadora”.
“ Sentei cheo de desesperación e cunha manchea de interrogantes na cabeza.
Entón, ¿que cousa era evanxelizar? ¿Era destruír culturas? ¿Debería sentar
e contempla-las culturas e facer que vivisen no seu esplendor precolombiano?
¿Por que permitiu Deus a existencia de tantas culturas? ¿Para ser logo
destruídas pola acción evanxelizadora? El mesmo –Xesús de Nazaret–
naceu e abrazou unha cultura determinada, chegando incluso a fala-lo
dialecto dos nazarenos con acento galileo”. Desde entón Samuel Ruiz
entrou polo camiño da inculturación da fe, dando paso a un proxecto de
Igrexa no que a participación se converte en denominador común. Os cregos
van perdendo protagonismo e vai medrando a acción comunitaria; os
axentes de pastoral, arredor de 6.000, indíxenas na súa maioría, fan xira-la
súa actividade arredor da liturxia da Palabra.
A universidade de Chicago ten o mellor observatorio de etnias e
culturas do mundo, con moita información e centos de volumes, como se se
tratase de especies en extinción que houbese que protexer e conservar na súa
pureza xenética. Pero agora, cando ós indios de Chiapas se lles acaba a
paciencia e queda só a alternativa da forza para facerse escoitar, os
funcionarios e etnólogos din que eso xa non é cousa deles. Entón, o Goberno
mexicano mándalle-lo Exército par resolve-lo problema.
Chiapas, igual a todo México
México é o pais máis mestizo de América Latina. Cando chegaron os
conquistadores xa era un feito a mestura entre os pobos indíxenas,
engadíndose despois os europeos. Esto leva consigo que hoxe, por unha
parte, se alimente certo culto ó indio, considerado máis que nada como un
ente de razón, e, por outra, que a necesidade de rompe-lo cordón umbilical
que une co indíxena se converta, sobre todo para as clases medias e altas,
nunha verdadeira psicose. De aí a angustia por tratar de atopar para a propia
estirpe un antepasado alemán, italiano ou español. Esto pon de manifesto a
conveniencia de retrotraerse ó México protohistórico para poder descubrir
algunhas das claves explicativas do que está a acontecer actualmente no
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país, mergullado no fatalismo ó que son tan dados os mexicanos. O mesmo
sentido que teñen do tempo é moi diferente, incluso ó doutros pobos irmáns.
Non se debe esquecer que en México houbo unha revolución cada cincuenta
anos, comentándose que entre algúns intelectuais existía ultimamente algo
así como un presentimento de que algo ameazador ía ocorrer.
E pasou o que pasou
Xa van dous anos de confrontación entre o EZLN e o Goberno de
México, e aínda que as armas non tardaron moito en calar, as negociacións
entre posturas tan contrapostas van avanzando con dificultade. Xa foi
necesario todo o ano 1994 e parte do seguinte para alcanzar un recoñecemento
mutuo, esto é, considerarse entre si como interlocutores válidos. Sobre todo
que o Goberno aceptase o EZLN como organización con representación
social. Pero é comprensible que así fose, porque a nai do año estaba
precisamente en admitir que os indios por si e ante si puidesen sentar na
mesma mesa e tratar de ti a ti a todo un Goberno constituído. Eso é pedir
demasiado.
Porque ¿que son hoxe os indios? Mellor, ¿que vale un indio nos tempos
modernos? O Goberno mexicano encóntrase nun apuro. Cando negociou
con Estados Unidos e Canadá o Tratado de Libre Comercio falaron de
aduanas e de prezos, pero México esqueceu os indios, porque os outros dous
países non precisan deso. E xa é sabido que os prezos nas sociedades de libre
mercado establéceos a interacción entre a oferta e a demanda, de tal xeito
que se existe oferta pero non demanda, non hai prezo, sería inútil. Polo
tanto, nesta movida mercantil os indios non contaban. Pero o EZLN quixo
valora-los indios, os indíxenas, os sen terra. Non lles puxo prezo, que eso
sería asemellalos ás mercadorías, senón que lles deu valor, o valor que teñen
tódalas persoas, todas iguais en dereitos. Tódolos mexicanos deben te-lo
mesmo valor, din eles. Con este presuposto non é difícil comprender que as
negociacións teñen que transcorrer lentísimas, cuestión que, ó parecer, xa
case que está aceptada polas dúas partes: non rompe-lo diálogo. Quizais
sexa este o logro máis importante ata o día de hoxe.
As comunidades tiñan prevista e madurada esta obstinación do PRI
(Partido Revolucionario Institucional), o partido do Goberno. Estaban
preparados e non se acovardaron diante da cerrazón das burocracias
capitalistas nin das milicias, aínda que a súa firmeza suporía ter que pagar
un prezo demasiado elevado, soportando abusos, torturas, desaparicións e
violacións, sobre todo entre os seus membros máis débiles.
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As demandas zapatistas
Algúns avezados analistas políticos están a manter que a esquerda
latinoamericana quedou nestes tempos no reducto abrigado do electoralismo
e o reformismo, convivindo pacificamente coa súa incapacidade de articular
outros proxectos capaces de esperta-la necesaria transformación da sociedade.
E neste mesmo saco meten tamén ós zapatistas, seica porque non entra nos
seus proxectos inmediatos a toma do poder. Pero quizais esta opinión non
deixe de pecar de certa incongruencia, precisamente por tratar de avaliar
procesos de última hora con parámetros vellos, resultando por iso un
galimatías difícil de entender.
Os mesmos zapatistas explican esto dicindo que o aplicárlle-lo cualificativo de reformistas armados pode deberse a que os programas das
computadoras do Tío Sam non dispoñen aínda de información precisa e de
datos sobre o zapatismo. Certo que os zapatistas deron co que teñen agora
recuperando ideas e experiencias de tódalas revolucións (cubana,
nicaraguana, guatemalteca, salvadoreña, peruana...) pero sen quedar cos
esquemas e coas rixideces de ningunha delas en particular, senón que
someteron os seus valores a un proceso de dixestión popular nas comunidades,
o que deu como resultado que os seus obxectivos aparezan formalmente moi
sociais e, se se quer, demasiado comúns. Esto podería inducir á confusión
de que a loita pola dignidade fose un obxectivo demasiado simplista para
uns revolucionarios que se gaben de selo, segundo o criterio dalgúns. E o
mesmo habería que dicir da demanda de espacios de participación,
recoñecemento da realidade social, liberdade de expresión, autodeterminación dos pobos indíxenas para elixi-lo seu propio destino, o seu
traballo, a sanidade, o acceso á cultura...
Que esto resulte reformista ou revolucionario dependerá da firmeza
irrenunciable ata logralo ou de se deixar atrapar polo sistema. Porque non
necesariamente haberá que identificar posturas revolucionarias con violencia
armada permanente. O uso da forza armada parece que podería quedar
restrinxido ó imprescindible: facerse escoitar e palpa-los avances no
cumprimento dos obxectivos. Pero hai que admitir que en México,
actualmente, fai revolución quen establece como obxectivo irrenunciable a
loita por alcanza-la dignidade da persoa, negada case en absoluto ós
indíxenas polo sistema imperante, aínda que para os nostálxicos resultasen
máis atractivas consignas que falan da toma do poder e de “socialismo ou
morte”, e elimina-lo Estado burgués para implanta-la patria comunista. Pero
as experiencias habidas non avalan agora este proceder.
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Como a experiencia é a mestra da vida, hoxe parece que se debe aceptar
que o primeiro que cómpre protexer ha se-lo suxeito histórico popular (non
reducido xa á grupos dirixentes, por suposto), sen o que non sería posible
que os cambios na sociedade, no hipotético caso de que se poidan ir
establecendo, tivesen continuidade. Esta aprendizaxe vén dada pola simbiose
da modernidade coas culturas maias, unha aportación nova da que careceron
outras experiencias revolucionarias: a paciencia e a firme vontade colectiva,
avaliando cada paso, por sinxelo que pareza, como se fose decisivo. Así se
entende que a súa proposta de democracia sexa en si mesma revolucionaria.
Porque non se reduce, por suposto, a elixir representantes, senón que
mantén o poder de revocar libremente, xa que o suxeito social –o pobo–
segue conservando sempre o poder, que só delega, con certas condicións,
cando vota. Pero un dos argumentos máis convincentes respecto de que os
zapatistas non cadran nun proxecto reformista quizais se poida encontrar en
que o reformismo case nunca é capaz de entusiasmar ás masas, arrastrándoas
á participación na transformación da sociedade, mentres que os zapatistas
lograron comprometer decididamente ás maiorías indíxenas e a parte doutros sectores no seu proxecto.
Os zapatistas fixeron un gran descubrimento que os levou a tomar en
consideración no seu proxecto revolucionario as ensinanzas escondidas na
tradición das culturas indíxenas. Foron precavidos e non repetiron erros
históricos constantes que hoxe, coma sempre, quedan en evidencia para
quen teña disposición de aprender da historia. Certo que pode habe-lo
perigo de caer no tradicionalismo, unha enfermidade que leva á parálise ou,
peor aínda, a se quedar pasmados mirando atrás, como lle pasou á muller de
Lot. Pero non acontece o mesmo coas tradicións que, lonxe de supoñer un
freo na marcha social, gardan as esencias do mellor servicio e da mellor
garantía de acerto para non tropezar sempre nos mesmos penedos.
¿Hai un compoñente relixioso no proxecto zapatista?
A relixión tivo dende a chegada dos conquistadores a América un peso
específico moi importante na vida dos pobos indíxenas, e ségueo mantendo
aínda. Pero a partir do Concilio Vaticano II e da encíclica Populorum
Progressio, de Paulo VI, os diferentes proxectos pastorais influíron dun
xeito singular no desenvolvemento ideolóxico de grupos, movementos
liberadores e mesmo revolucionarios, e tamén, noutra dirección, no
fortalecemento de tendencias conservadoras e aínda reaccionarias. Por eso
non faltan á verdade os que afirman que detrás do ideario zapatista hai un
compoñente relixioso, determinado principalmente pola acción daqueles
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axentes de pastoral que levaron unha mensaxe distanciada e, en moitos
aspectos, contraposta ós tradicionais adoutrinamentos teorizantes e
conformistas que, pretendéndoo ou non, prestaban un gran apoio ó poder
establecido e ós grandes latifundistas. A mensaxe fresca e vivificante foi
entendida polos homes e mulleres do millo, ós que mesmo lles espertaba
lembranzas de Bartolomé de las Casas. E non carece de importancia
tampouco neste aspecto a chegada masiva á rexión de axentes pertencentes
a outras confesións relixiosas, aínda que non sempre con resultados positivos.
De tódolos xeitos, non se pode sacar de todo esto a conclusión
precipitada de atribuírlle á Teoloxía da Liberación o ter dado orixe a algún
movemento revolucionario, senón que, máis ben, habería que afirmarse no
principio de que foron precisamente os movementos de liberación os que
deron pé á aparición desa teoloxía liberadora. Con todo, o que parece
incontestable é que a Igrexa de San Cristóbal de las Casas, coordinada e
impulsada polo gran bispo que é Samuel Ruiz, está sendo fiel á máis fonda
das súas tradicións apostólicas. El mesmo o manifesta: “Que alguén me
explique qué é a teoloxía se non busca a liberación. Nun mundo onde hai
sufrimento, producto da inxustiza e da miseria, ningún cristián pode
encontra-lo seu camiño da fe se non recoñece a Cristo entre os máis pobres.
Para falar de liberación non se precisa máis cá do Evanxeo”. Pero el mesmo
advirte “que unha mesma mensaxe pode espertar diferentes reaccións –eu
diría que ás veces contrapostas– en distintas persoas”.
Por eso Samuel resulta unha persoa controvertida, acollido e admirado
por uns e acusado e rexeitado por outros. Entre estes non se aforraron os
epítetos e as consignas acusatorias: “Búscase ó cura vermello, vivo ou
morto por alta traizón á patria”. “Instigador da violencia”. “Bispo dos
soerguidos”. “Organizador de rebelións”. Todo serve para intentar sacalo de
diante. As denuncias e presións dos auténticos coletos chegaron e mesmo
foron escoitadas no Vaticano, aínda que avanzaron por tódalas vías, utilizando
tanto o brazo secular coma a florentina diplomacia eclesiástica. Certo que
a liña de compromiso do bispo interpela á máis que desastrosa política de
medio século de goberno do PRI, que tivo completamente esquecidos os
problemas, abusos e inxustizas que oprimen os pobos indíxenas. Pero
tampouco non se salva a Igrexa, bastante máis preocupada por lograr un
recoñecemento oficial do seu status nun país co que ata hai pouco tempo o
Vaticano non mantiña relacións diplomáticas, que de adentrarse nos
subterráneos das culturas indias. Son ben coñecidas as manobras da
nunciatura tendentes a conseguir por tódolos medios que don Samuel
renunciase á sé de San Cristóbal de las Casas. E agora, como esto non o
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lograron, buscan atallar impoñéndolle un bispo auxiliar, o dominico Raúl
Vera López, con dereito a sucesión.
Persoalmente, penso que o estar vivo Samuel se debe a que lle é
necesario –ou posiblemente imprescindible– a todos, xa que para os mesmos
inimigos resultaría aínda máis perigoso morto –transformado en mito– ca
vivo, dada a espectativa e esperanza que esperta, tanto entre os indíxenas
coma no medio de diversos sectores da poboación mexicana, e incluso máis
alá das súas propias fronteiras. Porque el segue firme na súa postura clara
e coherente: “Podo ver, –manifestaba, sen que esto equivalla a unha especie
de canonización do levantamento zapatista– que o camiño escollido por eles
[os zapatistas] é o da contraviolencia, unha resposta ás violencias anteriores,
as do sistema social contra os desposuídos”. Así é que na práctica resulta
sempre duro acepta-los profetas e admitir que a Igrexa, no cumprimento da
súa misión, tería que aparece-las máis das veces coma culpable, dependendo
de quen a xulgue. Porque se os pobos, por causa de soporta-la opresión, se
rebelan contra as inxustizas e mentiras do sistema, a Igrexa aparecerá coma
responsable de estar ó seu lado e incluso de facer de voceira moitas veces,
e se, pola contra, os pobos se someten e se deixan pisar pola bota do tirano,
unha muda e conivente Igrexa non se poderá xustificar nunca de traizo-la
misión máis diáfana que recibiu de Xesús de Nazaret: “Os pobres son
evanxelizados”. Sexa cal fose o proceso social no que se atopase un pobo
onde a Igrexa estivese presente, esta sería dalgún xeito responsable. Non lle
quedaría máis remedio que escoller de que lado se pon. Non contaría nin co
recurso de se poder refuxiar na imparcialidade, porque esto levaríaa a
desaparecer coma tal, feito que desgraciadamente non está actualmente
lonxe de ocorrer nalgunha parte do Primeiro Mundo.
Porque a Igrexa, simbolizada principalmente pola xerarquía que ten
hipotecada a súa imaxe pública, mantense ancorada no pasado, facendo gala
dun anacronismo que a incapacita para participar no concerto das opinións
e dos encontros sociais. Non é preciso ser especialista para decatarse de que
esta actitude a leva a perder clientela a pasos de xigante. E o máis
lamentable é que tal feito parece importarlles ben pouco ós acomodados ó
abeiro dos dogmas e das garantías de salvación eterna. ¿Onde quedou logo
o espírito misioneiro tradicional? Porque Samuel avanza aínda máis. ¡Que
gran lección dun bispo que sabe situarse con moito respecto fronte á
liberdade de conciencia dos cristiáns! “Aquí hai algúns irmáns que xa non
traballan con nosoutros e andan a organizarse de noite polos campos”,
dinlle; e a resposta foi: “Cada un de vostedes ten lexítimo dereito a defini-la mellor maneira de traballar polo futuro da comunidade, pero se algún cre
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que o mellor camiño está en organizarse para a violencia que o siga en
conciencia, e que saiba que a partir dese momento deixa de pertencer á
organización da Igrexa”. Para que quede claro que ser párroco en San
Cristóbal de las Casas non significa andar coa Biblia nunha man e co fusil
na outra, como andaron propagando algúns que buscaban desacredita-lo
proxecto pastoral diocesano.
O futuro
Chegados aquí, despois deste panorama que só pretendeu ser un
achegamento xeral a unha cuestión tan complexa, doume de conta de que
falta aínda algo, quizais, despois de dous anos de expectativas, o máis
importante, como é poder responde-la pregunta de ¿en que vai rematar todo
esto? Ou mellor aínda, ¿para que serviu o alzamento zapatista? Como é fácil
supoñer, non entra dentro dos meus posibles dar unha resposta asisada a
estas preguntas, pero quizais si poder ofrecer algúns indicios que permitan
albiscar por onde poden i-las cousas. Ninguén pode predici-lo tempo que se
vai estender aínda o conflicto que enfronta ó EZLN co Goberno mexicano,
porque para que o problema entre en vías de solución antes é necesario que
as partes consigan atopar unha linguaxe común, ou sexa, que se dispoñan a
fala-lo mesmo idioma político, e esto aínda non se logrou dun xeito que
ofreza garantías á ámbalas partes.
O presidente Zedillo, co seu Goberno, busca unha solución rápida,
tratando de escapar canto antes do problema, porque intúe que o proxecto
de cambio zapatista vai dirixido ós mesmos alicerces do sistema, e eles non
están dispostos a tanto. Mentres, na temporalidade indíxena, as cousas
camiñan coa parsimonia imprescindible que permita ir avanzando cara ós
obxectivos –“vísteme a modiño que teño présa”–, porque a impaciencia dos
indios pode resistir moito máis cá dos brancos. Así, ata que a cultura
indíxena non sexa admitida realmente como un valor social non será posible
avanzar moito nas negociacións, posto que a cerna do problema acóchase
nos dous puntos seguintes: a) que ó Goberno non se lle ve unha disposición
firme de abrirse á comprensión da cultura indíxena, e b) que o Goberno trata
por tódolos medios de chiapanizar o conflicto, baldeirando de contido o
proxecto zapatista, que non é localista nin exclusivamente reivindicativo.
Por eso os zapatistas non teñen no seu punto de mira deixar inmediatamente
as armas nin moito menos converterse en partido político, sen que esto
negue a súa disposición clara de busca-la superación de tódolos atrancos que
impiden unha negociación xusta pola vía pacífica. Xa queda dito que o
zapatismo non se atopa na órbita reformista nin electoralista. Buscan facer
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avanzar a todo México cara ó seu autorrecoñecemento de país pluriétnico e
pluricultural, condición indispensable para entenderse cos pobos indíxenas.
De tódolos xeitos, e aínda que con moitas dificultades, xa se queimaron
varias etapas e, na práctica, hai bastantes traballos realizados, pois por
enriba de todo mantense unha disposición firme e aceptada polas dúas partes
de non cega-los canles de negociación, por moitas que sexan as dificultades
acumuladas. Así, continúa o foro do gran debate que abre o camiño de
chegada do recoñecemento político da autonomía para as comunidades
indíxenas, un cambio revolucionario político-administrativo, sen precedentes
na historia poscolombiana. Admitida e valorada a cultura indíxena diferenciada, corresponderíalle un réxime administrativo e xudicial distinto.
Para esto existe a chamada Mesa Responsable, composta por 171 membros,
dos que 76 pertencen o EZLN e 95 o Goberno da Nación, asesorados por 59
técnicos os zapatistas e por 22 a comisión gobernamental. A mesa está a
leva-lo traballo funcionando por subtemas: 1. Comunidade e autonomía; 2.
Dereitos indíxenas; 3. Garantías e xustiza; 4. Participación e representación
política; 5. Situación, dereitos e cultura da muller indíxena; 6. Acceso ós
medios de comunicación e desenvolvemento da cultura indíxena.
O progreso no traballo pódese considerar aceptable, dado que de entre
os subtemas chegouse a certo consenso sobre máis do 50 % das propostas,
algunhas tan significativas como:
–A pobreza indíxena é unha consecuencia do sistema e non da cultura
india.
–Para resolve-lo problema da participación e representación política
das etnias é necesario un novo pacto entre o Estado Federal e os pobos
indios, baseado no recoñecemento da autonomía a distintos niveis.
–Aceptación de que o sistema de partidos actualmente vixente non se
corresponde coa realidade e necesidades dos pobos indios.
–A autonomía non implica querer deixar de ser mexicanos, senón o
recoñecemento dos dereitos colectivos dos pobos indios consagrados no
convenio 169 da OIT.
–Recoñecemento da personalidade xurídica para as comunidades indias.
Con esto non hai cabida para ese optimismo volátil ó que é tan propensa
certa clase política, pero si ó menos para mante-la esperanza de poder seguir
facendo camiño, con suor e bágoas, porque este camiño segue cheo de
impedimentos, en casos aínda imposibles de remover. A falta de respecto ós
dereitos humanos segue mantendo a súa cota de poder entre os indíxenas e,
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sen baixar a detalles exhaustivos, hai que recoñecer que os secuestros,
desaparecidos e torturados son aínda un tributo a pagar nesta loita.
Informacións aparecidas no Boletín de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de las Casas din: “Violacións dos dereitos humanos en Chiapas desde o 92-1995 ata o 9-4-1995. Preséntanse 52 casos de violación xurídica e 43
casos de violación dentro das comunidades indíxenas na selva Lacandona,
todos documentados. Resulta difícil contabiliza-lo número exacto de
víctimas, xa que unha das garantías violadas é precisamente a de libre
tránsito. Esta transgresión afectou a diversas comunidades da selva de
Ocosingo, Las Margaritas e Altamirano. Da mesma maneira, os
achanzamentos e intimidacións afectaron a un gran número de persoas da
rexión”.
Dos 52 casos de violación da seguridade xurídica, en 31 deles (59%) os
autores foron autoridades federais, en 21 foron membros do Exército federal
e noutros autoridades municipais. No 73% dos casos as víctimas foron
indíxenas e/ou campesiños.
Referendo zapatista
O EZLN está chamado a se converter en forza política independente do
sistema imperante en México neste momento, o que quere dicir non
participante en procesos electorais mentres non cambien as circunstancias
que están a impedi-la transparencia e a liberdade efectiva, para o que resta
aínda ben traballo por facer. Pero a súa forza vénlles ós zapatistas na
actualidade da riqueza e frescura das súas propostas e da súa capacidade
permanente para apuntar saídas ó conflicto existente. Unha delas estivo no
gran impacto que produciu o referendo ó que se quixeron someter, tanto
diante da sociedade mexicana como diante do mundo enteiro, acollido por
todos con gran interese. Foi en xullo de 1995. Participaron en todo México
máis dun millón de persoas que se achegaron ás 12.000 mesas atendidas por
40.000 voluntarios de Alianza Cívica que coordinaba a 300 Organizacións
Non Gobernamentais, discorrendo todo nun clima moi animado. Sintetizando,
as respostas son máis ou menos estas:
–97,2%: Si á pregunta de se as principais demandas do pobo son: terra,
vivenda, traballo, educación, cultura, independencia, información, liberdade,
xustiza, paz...
–95%: Si a que os mexicanos deben facer unha profunda reforma
política que garanta a democracia.
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–92,2%: Si á creación dun amplo bloque cidadán, social e político de
oposición para loitar polas propostas e demandas.
–93,3%: Si a unha pregunta sobre se a participación das mulleres en
postos de elección para organismos civís e de goberno debe ser equitativa.
–56,1%: Si a favor de que o EZLN se converta en forza política independente, deixando as armas para integrarse na sociedade e entrar a
participar politicamente.
–34,9%: Non en relación coa proposta anterior.
Samuel Ruiz como mediador
A historia, crisol da xustiza, terá que recoñecerlle algún día e este
bispo, de quen todo México se está a converter en debedor, o gran servicio
que lle está prestando ó país. Chegados aquí xa dispoñemos de datos
suficientes para comprende-lo seu difícil papel durante estes anos nos que,
sen deixar de ser profundamente crente nin poñer en interdicto a súa misión
episcopal, vén realizando unha arriscada tarefa política que nin sequera
algúns dos seus adversarios puideron deixar de recoñecerlle, tanto entre os
significados membros da sociedade civil como entre os eclesiásticos. A don
Samuel élle debido especialmente: 1. Que a confrontación bélica entre o
EZLN e o Exército federal se detivese ós poucos días de empezar; 2. Que
de seguida se establecese un proceso de negociación entre as partes; 3. Que
este proceso a diario ameazado puidese avanzar ata o día de hoxe. Pero o
bispo non é un politicastro, senón que fai política no máis xenuíno sentido
da palabra: presta un servicio imprescindible á sociedade mexicana como
presidente da CONAI (Comisión Nacional de Intermediación), sen perde-lo
seu carácter de bispo de San Cristóbal de las Casas, Tatic para os indíxenas.
Samuel, primeiro que ningunha outra cousa, é humano, crente e servidor da
Igrexa como responsable da diócese, onde puxo en marcha un sínodo no que
participan máis de 6.000 comunidades cristiás.
Para esta diócese, Roma acaba de mandar un bispo coadxutor, acollido
sen reservas pero con algunha advertencia. Indíxenas choles da parroquia de
Tila despregaron, cando el fixo a entrada, unha pancarta na que se podía ler:
“Don Raúl Vera, benvido a esta diócese de San Cristóbal. Que o teu traballo
pastoral entre os pobres te faga merecedor de que un día te poidamos chamar
Tatic” (a palabra, que significa “padre”, é a que usan para chamar
cariñosamente a don Samuel dende hai anos). O coadxutor necesitará
demostrar con obras que ten disposición de merece-la acollida que eles xa
lle dispensaron, porque veñen sentíndose membros dunha Igrexa na que a
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fe a esperanza e o amor non son doutrina teórica almacenada na memoria,
senón vida diaria dentro das comunidades. Neste sentido haberá que
entende-lo dito por Helder Cámara, segundo o cal o Vaticano mándalles
bispos ós indíxenas pero estes convértenos ó cristianismo activo e
comprometido cos pobres.
Antón MARTÍNEZ ANEIROS
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A nosa historia, a nosa Biblia
(A propósito dalgunhas lecturas recentes)

Por Manuel REGAL LEDO

¡Coidado coa persoa dun só libro!
Algúns dos meus amigos, os que máis e mellor me coñecen, dinme que
no meu talante persoal déixanse ve-las pegadas dos anos mozos pasados
coma monxe no mosteiro de Samos. Non sei, é posible. En calquera caso,
se tal cousa for certa, sentiríame moi orgulloso de tal feito. Lembro ter lido
que en pobos ou nacións do Oriente –non sei exactamente en cal, perdoade
os meus cativos acordos– era costume bastante ordinaria que a xente pasase
determinadas épocas iniciais da vida nun mosteiro, coma monxes, pero coa
determinación clara de que aquelo non era máis ca unha etapa transitoria.
Transitoria, pero importante, porque lles podería aporta-lo talante co que se
mover despois no medio dos diferentes trafegos nos que a vida os había
meter irremediablemente. Sen querelo nin buscalo, niso parecinme eu ós
tales cidadáns orientais.
Unha das cousas que gardo coma herdo especial da miña etapa
monástica é a afección pola lectura da Biblia. Desde novo, empeceille a
coller un cariño especial. Pasei horas e horas lendo, meditando, rezando,
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planeando a vida a partir do que, ó meu ver e co apoio de moitos outros, a
palabra escrita de Deus me ía insinuando. Non fun discípulo avantaxado,
cando tan pouco ata o presente me deixei arrastrar polo poderío desa
palabra; pero cando menos quedoume, coma un resto, ese apego pola
lectura da Biblia do que falaba antes. Pola lectura da Biblia e pola lectura
daqueles libros que me poden axudar a mellor comprende-lo que a mesma
Biblia nos quere transmitir.
Así, hoxe por hoxe, para min non hai mellor hora nin regalo ca pasar
un bo anaco de tempo colgado das páxinas da Biblia ou dalgún dos libros
que a ela introducen. Escaso de tempo, e ata por veces de cartos, para
desenvolver esta afección crente, descúbrome de vez en cando a min
mesmo entrando nalgunha librería relixiosa para ollar libros, aloumiñalos
nas mans como se aloumiña calquera recordo fondamente prezado, para
logo volvelos pousar con señardade ante a imposibilidade de me poder
aproveitar deles. Comparo moito esta veneración pola palabra de Deus
escrita coas horas e cos recordos amorosos dedicados á persoa que hoxe teño
por muller e á meniña que Deus nos deu por filla.
Sei que non todo é cuestión de ler. Compenso a miña incapacidade de
lectura con algunha xustificación que, por outra banda, non me parece
demasiado desacertada: o moito ler non dá a moita sabedoría; hai algo máis
fondo có ler ou non ler, que permite que un se sitúe ante a vida, a vida crente
e a vida normal, cunha dose imprescindible de sentido común, de madureza,
de humor, de saber estar ante as reviravoltas da propia existencia. Lembro
para o caso o dito latino que, traducido á nosa fala, vén dicir: “Coidado coa
persoa dun só libro”, que tanto vale para nos poñer en garda ante a
petulancia do ignorante en letras, coma ante a fondura do que penetra na
sabedoría daquelas poucas que coñece.
A memoria do meu pobo
En resumo, que manteño o que eu considero sa afección crente de ler
cada día un anaco da Biblia. Nestes momentos, a maiores das lecturas
bíblicas dominicais, cádrame estar lendo e remoendo un pouco o Pentateuco.
Pero cadrou tamén, polo si ou polo non das cousas da vida, que nestes
días tivese a oportunidade de ler varios libros que tiñan o común
denominador de me falar de Galicia, do noso pobo, da nosa fala, da nosa
cultura, da nosa historia, da nosa sabedoría de vida. Refírome a estes catro
libros, que enumero pola orde mesma coa que foron pasando polas miñas
mans ansiosas, pola miña ollada cobizosa, polo meu espírito devecido:
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Historia da Igrexa Galega, do P. Carballo; Galegos e Cristiáns, do amigo
Victorino Pérez; A ascensión dun poeta, do tamén amigo Alfonso Blanco
Torrado; e, por último, o amplo volume do meu antigo compañeiro de
hábito monástico, o monxe, hoxe defunto, P. Maximino Arias, titulado
Historia del Monasterio de Samos. Este, téñoo que confesar, aínda enche
os meus ocos libres das fins de semana con agradables recordos e suxerentes
informacións.
A Historia de Galicia do P. Carballo levoume da man por espacios
nunca ben coñecidos dos nosos antepasados na fe e na teima de construír
Igrexa en Galicia. Despois de colaborar coma traductor noutra Historia da
Igrexa Galega, a do franciscano García Oro, teño que recoñecer que esta
é un bo complemento daquela e que, en cousas, dá un paso máis cara a
diante no afán por coñecernos e recoñecernos mellor no noso pasado.
O libro de Victorino, Galegos e Cristiáns, fai unha busca que, segundo
e como o mire, deixa en min pousos e sabores distintos, contrapostos: por
unha banda, dáme satisfacción pensar que, remexendo un pouco na historia
máis ben cincenta da miña Igrexa galega e do meu pobo galego, pode un
bater cun logo innumerable grupo de homes e mulleres dispostos vitalmente
a integra-la súa fe coa súa condición de galegos, ámbalas dúas en formas
e maneiras militantes. A satisfacción sobe de tonalidade cando podo ve-lo
meu propio nome facendo algo máis groso o rengue deses afervoados
camiñantes. Non é motivo de chufa, ¡que menos!, ou, como di o mesmo
Evanxeo, “cando fagades todo isto, dicide: servos inútiles somos; non
fixemos máis do que tiñamos que facer por obriga”.
Pero, por outra banda, dáme certa mágoa pensar que se teña que
escribir un libro reivindicativo neste senso, como dicindo: “¡Coidado!, ¡non
vos vaiades trabucar!, a pesar do que poida parecer, houbo moitos galegos
que o foron a fondo sabéndose igualmente cristiáns; e houbo moitos
cristiáns que tamén o foron a fondo ó tempo que militaron activamente na
súa condición de galegos”. Máxime se, para facer valer tal argumento,
cómpre engrosa-lo expediente galeguista ou cristián dalgún dos individuos
citados. ¡Cando o feito debería ser tan normal, que en todo caso coubese
facer un libro xustamente para defende-lo contrario! Pero eses son os bois
cos que temos que arar.
Alfonso Blanco Torrado aproxímanos, nun libro que foi merecente do
noveno Premio literario Ánxel Fole, á vida e á tarefa poética de Xosé María
Díaz Castro, fundamentalmente a través do seu único título, Nimbos.
Aproximarnos ó traballo poético de Díaz Castro vale tanto como
aproximarnos a unha busca intensa dos alicerces, das dimensións últimas,
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no fondo e na altura, da nosa realidade persoal, da nosa contextura coma
pobo, da nosa condición crente. O seu camiño foi de ascensión, non por se
allear na terra, senón por atopar na terra concreta, a galega, as formas e o
fondo que lle permitiron dicir unha palabra fecunda sobre a condición
galega.
Por último, o libro do P. Maximino Arias, simple e inocente, anque
documentado, coma simple, inocente e documentado era o seu autor, co
gallo dos aconteceres da noutrora sonada comunidade benedictina de
Samos, permítenos facer un percorrido pola longa historia de Galicia; os
documentos dos distintos séculos que permiten debuxa-la historia da abadía
convértense para quen o queira noutras tantas fiestras a través das cales
contemplar paseniñamente, coa tranquilidade de anos e xeracións, o formato
total de Galicia: así fomos, así nos foron facendo, así tamén nós mesmos
nos fomos facendo.
Estes catro libros teñen, pois, en común –alomenos para min– a
capacidade de facer reverdece-la propia memoria persoal coma memoria de
quen é e se sente parte dunha colectividade concreta, en pobo e en Igrexa;
e, cando a memoria reverdece, o mesmo que está a pasar na primavera coa
árbore máis nosa, o carballo, pódese agardar consistencia, forza de presente
e de futuro.
A nosa historia, a nosa Biblia
Andando nestas dúas fidelidades, a da Biblia e a do meu pobo, e
concretada esa andaina circunstancialmente nas lecturas anteditas, véuseme
á cabeza pensar que por que a historia daqueloutro pobo, o de Israel, era
unha historia sagrada, de revelación, de provocación ó encontro con Deus,
e a historia do meu pobo non o era.
Máis en concreto, tocábame estar lendo por eses días o libro do
Levítico, xustamente o seu capítulo 14, que trata da purificación do leproso;
e tocábame estar lendo tamén o poema de Díaz Castro, en Nimbos, titulado
“A Cerna”, co comezo aquel de “Hase de amar a cousa hastra que sangue./
O verdadeiro amor enferra en neve,/ ara nun mar de rosas suco leve,/ ai pro
acadulla en sangue”. A pregunta fíxoseme máis aguzada. Quedei sorprendido
pola sabedoría agachada na páxina bíblica, anque hoxe estea sobrepasada
tanto no sentido médico coma no sentido teolóxico. ¡Que ben soubo aquel
pobo afrontar unha realidade sumamente perigosa para a súa pervivencia sa
e feliz, como era daquela a lepra! Pero ¿é menos atinada e loable a busca
antropolóxica de Díaz Castro, tentando igualmente bater cos fundamentos
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firmes dunha vida sa e feliz? Volvendo ó asunto, ¿por que aquela primeira
páxina a leo coa conciencia ben explícita de estar lendo a Palabra de Deus
e, nembargantes, non ouso face-lo mesmo coa segunda?
Persoalmente, voulle dando a esta pregunta unha resposta que a min me
vai enchendo. Sei que estamos ante o problema serio da comprensión da
revelación de Deus na traxectoria histórica dun pobo, tal como pretendemos,
entre outros, nós, os cristiáns. Satisfaime a liña de comprensión da revelación
que desenvolve Torres Queiruga no seu libro A Revelación de Deus na
realización do home. Sen entrar en grandes cuestións, estes son os banzos
que me permiten ir subindo ou afondando na miña comprensión e vivencia
do asunto.
En primeiro lugar, entendo –e coido entender ben– que, en por si, para
nada é máis sagrada ou reveladora a historia de Israel do que o é a historia
do pobo galego, o meu pobo. As historias son o que son, e punto: vidas,
afáns, pecados, loitas, guerras, relixiosidade, bondade, cultura e un longo
etcétera de cousas que compoñen o longo percorrido de calquera pobo. A
carón de lugares, nomes, cidades, batallas, persoas, reis, libros, autores
xudeus, nós poderiamos poñer igualmente outro rengue de lugares, nomes,
cidades, etc., etc. Con todo iso, os xudeus, coma xudeus, e os galegos, coma
galegos, levamos ás nosas costas unha longa e rica tradición que nos define
no presente.
En segundo lugar, teño que recoñecer unha evidencia: o pobo xudeu
gozou en primeiro lugar dunha riqueza propia excepcional e duns cronistas
da tal riqueza dificilmente igualables na Antigüidade; cousa que nós tamén
tivemos, pero nun grao máis cativo e xa en épocas relativamente recentes.
A máis diso –e isto é o verdadeiramente excepcional–, o pobo xudeu fixo
lectura relixiosa do seu acontecer histórico; e foi constante e progresivo
nesa lectura, superándose xeración a xeración; a interpretación relixiosa
que de si mesmo facía nunha época determinada quedaba arrombada na
seguinte, se non era quen de satisface-las demandas vitais máis fondas da
propia existencia coma individuo e coma pobo. Esta liña buscadora e
ascendente do pobo xudeu foi a que sentou as bases relixiosas, culturais,
antropolóxicas, sobre as que foi posible a aparición de Xesús de Nazaré,
que concentra centos e centos de anos de busca apaixonada, de preguntas
e respostas progresivas, ata tal punto que foron e somos moitos os que
recoñecemos nel, por arte de gracia e de traballo, unha saída gloriosa á nosa
existencia humana. Había Palabra de Deus, parcial e progresiva, en
calquera daqueles pasiños antigos; había Palabra de Deus plena en Xesús
de Nazaré.
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Tendo en conta isto, só me queda facer unha escolla –e esta é a terceira
consideración que gusto de facer–: podo resignarme a ser membro dun
pobo inútil, cousa que vale tanto como dicir que a miña matriz histórica
máis concreta case non me vale de nada; ou, aguilloado pola experiencia
proveitosa, liberadora, do pobo xudeu, que tanto admirámo-los cristiáns,
podo aprende-la lección e poñerme a rele-la propia historia, tamén a
historia do meu pobo, tentando atopar nela as claves para un encontro
auténtico co Deus que, para min e para o meu pobo, quere seguir sendo un
Deus de vida e de liberdade.
A sabedoría relixiosa do pobo xudeu que recolle a Biblia servirame de
referencia significativa; a persoa de Xesús converterase nun marco
totalmente imprescindible. E xa teño as claves para seguir andando un
camiño que, coma membro dunha comunidade cristiá galega que quero ser,
ninguén andou nin andará por min. E todo isto non é nin única nin
fundamentalmente un exercicio de volta e ollada atrás para sobreentenderse
a si mesmo; este traballo tamén é ben fermoso e necesario. Sobre todo é un
exercicio de volta e ollada ó presente, o miúdo e moitas veces banal
presente de cada día, para ir debuxando con el as liñas fortes dunha
existencia cristiá madura e esperanzada.
Eu quero optar por esta parte da escolla. Leo e medito cada día a
Palabra de Deus na Biblia con este interese final; e leo e medito a palabra
do meu pobo, pasada e presente, miña e do meu colectivo particular, coa
insolente pretensión de axudar a convertela tamén en Palabra de Deus, en
revelación de Deus, en lugar de encontro con Deus, en condensación diaria
de esforzo e de regalo. Nunha palabra, segundo rezaba a cabeceira deste xa
longo parágrafo, a nosa historia deste xeito ten que chegar a ser tamén a
nosa Biblia.
Algo máis ca divagacións ou vaguidades
Chegado aquí, quero facer mención dun libriño máis, que nin é Biblia
nin é libro que me introduza na historia e na cultura do meu pobo. Refírome
a Axenda Latinoamericana-96, que este ano por primeira vez aparece
tamén en versión galega por obra e gracia de Pepe Chao e doutros
admirables amigos da Coruña. E quero traela aquí porque, anque non é
ningunha desas dúas cousas, levada pola man dos teólogos e dos prácticos
da liberación, estase a converter nun excelente modelo de como integra-la
experiencia bíblica na tradición cultural dun pobo, de como reivindica-la
propia historia pasada e presente coma lugar imprescindible do encontro
con Deus na vida.
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Abre un ese libriño sinxelo e, páxina tras páxina, en pequenas e
saborosas doses, váisenos ofrecendo a lectura crente do propio acontecer
histórico, en forma ás veces de simples datas conmemorativas, outras veces
en forma de recordos martiriais tan dolorosamente frecuentes; nunhas
ocasións é unha simple nota de cultura popular a pé de páxina, noutras é
unha reflexión ben elaborada sobre algunhas das liñas rectoras que están
estructurando a realidade actual dos pobos latinoamericanos no seu
conxunto. O resultado, entendo eu, vén ser que a Axenda Latinoamericana
convértese en moito máis ca nun simple conxunto de papeis onde poder
anotar ordenadamente as nosas actividades de cada día. A axenda é tamén
unha pista no camiño diario, unha referencia apaixonada que permitirá
darlle sentido cristián, liberador, militante ó conxunto dos 365 días (este
ano 366) que percorren as súas páxinas.
En Galicia tamén estamos a facer este traballo. Pero coido que lle falta
unha ración de sistematicidade, outra boa de amplitude e, quizabes, incluso,
outra máis de apaixonamento pola causa. Temos pouca memoria histórica,
exercitámola pouco, descoñecemos e non honrámo-los nosos mártires,
valoramos pouco o noso xeito de entender e de nos entender, é dicir, a nosa
mesma cultura, a nosa fala, a nosa maneira de ser home ou muller en
Galicia; reflexionamos pouco sobre o que día a día vai configurando o
presente e o futuro de Galicia coma pobo; a mesma reflexión teolóxica
párase pouco a analiza-la nosa individualidade coma lugar específico de
encontro tamén específico con Deus. Anque teñamos unha matriz cristiá
común con tódolos crentes cristiáns do mundo, deberiamos ter unha
maneira particular de crer, de entender e de vivi-la nosa fe, de nos xuntar
en comunidade cristiá, de rezar, de facer experiencia relixiosa, de morrer.
¿Non sería posible, con todos estes presupostos, elaborar tamén nós a nosa
Axenda Galega, que non fose unicamente simple traducción da
latinoamericana?
Deixo aquí este xa longo excurso. Confeso que me sinto herdeiro dunha
marabillosa tradición humana, a galega. Síntome convocado polo Deus da
miña experiencia relixiosa a valorala a fondo, en relación fraterna con
tódalas tradicións humanas, maiormente coas tradicións humanas máis
débiles. E soño con que un día todos nos sintamos sinxelamente orgullosos
de ser fillos do noso pobo; e o meu gusto particular é que, sobre esta base
cultural acollida e agradecida, siga habendo algúns, moitos, que ousen le-la súa propia historia pasada e presente en clave de fe cristiá. Ó servicio
dese soño quero poñer eu tamén o meu granciño de area.
Manuel REGAL LEDO
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Algo novo está nacendo
cada día
Por Jesús MEDÍN
El rescata a túa vida da morte
e coróate de amor e de tenrura;
farta de bens a túa existencia
e renova coma a da aguia a túa mocidade
Sal 103

Quero compartir convosco algunhas das vivencias que me están a
acontecer nos últimos tempos e que me foron levando, sen eu planealo, a
unha persoal travesía do deserto, na que aínda sigo inmerso, e da que espero
poder saír ben, xa que estou albiscando que algo novo está nacendo ou
renacendo en min. Aínda que sigo instalado nunha certa inestabilidade
interior, sen embargo, en paralelo, estou experimentando evidentes sinais
dun fructífero vigor espiritual, que é o que anima toda esta comunicación e
que me proporciona moita esperanza no presente cara ó futuro. Desexo que
este escrito vos axude e me axude no noso camiñar, con confianza de que
compartindo o máis íntimo nos achegamos ó que é máis común a tódolos
humanos e, polo tanto, podemos seguir tecendo entre todos un chisquiño
máis de irmandade e comunidade.
Con este relato non pretendo aportar ideas novas, porque creo que
desde hai tempo está todo, ou case todo, escrito acerca do esencial da
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natureza humana. Coido que o verdadeiramente difícil é atopar ese especial
estado de segunda inocencia que che permite vivi-los acontecementos como
se os descubrises e os renaceses cada día que amence admirándote da súa
singular novidade. E é precisamente esta perspectiva, a de escribir desde as
sorpresas que a vida nos depara, a que anima estas verbas, anque tamén
encontraredes neste escrito numerosas referencias entresacadas de libros de
espiritualidade ou dos retiros compartidos cos compañeiros e compañeiras
de Irimia.
Ultimamente estou vivindo unha intensa mudanza interior que me está
levando a comezar unha nova etapa, sen rupturas vitais, aceptando e
sandando o meu pasado, e facendo que viva as mesmas cousas pero desde
outra fondura. Esta mudanza interior non significa a morte do Jesús-vello
e o nacemento dun Jesús-novo. Non significa chegar a unha meta ou estado
de especial madureza psicolóxica que nos garanta a felicidade presente e
futura. Non ten nada que ver con todo esto, xa que son consciente de que en
min, ó igual que en todos nós, coexisten, e coexistirán ata que morramos, o
home novo e o home vello, luces e sombras, santidade e pecado, e que Deus
sempre nos acompaña en tódalas etapas e momentos da nosa vida.
Quero advertir que se alguén se sente molesto polo continuo uso que
vou facer neste escrito do concepto de Deus, pode substituílo por outro que
lle encaixe mellor co seu mundo semántico: o Amor, o positivo da Vida, a
Beleza, a Ética, etc. Porque me interesa transmitírvo-lo fondo do que vos
quero contar, independentemente das reaccións que ás veces provocan en
nós determinadas palabras, porque estou convencido de que aínda “habendo
diversidade de realizacións, un mesmo Deus é quen realiza todo en todos[...]
e que a todos se nos deu a beber un único Espírito” (1Cor 12, 6-13).
Así pois, estes son algúns dos sinais que me están anunciando que algo
novo está nacendo en min, algo que eu non buscaba e que me veu dado
gratis, coma un inmenso regalo da Vida, que Deus, o noso Pai, está
alentando día a día e polo que estou fondamente agradecido.
O que dá sentido á miña existencia non é o que fago, senón que son
fillo de Deus, fillo da vida
Levantouse e volveu onda seu pai. Aínda estaba lonxe cando este,
enxergándoo, saíu emocionado a recibilo, e botándoselle nos brazos,
bicouno garimosamente.
Lc 15, 20
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Nunha sociedade tan centrada nos resultados, ¡que difícil resulta
valora-los irmáns e a un mesmo polo que se é, independentemente dos seus
éxitos ou fracasos! ¡Tanto busca-lo sentido da miña vida fóra de min, en
actuacións ou compromisos espectaculares co Terceiro Mundo (ós que logo
era incapaz de chegar) e resulta que a experiencia do propio fracaso
levoume a atopar no máis fondo do meu corazón o regalo de sentirme un
humilde e benquerido fillo de Deus. De xeito que o que xustificaba e
xustifica a miña existencia non é o que teño que facer, senón o que
gratuitamente recibo no meu ser máis íntimo.
A constatación sentida dese amor incondicional de Deus proporciona
un pleno e revolucionario sentido á miña vida e ademais estame aportando
moita paz para ir saíndo desta crise persoal, sabendo que, faga o que faga,
tanto se a supero exitosamente como se quedo derrotado, Deus sempre nos
acollerá con sumo agarimo e tenrura.
Aprender da pobreza que hai en min
Para que non teña soberbia, espetóuseme un aguillón na carne.
Por tres veces pedinlle ó Señor que o arredase de min, pero
respondeume:
“Chégache coa miña gracia; a forza vese cumprida na
fraqueza”[...]
porque cando estou débil entón é cando son poderoso.
2Cor 12, 7-10

Ensináronme tanto a cultivar unha vida baseada no éxito e no suposto
liderato, que me vin envolto nunha entrampada situación, onde valoraba
máis a miña imaxe exterior que a miña pobre e debilitada persoa. Era tan
escravo desa imaxe exterior que a penas toleraba en min ningún síntoma de
pobreza ou debilidade, e canto máis loitaba por evitalos, máis custaba
superalos e máis dano me facía a min mesmo. Sentíame tan identificado con
aquelo que escribía san Paulo ós Corintios: “Por moito que reparta todo o
que teño e me deixe queimar vivo, se non tiver amor, non me sería de
proveito ningún,[...] non sería nada”.
¿Como entender que, en contraste co meu aparente éxito exterior,
interiormente me estaba destrozando, preso de múltiples complexos e
medos, dependencias insás e dolorosas culpabilidades? A crecente
disociación entre o meu mundo exterior e interior, entre o mundo das ideas
e o do corazón, levoume a tocar fondo de verdade, a sentir, por momentos,
que formaba parte dos últimos da Terra. E ese sentimento aínda me
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destrozaba máis: ¡con que dereito podía eu sentirme dos últimos cando
formo parte do sector ultraprivilexiado do Planeta!
Cando me sentín tan débil, tan vulnerable, tan impotente... entón
comecei a sentir algo que antes a penas percibira: eu xa non era o dono da
miña vida, eu xa non guiaba nin controlaba o meu posto de mando, senón
que era Outro o que me guiaba e me estaba rescatando desde o abismo para
a Vida. Caín na conta de que eu non era superior a todas aquelas cousas que
tanto quería evitar, que o centro da Vida non está na cabeza nin nas
actuacións e que tamén formaban parte da miña persoa os sentimentos, os
medos, a tenrura, o xogo, as neuras.... Comecei a aceptar que tiña que
convivir de por vida con tódalas miñas debilidades, que non tiña que
escondelas, senón, ó contrario, aprender a identificalas e sacalas á luz, pois
á vista compasiva do Señor se transforman en humildes recordatorios da
nosa común fraxilidade humana. En definitiva, empecei a recoñecerme e a
aceptarme pobre de verdade.
A este respecto, resultoume significativo o que me acaeceu este pasado
Nadal. Un dos recordos máis antigos que teño da propia experiencia de Deus
é unha imaxe de min mesmo con 5 ou 6 anos de idade, conmovéndome
desde a ventá da miña casa pola presencia, o día de Noite Boa, dun mendigo
que deambulaba só polas rúas da cidade. Desde aquela, cada 24 de
decembro rememoraba esa mesma imaxe persoal. Sen embargo, cando a
pasada Noite Boa quixen recuperar aquela evocación, aconteceu que, por
primeira vez, vinme a min mesmo fóra da seguridade do fogar e metido
dentro da pel daquel mendigo solitario. Pero, paradoxalmente, esa era unha
soidade ben sonora: ¡sentíame tan acompañado de Deus, tan pobre e ó
mesmo tempo tan libre!
Comenzar a acepta-la cruz
Mais levamos ese tesouro en vasos de barro. E así esa forza tan
extraordinaria aparece como forza de Deus, e non nosa. Aprétannos por
todas partes, mais non nos esmagan; andamos en apuros pero non
desesperados; andamos perseguidos pero non abandonados; derrúbannos
pero non nos rematan.
2Cor 4, 7-9

O ambiente social dominante e a educación sobre-protectora tamén me
ensinaron que debía evitar a toda custa o sufrimento. ¡Custábame tanto
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mirar cara a cara a figura sufrinte de Xesús cravado na cruz! Ata que me
tocou a min mesmo comezar a cargar coas miñas propias cruces e comenzar
a aceptar que o sufrimento tamén forma parte da Vida, e que amando a Vida
nos seus fracasos, na súa dor, colaboramos dun xeito especial na sempre
inacabada tarefa de humanizarnos un pouco máis. Creo que estou comezando
a mirar de fronte e con moita compaixón ós cristos crucificados que vou
encontrando no camiño, e que esto me está axudando a afondar na loita
contra a dor e a inxustiza evitables e a ir preparándome para aceptar sen
sentirme esmagado os sufrimentos que nos resulten inevitables.
Eu estou ben, ti estás ben, todos estamos ben
Alma miña bendí ó Señor
non esquéza-los seus beneficios
Sal 103
Faime senti-lo gozo e a ledicia
e que relouquen os meus ósos quebrantados
Sal 50

Como consecuencia de todo o anterior estou comezando a aceptarme
como verdadeiramente son. Estou comezando a aceptar e a amar non só os
ciclos vitais nos que me recoñezo brillante, entusiasta e optimista, senón
tamén os ciclos vitais onde me sinto tan torpe, acovardado e ensimesmado
no negativismo.
Estou comezando a aceptar e ata a agradecer a Deus a vulnerabilidade
e inestabilidade deste temperamento meu, que me fai vivir ciclicamente
sensacións tan extremas de euforia e depresión, e que é coma un antídoto
contra toda tentación de caer na soberbia e que tamén ten moito que ver coa
eterna sinfonía da vida de gozo-dor, día-noite, morte-resurrección.
Pero moito máis fondo que os vaivéns cíclicos dos nosos temperamentos,
que todos padecemos con maior ou menor intensidade, podemos atopa-la
segura convicción de que todos, polo feito de estar vivos, estamos sempre
no fondo verdadeiramente ben, porque todos somos “fillos da luz e non das
tebras” (1Tes 5, 4-5) e porque o Noso Pai “non é un Deus de mortos, senón
de vivos” (Lc 20, 38).
Cando alguén me pregunta “¿como estás?”, gustaríame poder responder
sempre que “estou ben”, anque saiba que transitoriamente van seguir
visitándome depresións, desgracias ou fracasos. E todo esto non supón
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alivia-la dor, pero si que aporta un Pequeno/Gran Matiz, difícil de explicar
con palabras, que pode transformalo todo e achegarme a ser moito máis
agradecido, incluso nos sufrimentos, por todo o bo e positivo que Deus e a
Vida sempre nos regala.
Mirar doutro xeito
No trato cós demais revestídevos todos vós
dun pensar humilde, porque “Deus oponse
ós soberbios, pero concédelle-la gracia ós humildes
1Pe 5,5

Sendo compasivo coa miña propia pobreza e dor, comecei
espontaneamente a mirar doutro xeito e a ser máis compasivo e tolerante
coas pobrezas e sufrimentos dos demais. En efecto, eu antes buscaba, sobre
todo, a compañía e a aprobación das persoas intelixentes e que eu consideraba
brillantes. Dalgún xeito, desprezaba ou evitaba a compañía das persoas
torpes ou inadecuadas para o meu mundo de valores. Agora, pouco a pouco,
estou recibindo de Deus o regalo de ir intuíndo a inmensa gracia e o
misterioso tesouro que hai en todas e cada unha das persoas. E estouno
descubrindo especialmente nas persoas que non son brillantes nin figuran no
ranking dos militantes comprometidos. Coido que non só estou empezando
a aprender da miña pobreza, senón que, sobre todo, estou comezando a
aprender dos pobres, dos non-intelixentes, dos non-influentes, dos nenos e
nenas cos que compartimos vida...
Cargar pilas no sitio correcto
Soamente en Deus acouga a miña alma, del ven a miña salvación
Sal 61

Tamén tardei en decatarme de que estaba convertendo a determinadas
persoas do meu contorno en ídolos que en certa medida guiaban ou
alentaban a miña vida, e esta situación de dependencias insás non era
beneficiosa para ninguén, que vivía, e aínda vivo, demasiado escravo da
aprobación dos demais, de querer quedar ben diante de todos. E estoume
dando de conta de que só o Noso Pai é o único Deus onde de verdade e a
fondo podemos recarga-las pilas das nosas vidas. Que precisamente cando
me atopei sen medo comigo mesmo, cando comecei a acepta-la radical
soidade que é común a tódolos homes, xusto é cando comecei a sentirme
máis cerca e máis irmán das persoas coas que convivo.
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De non ter tempo para nada a ter tempo para todo
¿E quen de vós, por moita ansia que poña, lle pode engadir un
minuto máis ó tempo da súa vida? Aprendede dos lirios do campo[...]
non andedes desacougados.
Lc 12, 25-29

Antes vivía moito máis escravo do tempo e ademais non gozaba tanto
do presente. É como se recorrese a vida nun tren mono-raíl e de alta
velocidade. Todo o que me acontecía servía na medida en que era capaz de
axustarse ó percorrido programado do mencionado tren e se adaptaba ás
finalidades de acada-lo éxito e a reputación nas actividades e proxectos nos
que andaba metido.
Tamén aquí tiven a sorte de que o tren descarrilase e xa hai máis dun
ano que collín o san costume de regalarme tódolos días unha boa camiñada.
Este paseo diario veu acompañado dun importante cambio interior respecto
da noción do tempo: agora coido que teño tempo para todo, podo gozar máis
plenamente do presente, ás veces ata chego a sentirme contemplativo nos
momentos parvos da vida cotiá, vou traballando pouco a pouco o tema da
paciencia e o respecto ós ritmos naturais, estou máis aberto ás sorpresas da
Vida porque non teño planos prefixados e creo estar máis atento ás
necesidades presentes das persoas que á eficacia futura dos proxectos.
De figurar a acoller e potenciar
Que non saia da vosa boca unha palabra ruín: ó contrario, a
palabra boa, para a edificación no momento preciso,
para que faga ben ós que escoitan.
Ef 4, 29

Coexistindo coa miña pobreza e vulnerabilidade, levo case toda a miña
vida, e aínda sigo, representando sucesivos papeis nos que sempre tiven e
teño constante tentación de sentirme importante, de destacar supostamente
en algo, e teño que confesarvos que cada vez me sinto máis incómodo
representando este papel, porque intuitivamente sinto que me fai dano e non
me proporciona nada de paz. Cada vez voume sentindo máis a gusto cando
descubro que fago uso dos meus carismas ou das miñas debilidades para
acoller e potencia-lo bo e positivo que hai nos demais ou nas situacións que
me toca vivir; cando non estou á defensiva e me deixo corrixir e querer polos
amigos e amigas; cando consigo admirar e non envexa-los talentos dos
demais é cando consigo aprender e estar aberto a todo o que me rodea.
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Sentirme herdeiro dunha bendición
Non vos volvades mal por val, nin insulto por insulto; ó
contrario, devolvede bendicións porque para isto vos chamaron, para
serdes herdeiros dunha bendición.
1Pe 3, 8-4

Estou descubrindo que todos formamos parte da Historia de Salvación
e somos herdeiros dunha mesma bendición que fai que, polo menos nalgúns
momentos das nosas vidas, sexamos sinais viventes da bondade de Deus e
contribuamos, anque sen sabelo, a traspasa-los bens recibidos dos nosos
antepasados en favor das xeracións vindeiras. E esto faime tomar conciencia
e fonda gratitude dos innumerables esforzos de tódolos nosos devanceiros,
que, desde as idades remotas do tempo, foron construíndo pasiño a pasiño
tódolos bens dos que agora podo gozar tanto interiormente (capacidade de
amor e de tenrura, sensibilidade ante a beleza, afán de solidariedade e de
xustiza, etc.) coma exteriormente (conquistas sociais, avances tecnolóxicos
e das ciencias humanas, etc.)
Funcionar confiado co piloto automático
Óllame a fondo, Deus; coñece o meu corazón.
Olla se é torto o meu camiño,
guíame ti polo camiño eterno
Sal 138

Moitas veces non recibo o regalo de sentir vivos todos estes sinais que
me están anunciando que algo novo pode nacer en min e no meu contorno
cada día que amence. Polo contrario, hai e haberá moitos momentos en que
volvo caer unha e outra vez naquelo que pensei que estaba superado, e a
sentirme moi impotente ante a miña vulnerabilidade. Para estes momentos
de suma debilidade persoal estou aprendendo a confiar no meu piloto
automático, esto é, estou aprendendo a recoñece-la tenue, ás veces case
imperceptible presencia de Deus, que sempre me acompaña e especialmente
nestes momentos. É algo así coma se confiase no medio das tebras no
recordo borroso daquelo que puiden vivir en plena luz. E todo isto non serve
para evita-lo sufrimento, o total desconcerto deses momentos negros, pero
si que proporciona unha fonda confianza, anque moitas veces non a sinta
vivamente, de que pase o que pase, ó final todo será para ben.
E, ás veces, ata estou comezando a vivi-la sensación de que Deus “pode
facer moito máis, inmensamente máis, do que nós poidamos pedir ou
imaxinar” (Ef 3, 20-21).
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Así, cada vez que consigo deixar de pensar tanto en min mesmo e
renuncio ás nosas aparentes seguridades, entón atrévome a convivir doutro
xeito cos medos que antes tanto me bloqueaban, sabendo que cando non
teño xa nada que perder, entón é cando podo gañalo todo.
A oración, espacio privilexiado para escoita-la Vida
Ti áma-la verdade no corazón
e ensínasme sabedoría no segredo
Sal 50

Durante moitos anos intentei facer oración diaria coma unha especie de
obriga moral que eu tiña que cumprir e, naturalmente, non me saía nada ou
case nada. Cando xa tiña renunciado a eso, aconteceu a fonda crise persoal
que estou a relatar, e na miña aflicción atopeime co regalo de que
espontaneamente tódolos días me poñía e me poño con moito gusto a facer
oración cos salmos, os evanxeos e outras lecturas bíblicas que antes
descoñecía. E pouco a pouco a miña oración inicial de petición foise
transformando nunha oración de fonda gratitude e de tenta-la máxima
apertura persoal ó que a Vida mesma me está a dicir cada día. Claro está que
hai días que me custa moito centrarme, pero tamén hai outros que recibo o
regalo de senti-la oración nos lugares ou nas actividades máis insospeitadas,
(nunha estación de autobuses, andando en bici, en metade dun sono, etc.).
Coma un exemplo vale máis que mil palabras, acompáñovos con este
escrito algunhas das oracións que habitualmente repito cando rezo o Noso
Pai e que tanto me axudan a vivir.
Relendo este escrito identifico en min unha boa amálgama de
sentimentos. Por un lado, os lóxicos medos de quen se atreve a compartir
publicamente parte da súa intimidade. Por outro lado, un certo rubor porque
me dou de conta de que cun pouco de vida experimentada coleccionei un
montón de palabras e ideas bonitas e podo alimentar unha vez máis o meu
rol de figurar, mentres que me consta que hai moitísimas máis persoas que
non figuran pero que teñen unha moi grande e fonda experiencia de vida,
tanto no meu contorno como especialmente nas difíciles condicións socioeconómicas dos países do Sur.
E, finalmente, prevalecendo sobre todo o que se narra neste escrito,
desexaría transmitir claramente o sentimento de fonda ledicia e esperanza
que proporciona a semente da Vida imperecedoira que Deus deposita en
cada un dos nosos corazóns. Porque o importante non é escribir ou falar
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moito e ben, o verdadeiramente importante é Amar moito e ben, e nesto
último todos somos humildes e gozosos aprendices.
Tamén quero agradecer a todas e cada unha das persoas que me
axudaron e me seguen axudando neste complicado proceso de mudanza
interior. Polo vivido nos últimos dous anos, quero ter un recordo especial
para as seguintes persoas, aínda a risco de parecer inxusto con tantos outros:
para Macu, Lara e Paula, que sempre me están axudando a descubrir
e a aprecia-lo singular carisma das mulleres na Terra,
para Xosé Antón Miguélez, polo seu decisivo primeiro empuxe e
acompañamento na descuberta orante dun Deus-Pai,
para Luísa Lucena, que coa súa cálida acollida me descubriu o rostro
dun Deus-Nai,
para Fernando Vidal, que pacientemente soubo aguantar coas
confidencias de parte das miñas neuras persoais,
para os familiares do meu contorno máis próximo, onde se foi
tecendo durante moitos anos todo este Amor que imos herdando e acollendo
xeración tras xeración.
A todos e todas, moitas gracias e un bico moi forte.
O NOSO PAI QUERIDIÑO
O Noso Pai Queridiño
Gracias Pai polo teu amor, polo teu abrazo tenro e agarimoso
Gracias Pai, porque me fas senti-lo teu fillo benquerido
Gracias Pai, porque me axudas a crecer en irmandade
porque fas que me achegue a non sentirme superior a ninguén, porque
eu son tamén moi pobre,
porque fas que me achegue a non sentirme inferior ós líderes que eu
aprezo, xa que todos somos filliños teus e só Ti e-lo único Deus.
Que estás no ceo
Gracias Pai, porque me levas a descubri-la miña finitude, a miña
pequenez ante Ti que o abrangues todo e a todos desde o ceo.
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Gracias Pai, porque me axudas a situarme correctamente e a agradecer
tódolos bens herdados dos nosos antepasados e a recoñecer tódolos privilexios
socio-económicos dos que gozo, para colaborar cos meus talentos e
debilidades á procura dun mundo máis xusto e humanizado, mergullándome
na longa Historia da Salvación
Santificado é o teu nome
Gracias Pai, porque ti representas todo o bo que hai na Vida, o amor,
a ledicia, a tenrura, a comunidade, a loita pola xustiza, a intelixencia, a
beleza, a solidariedade, a compaixón...
Gracias Pai pola túa inmensa bondade.
Gracias Pai, porque es capaz de obrar marabillas en nós.
O teu Reino xa está vindo a nós
Gracias Pai, porque o teu reino de Amor sempre está ó noso servicio.
Porque, anque non poidamos vivilo plenamente, sempre poderemos saborear
e celebra-los pequenos indicios que nos confirman a túa constante presencia
entre nós.
Que todos nós obstaculicémo-lo menos posible a extensión do teu reino
de Amor, loitando contra as inxustizas estructurais e persoais.
Fágase a túa vontade
Gracias Pai por tódalas veces que me botas fóra de miña cabina de
mando, por tódalas veces que desmónta-la falsa idea de que eu podo
controlar ou planifica-la miña vida.
Gracias Pai, porque ás veces sinto que Ti guía-la miña traxectoria e
entón estou moito máis aberto á Vida, ós demais.
Gracias Pai porque a túa vontade non é impositiva. Ti non me pides
algo que eu non che poida dar.
Pai, anque moitas veces non entendo o que me pasa nin entendo o que
me pides, ¡fágase a túa vontade! Eu quero confiar en Ti. Lévame onde Ti
queiras.
Que poida depositar en Ti tódalas miñas ansias.
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Gárdame, Pai Queridiño.
Non me soltes, lévame collido da man.
Así na terra coma no ceo
Gracias Pai polas persoas que coñezo, pola natureza, pola terra na que
habito, porque elas me corrixen e axúdanme a ir entendendo a túa vontade
de Amor.
Gracias Pai polo Espírito que nos abrangue a todos e nos ilumina
Ti dásnos hoxe o noso pan de cada día
Gracias Pai polo novo día que amence.
Gracias Pai por cada unha das funcións e elementos do meu corpo.
Gracias Pai pola saúde.
Gracias Pai polas persoas que me queren e quero.
Gracias pai polos bens dos que gozo.
Que non esqueza, Pai, tódolos bens, tódolos pans que cada día nos
regalas e que saiba transmitir esta gratitude ós meus irmáns.
Ti sempre perdóas-las nosas ofensas
Gracias Pai, porque faga o que faga ti sempre nos perdoas.
Gracias Pai polo teu amor incondicional.
Acolle Pai tódalas neuras, tódalas culpas, tódolos medos que hoxe me
preocupan. ¡Non quero ocultalos por máis tempo! ¡Quero sacalos á luz da
túa mirada compasiva!
Acolle Pai a miña pobreza, ¡síntome tan débil! ¡Abraza os meus
pecados e esvaeceranse!
Ensíname a te-la paciencia necesaria que requiren algúns complexos
procesos de perdón e curación, porque Ti e-lo único que sandas de verdade
as nosas doenzas.
Coma tamén nós perdoamos xa a quen nos ten ofendido
Gracias Pai, porque non me vexo na obriga de perdoar ós que nos
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ofenden, senón que sentindo gratis o teu perdón e compaixón, gratis nace en
min o perdón e a compaixón que Ti nos dás.
Gracias Pai pola túa paciencia cando moitas veces non consigo senti-lo perdón automaticamente porque teño que respecta-los ritmos naturais de
complicados e fráxiles procesos psicolóxicos que a todos nos atrapan.
Gracias por non deixarnos caer na tentación
Gracias Pai polas túas sacudidas.
Gracias Pai polos malos momentos, polas miñas constantes caídas,
porque son coma advertencias túas, coma sinais de alarma de que algo non
vai ben, de que necesito crecer ou cambiar.
Gracias Pai, por axudarme ás veces a atopa-lo lado positivo do fracaso,
a vivi-los problemas e as dificultades como oportunidades para mellorar.
Gracias Pai porque cando afloran as miñas debilidades humanízome e
entendo mellor as debilidades dos demais.
En fin, Pai, anque ti xa sabes que moitas veces renego de todos eses
malos momentos e non os entendo, quero darche as gracias porque sei que
son humildes recordatorios da nosa fraxilidade humana e permiten que vaia
aceptando e tolerando a miña pobreza e a pobreza dos demais.
E sempre, sempre, nos libras do mal. Amén.
Gracias Pai, porque es un Deus de vivos e non de mortos.
Gracias Pai, porque pase o que nos pase sempre nos regalarás un raio
de esperanza para saír do mal.
Gracias Pai por Xesús, porque na túa propia carne padeciches tódolos
males e inxustizas deste mundo e te identificaches coa nosa dor, e, sen
embargo, ó final, trocáche-la morte en resurrección e fixéchesnos máis
palpable o regalo da nosa salvación en Ti.
Gracias Pai, porque todo é para ben.
Todo será para ben. Amén.
Jesús MEDÍN
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Horizonte aberto

Os primeiros soldados galegos
emigrados no Uruguai

Por Manuel SUÁREZ SUÁREZ

Unha Real Cédula de Felipe V do 16 de abril de 1725 establecía o
traslado de familias de Asturias, León e Galicia para poboa-la Banda
Oriental do Río Plata, o que hoxe é a República Oriental do Uruguai. Houbo
moitas dificultades para levar adiante o proxecto e o Rei decide en abril de
1726 que a colonización se faga con familias das Illas Canarias, considerando
que deste xeito se facía un aforro no transporte marítimo. Por iso non houbo
galegos entre os primeiros españois que desembarcaron en terras uruguaias
para funda-la cidade de San Felipe e Santiago de Montevideo.
Os primeiros galegos en pisar Montevideo foron dous soldados: Manuel
Bermúdez, de Salvaterra do Miño (Pontevedra), e Roque Araúxo, de San
Cibrán das Viñas (Ourense). Chegaron no ano 1736, sendo uns mozos de 19
e 22 anos respectivamente. En 1773 desembarca en Montevideo o enxeñeiro
militar Bernardo Lecocq O’Hennesy (1734-1830), que naceu na Coruña, de
pai flamengo e nai irlandesa. Lecocq dirixe unha serie de traballos de
construcción e restauración nas fortificacións de San Miguel, Santa Teresa
e Colonia do Sacramento, e participa na Comisión de Límites creada polo
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Tratado de San Ildefonso. Tamén colabora nas obras de construcción da
Igrexa Matriz (Catedral de Montevideo).
En 1777 desembarca na capital uruguaia outro enxeñeiro militar
coruñés, chamado Xosé Pérez Brito (1753-1814), que vén formando parte
da expedición do vicerrei Cevallos. Ascendeu ata coronel e casou cunha
filla do gobernador de Montevideo, Xoaquín del Pino. En 1780 chega como
tenente outro militar coruñés, chamado Antonio Pereira Moscoso (17561838). Realiza unha misión polo interior do país, onde recolle abundante
información que presenta en 1786 ó rei nunha memoria sobre o estado do
campo uruguaio. Un fillo seu, Gabriel Antonio Pereira, foi presidente da
República entre 1856 e 1860 e un neto –tamén Antonio– foi o que fixo a
doazón dos terreos onde hoxe está o amplo parque Batlle y Ordóñez. Outro
neto, Xulio, tivo unha filla que foi unha importante filántropa que fundou
un hospital de nenos e o parque zoolóxico da capital uruguaia.
O avó de Xosé Pedro Varela
En Uruguai é moi coñecida e sempre lembrada a figura de Xosé Pedro
Varela, o mestre que fixo a reforma do ensino escolar nos finais do século
pasado. Varela era descendente dunha familia galega con orixe nas lucenses
terras de Palas de Rei, unha familia aristocrática de antiga liñaxe, onde se
inclúe un famoso cruzado do século XI chamado Infante Don Varela. No seo
desta familia nace en 1748 Xosé Varela Ulloa, que dedicou a súa vida ó mar
prestando os seus servicios dentro da Mariña española.
En 1774 Varela Ulloa, sendo tenente de Navío, embarca na fragata
Rosalía, comandada por Xoán de Gándara, e viaxa polos mares austrais para
colaborar nos traballos de determinación da lonxitude e latitude da illa da
Trindade. En 1776, xa como capitán de Fragata, embarca no navío francés
Boussole en viaxe desde o cabo Espartel ata o cabo Verde, e realiza unhas
cartas mariñas que o rei ordena publicar en 1787 dentro do Atlas Marítimo
de España. En 1782 chega ó Río da Plata, en misión especial da Coroa para
a delimitación dos lindeiros entre España e Portugal nesta zona da América
meridional. O seu cargo era o de Comisario Xeral da Demarcación de
Límites.
O avó de Xosé Pedro Varela realiza un importante labor científico; era
un ilustrado galego que deixou semente no seu neto uruguaio. O seu neto é
nomeado en marzo de 1876 director de Instrucción Pública e o seu esforzo
foi básico para a modernización do ensino no Uruguai. A reforma de Varela
estivo baseada nos principios de gratuidade e laicidade e buscaba unha
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democratización da sociedade nun momento de importantes transformacións
tecnolóxicas dentro da producción do país. Varela quere tamén por medio
do ensino construír un concepto de patria dentro dun país que se enchía de
emigrantes. No proceso reformador participan moitos mestres españois e
tamén galegos. Dentro dos mestres galegos pódese falar de Xosé María
López, que foi o pioneiro da introducción dos estudios agrícolas dentro do
ensino primario, e de Manuel Collazo Villar, que fundou no Uruguai a
educación para xordomudos. En palabras do investigador Carlos Zubillaga,
resumímo-la xeira de Varela: “José Pedro Varela demostró a través de su
infatigable labor el sello de una raza que no sabe de claudicaciones ni de
derrotas y sí de triunfos y sacrificios”.
Manuel SUÁREZ SUÁREZ
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Aínda outro adeus esperanzado
para Paulino Pérez-Mendaña
Por Xoaquín CAMPO FREIRE
¡Que estupenda é a vida que nos agasalla con amigos e con canto eles
supoñen! ¡E que grandes son os amigos que ó írense nos deixan o mundo
moito máis medrado e cheo de vitalidade!
Paulino, amigo. Amigo meu e amigo de tantos e tantas. Amigo
universal. Os de Encrucillada pídenme que levante acta amorosa do teu
paso por entre nós. ¡Que honra para min, querido Pauli, pero qué medo de
non ser fiel á túa obra e herdanza co risco de falsea-la grandeza da túa vida
e das causas que deixaches abertas!
De entrada, querería facer patente que fuche-lo modelo do cristián
adulto e comprometido no mundo actual. A fe cristiá foi en ti o espírito, o
alento, a dínamis de todo o teu quefacer. Unha fe coherente, documentada
e vivida constantemente na calor dunha práctica activa dentro das
comunidades pobres ás que pertencías. Esa fe faríache atopa-lo teu sitio de
profeta transformador no mundo. Sempre asociado en organizacións,
imperfectas, pero que ti tiñas moi clariño que eran as que había nesta terra
empobrecida. Así de realista. E por iso militabas en tantas.
Ías á misa a Pontedeume. Moitas veces, dicías, non che respondía a túa
problemática. Pero sabías que esa era a túa comunidade de fe, onde os que
compartían contigo a vida da vila, á que ti seguías vinculado, tampouco
tiñan mellores oportunidades. E era alí, con tódalas consecuencias, onde
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querías seguir facendo posible o encontro do sentido de Deus encarnado no
mundo dos pobres e nos pobres do mundo. Dicíame don Xosé Ramón no teu
funeral: “Os domingos viña á misa cos seus e púñase alí. Eu non sei que
facía. Abría o misal, coma se el mesmo estivese facendo a misa, anque por
outra parte vías que atendía e seguía a celebración”.
Laiábaste, hai anos, de que as misas, en xeral, non se che acomodaban.
Que ficaban pequenas para os problemas que ti estabas a vivir na rúa, no
hospital, no sindicato, no partido, no grupo veciñal, na denuncia da
inxustiza social establecida, no compromiso persoal co mundo da Galicia,
do seu idioma, da súa cultura, da ecoloxía, etc.
Por outra banda, tampouco estabas por irte habitualmente a grupiños
moi escollidos que non fosen a túa comunidade de vida, xa que eles non
tiñan esa elección e a vida hai que celebrala con eles alí onde se dá.
Temos falado abondo do tema. Lémbrome ben de que che aconsellei
que, dende o misal, afondases na riqueza que a liturxia ten para cada
domingo coa túa propia reflexión e a dos que te rodean a diario, co estudio
bíblico correspondente de bos comentaristas, co pulso da vida de cada día
no xornal ou na vida dos grupos nos que participabas, etc. Entendo agora por
que logo falabas con tanto entusiasmo da túa vila e porque te enriquecía
tanto. Ti traballabas persoalmente a celebración, dende ti, dende a
comunidade, dende os innúmeros problemas nos que andabas metido.
Esa fortaleza espiritual notábamoscha todos. O teu ser de crente
translucíase, sen ti decatarte, en toda a túa actuación. A túa documentación
teo1óxica era inmensa. Abonda con coñece-la túa biblioteca. O teu
compromiso profesional na medicina, sempre á altura dunha fe madura,
aberta, salvadora, evanxélica, non proselitista, abríase paso pola proximidade
de Deus e do home que che eran tan familiares, que che doían, coma lle
pasaba a Xesús de Nazaret. Era unha fe ligadísima á vida, orada, rezada,
cantada.
¿Quen te acompañou no cancro da primeira operación e nos cinco anos
de suspense que seguiron? Máis tarde, na segunda intervención da gorxa,
tan delicada e perigosa ela, que ti coñecías perfectamente, déchesnos a todos
a talla da túa fe e do teu testemuño.
En cada necesidade, en cada enfermo, en cada loita pola mellora da
sanidade, en Raios, en Chiapas, en Mozambique, na Fonsagrada, en Lugo,
en Ferrol, en toda Galicia, etc., ti sempre estabas a punto. Moitos somos
testemuñas directas da túa sensibilidade e consagración ó mundo dos
desherdados.
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Nos Congresos de Teoloxía, nos que anualmente nos congregaba en
Madrid a Asociación Xoán XXIII, ti sempre andabas á procura dos
comunicados sobre África, América Latina, Líbano, Iugoslavia, colectivos
de mulleres, dereitos dos nenos, mártires das distintas causas: Ellacuría,
sindicalistas, perseguidos políticos, refuxiados, etc.
Non. Non nos estrañou nadiña que o teu corazón estalase así de súpeto.
Doeunos. Pero non nos sorprendeu. Tiña que ser.
A túa presencia anovadora no mundo da medicina fíxose notar dende
os teus comenzos. A túa loita por aquilo de “Saúde para todos no ano 2000”,
que logo reformularían coma “Saúde entre todos no ano 2000”, da OMS, foi
para ti unha teima contínua e continuada. A necesidade da educación
sanitaria a cada persoa, nos colectivos e en toda a sociedade, para que todos
se convertesen en protagonistas, axentes e motores da propia saúde no seo
da comunidade, ocupou o teu esforzo en frontes ben variadas: sindical,
profesional, política, hospitalaria, etc.
A necesidade da urxente reforma da atención primaria de saúde na
Galicia, a calidade no servicio, a continuidade no espacio e no tempo,
principalmente no rural e no suburbio, un funcionamento integral e integrado
da asistencia, onde o pobre estivese non en igualdade, senón en mellora de
oportunidades (xa lle abonda con ser pobre), levouche escritos, viaxes,
denuncia nos medios de comunicación, cartos, tempo, proxectos de lei, etc.,
que os do poder non entenderon nin atenderon, pero que aí estiveron e aí
fican como perenne utopía de referencia. Sabías de todo. Tiñas unha
capacidade de estudio e de lectura pouco común. Por iso recorriamos a ti
para case todo e todos: SGS, PSG-EG, Comités de Hospital, Asociacións de
Veciños, Grupos Municipais, xornalistas, e incluso os contrincantes cando
lles conviña ou non sabían do tema.
Nunca te tentou o poder. O teu era loitar a carón do chan e a peito
descuberto. O teu era o suburbio e a montaña. O teu eran as causas dos
débiles.
Eras tímido. Profundamente tímido. Pero claro e transparente coma as
augas que nacen nas fragas do Eume. Home de corazón limpo, onde os haxa,
coma o das benaventuranzas de Mateo no Evanxeo. Onde púña-los teus
ollos era sempre para facer xurdir unha realidade de salvación. Non che
estrañe que os eumeses e centos de amigos de toda Galicia promovesen, co
teu alcalde á cabeza, a idea de que o Centro de Saúde de Pontedeume se
chame Médico Paulino Pérez-Mendaña y Goyanes.
Non é só que ti o merezas sobranceiramente. Somos nós os agasallados.
Asi témo-la sensación de terte un pouquiño máis entre nós e que á túa utopía
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lle estaremos dando cumprida continuidade, como che escribiron na nota
necrolóxica os de EG de Pontedeume.
¡Que emocionado recordo no funeral organizado polo grupo Misa
Galega, no que ti tanto traballaches dende os anos setenta! Por iso,
conxuntamente con moitos, de moitos sitios, estase a promover unha
asociación de irmandade que alente as causas que ti iniciaches e que non
queremos deixar esmorecer.
¿Que lembranza che dedicarán os de Chiapas, a onde fuches de escudo
humano para que os indios non fosen masacrados, porque a presencia de
estranxeiros e das ONG, coma SUR, pola que ti estabas comprometido,
freaba os seus impulsos de asoballamento e de xenocidio?
En Mozambique os nenos e as mamás agradeceranche sempre o tempo
que alí pasaches montando e organizando unha unidade de radioloxía e
ecografía xinecolóxica e perinatal. Sei que os emigrantes de Suíza, Francia,
choraron por ti.
O teu enterro estivo cheo de silencio e bágoas grosas. Os varios funerais
na vila, en Lugo, en Ferrol, na Gándara, etc. foron unha sacudida na nosa
conciencia do que acababamos de perder e do que non debiamos deixar
esmorecer.
Algún día farémo-la túa biografía dende o corazón dos colegas, amigos,
e coas túas reportaxes gráficas que tanto valor e estimanza teñen e tiveron
nas exposicións.
Ti, poeta da vida, que, dende a fotografía dos corpos en Raios X de
Ferrol e Lugo, salvaches vidas a eito; ti, que dende a ecografía lle levaches
un pulso ós ecos da enfermidade e da morte; ti, que canto de beldade había
na vida o pasabas a diapositivas ou láminas fotográficas e logo espallábalas
coma concienciación pedagóxica de tantos compromisos; ti, home grande,
con ollos e corazón limpo de neno, ti, non deberías morrer aínda. Pero...
Encrucillada e Irimia estámosche sumamente recoñecidos. Sábelo ben.
Aquela mañá no Foro, en Santiago, onde te agardabamos coma sempre,
ficamos ben tristes pero coa alma chea dun home amigo que entrou no gozo
do Señor pola porta grande dos bos e xenerosos.
Para a túa nai, a quen tanto lle debes e a quen profesabas devoción, a
nosa meirande gratitude, igual que para toda a túa familia.
Para Pontedeume unha aperta de irmandiños solidarios. Para os de
Lugo, que sei persoalmente canto te querían e cantos proxectos estaban
apoiando para a mellora da atención das nosas xentes, para eles, todo o noso
pesar compartido. Para Flora, a túa moza, que loitou denodadamente por
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arrincarte da morte e logo, a xeito de Piedade dos nosos cruceiros galegos
repousou tenramente a tua inmensa humanidade no seu regazo amoroso,
para ela o teu e o noso cariño.
Paulino, amigo. ¡Que sorte a nosa de terte nas nosas vidas!
¡Graciñas, compañeiro!

No enterro de Paulino
(26 de novembro de 1995)
Xa non sabemos onde van os nosos nomes
que ti gardabas na quentura do teu espírito...
Máis aló do teu mar de Pontedeume,
máis a1ó das luguesas pedras milenarias,
máis aló dos mares de África e dos bosques de Chiapas...
sempre máis aló como ti soñabas.
Xa voas no alén, Paulino amigo,
e contigo leváche-las palabras
que cada día enchías de evanxeo e esperanza.
Aquí quedóuno-lo seu eco a resoar,
un eco que se fai bágoas nos ollos
e paz nos corazóns que sempre esperan
unha pomba de luz no amencer,
un acaneo amoroso no colo dese Deus
que para ti foi loita e ledicia
na luz sempre leda dos teus ollos.
Lévalle contigo os nosos nomes
gardados na quentura do teu espírito
que, de tanto medrar,
xa non puido acougar no seo do teu corpo grande.
Bernardo García Cendán
Xoaquín CAMPO FREIRE
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Cambio de era
Por Agustín DÍAZ

Os resultados das eleccións xerais supoñen un paso importante na
consolidación democrática. O segundo traspaso de poderes entre partidos
democráticos vén establecer unha especie de rutina da normalidade.
Quedarán así demostradas as posibilidades de que uns deixen paso a outros, sen que se derrube o sistema. Por outra parte, o axustado do
resultado electoral fixo que o acceso de novas forzas ó poder se produza
nun clima apartado do revanchismo que facían presaxiar tanto as
polémicas dos dous últimos anos coma o ton agresivo da campaña
electoral, ó que puxo remedio a decisión dos votantes.

A primeiros de abril non se dispón de datos para facer unha análise da
composición do goberno e do alcance dos pactos que lle deron orixe, polo
cal temos que limitarnos a dar algunhas claves ou antecedentes de tales
realidades, limitándonos a comenta-los resultados electorais e mailas
reaccións ante os mesmos nas catro semanas seguintes. Por iso convén, ante
todo, lembra-los propios resultados:
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Votos

Porcentaxes

Escanos

93

96

93

96

93

96

PP

8.201.463

9.710.032

34.8

38.8

141

156

PSOE

9.150.0.83

9.419.620

38.8

37.5

159

141

IU

2.253.722

2.638.928

9.6

10.6

18

21

CiU

1.165.783

1.149.700

4.9

4.6

17

16

PNV

291.448

318.800

1.24

1.28

5

5

CC

207.077

220.576

0.88

0.89

4

4

BNG

126.965

219.882

0.5

0.88

–

2

HB

206.876

181.412

0.88

0.73

2

2

ERC

189.632

167.726

0.8

0.7

1

1

EA

129.293

115.817

0.55

0.46

1

1

UV

112.341

91.626

0.48

0.37

1

1

Gañaron todos
Unha primeira e curiosa constatación sinala que gañaron case tódolos
partidos, no senso de que aumentou o número dos seus votos. Isto vale para
tódolos grandes (menos CiU) e para CC e BNG. Significa isto que houbo
máis votos, debido ó aumento do corpo electoral e tamén á suba da
participación. Se entramos no reparto relativo dos votos, vemos que o PP
subiu catro puntos, mentres perdía só un o PSOE: finalmente foron só
290.000 votos a diferencia entre os dous grupos, que lles dan ós socialistas
os 141 escanos que tiña antes o PP, mentres este queda con 156, tres menos
dos acadados polo PSOE no 93.
Todos recordamos cómo foron mudando as caras na noite electoral: a
triste victoria do PP (despois dunhas primeiras reaccións triunfalistas) e a
doce derrota socialista (logo duns primeiros presaxios catastróficos).
Levoulles varios días ós do PP convencerse de que gañaran e os máis feros
comentaristas de prensa e radio aínda non o dixeriron. Sobre todo, porque
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esta maioría non suficiente lles facía depender de todos aqueles ós que
trataran con tanto desprezo e maledicencia, os nacionalistas.
Pola súa parte, estes mantiveron o tipo, co lixeiro retroceso de CiU,
relativizado polo feito de que sen eles non hai ningunha saída posible. O
PNV gañou a súa particular batalla de aumentar votos mentres os perdían
HB e mesmo EA, mentres o BNG entraba dignamente no Congreso, a mil
votos da CC (que obtén, sen embargo, dous deputados máis). ERC mantén
o escano, pero perde votos, igual ca Unió Valenciá.
Para IU o aumento dos votos e dos deputados non acadou as expectativas
nin os esforzos. Seguramente a loita agónica de Felipe González levoulles
parte dos triunfos que tiñan na man. Pero peor foi a súa reacción posterior:
a rixidez de Anguita non é bo sinal de futuro e a capacidade de rexeración
da chamada Nueva Izquierda non ofrece garantías. Independentemente da
vontade dos protagonistas, isto parece encamiñarse a un novo retroceso de
IU e á recuperación de parte dos seus cadros polo PSOE.
Cambios en Galicia
En Galicia tivemos tamén interesantes cambios, que se resumen
nestoutro cadro de resultados:
XERAIS 93

AUTON. 93

MUNICIP.

XERAIS 96

PP

734.261

763.839

757.025

827.372

48.67%

PSOE

550.621

346.831

421.771

574.636

33.8%

BNG

126.496

269.233

208.152

220.289

13%

74.064

44.903

44.743

62.307

3.7%

1.560.030

1.472.019

EU
TOTAL

Porcentaxe

1.698.438

Estes datos presentan algunha lixeira diferencia cos que figuran máis
arriba, no tocante a estas eleccións. Son as cifras publicadas na prensa
recollendo os datos oficiais das xuntas electorais provinciais, logo de
rematado o escrutinio e incluídos os votos dos emigrantes. O presentalos
conxuntamente cos das eleccións anteriores máis significativas destes anos
permite avaliar mellor os cambios rexistrados.
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Está claro que o PP acadou o seu máximo de votos, por máis que en
porcentaxe quedase por debaixo das eleccións autonómicas. Pero é curioso
que os socialistas acadaron os seus mellores resultados, superando a súa
anterior marca, das anteriores xerais, e case 150.000 votos por riba das
autonómicas. O BNG case duplica os seus resultados das xerais, pero non
chega ó seu punto máximo das autonómicas, quedando a 49.000 votos.
Mentres EU sobe con respecto a municipais e autonómicas, pero baixa sobre
as xerais do 93: diríase que UG recuperou para o BNG boa parte do anterior
voto PSG-EG.
A dificultade de pactar
Como diciamos máis arriba, tiveron que pasar un par de semanas para
que o PP tomase a responsabilidade que lle atribuíu o electorado, a de
encabezar un pacto de goberno. Tivo que multiplica-los contactos preliminares, tragar moitos sapos e botar moita pomada nas feridas que el mesmo
causara, para poder sequera empezar a negociar. E nisto temos que escoitar
a Aznar chufando as virtudes lingüísticas do catalán, que seica fala en
pequenos círculos (¿mentres dá voltas ó redor de si mesmo?); ou que nos
veña Mariano Rajoy (¡o mesmo!) descubrindo as virtudes de ceder ás
comunidades autónomas unha parte do Imposto sobre a Renda das Persoas
Físicas.
Mentres tanto, Manuel Fraga poñía pasantías, viaxaba a Madrid a
explicarlle oralmente estas cousas a Aznar (e de paso deixáballe os apuntes
para que repase), era invocado coma petrucio mediador co pérfido Pujol
(claro que xa antes Álvarez Cascos lle chamara “mascarón de proa” do PP
e outro destacado turiferario lle atribuíra o nome tan orixinal e apropiado de
“gran timonel”). Cando xa levaban os seus seguidores varias semanas de
repaso destas leccións, Manuel Fraga segue a súa pedagoxía recomendando
(desde esa Cataluña peculiar que é La Vanguardia) un pacto para reforma-la financiación autonómica.
Todos estes esforzos, e mailos correlativos de parte de Jordi Pujol,
serían os requisitos previos a negociar un pacto de goberno. Os antecedentes
parecen levar á fórmula, xa experimentada cos socialistas, de acordos
renovables cada ano mediante a respectiva lei de presupostos. Seguramente
aludía a isto Xosé Cuiña cando lles atribuía a posibilidade de exercer un
efecto de compensación e solidariedade para responder ás necesidades
galegas.
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As consecuencias
Precisando, unha vez máis, que estes comentarios se fan a primeiros de
abril, hai algunhas consecuencias fixadas nos propios resultados electorais,
aspectos do programa do PP que non teñen apoio noutros partidos e carecen,
polo tanto, de posibilidades de cumprimento. Por exemplo, a reforma do
Código Penal para facer que os terroristas cumpran integramente as súas
penas; a reforma do Consello Xeral do Poder Xudicial, para deixar fóra do
Parlamento a competencia de nomeamento de parte dos seus membros; a
reforma completa do sistema de medios de comunicación públicos; o
cambio radical da lei de televisión por cable, etc.
En cambio, o PP terá que dicir se lle interesa realmente a reforma do
Senado, a supresión ou a perda de peso dos gobernos civís, ata ónde van
chega-las privatizacións das empresas públicas, cómo se reduce a débeda
pública e se manteñen os servicios sanitarios ou de ensino, cómo se rematan
as autovías galegas que os socialistas non fixeron, qué é iso da Administración
Única, cómo teñen acceso directo a Bruxelas as comunidades autónomas,
etc.
O que está claro é que a nova lexislatura –dure o que dure, que iso é
outra cuestión– non vai vivir na tensión da precedente. O PP e mailos seus
aliados decidirán ata que punto van permitir que os xuíces ou o propio
Parlamento investiguen presuntos delictos ou neglixencias do anterior
Goberno. Pero iso non lles servirá de escusa para non desenvolver un
programa propio de goberno, de limpeza da vida pública e de eficacia na
xestión. E todo isto terán que facelo sempre desde unha postura de diálogo,
xa que non dispoñen de maioría para impoñer nada.
A nova situación galega
Todo isto suporá así mesmo unha perspectiva completamente nova en
Galicia. Agora Manuel Fraga poderá dicir que conta en Madrid cun Goberno
amigo, por máis que non sexa todo o forte que el pediu na campaña. Por iso
non valerá dicir xa, diante de calquera problema: isto non se fai porque non
quere o Goberno de Madrid e nós non temos competencias. Xa citámo-lo
caso das autovías, pero aí está a transferencia dos portos de interese xeral
(Cataluña e Euskadi tamén os queren), competencias en materia de Pesca,
elaboración e xestión do Plan de Desenvolvemento Rexional, a débeda
histórica en materia sanitaria, etc.
A maiores, todo fai prever que no Goberno de Madrid haberá un par de
significados dirixentes galegos do PP, coma Xosé Manuel Romay e Mariano
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Rajoy, este último, previsiblemente, no ministerio de Administracións
Públicas, competente nos asuntos autonómicos e para lograr unha eficacia
da Administración, que non é precisamente algo notable.
Por todo iso, e a reservas de que en Madrid o PSOE cumpra a súa
promesa de facer unha oposición seria e responsable, como lle corresponde
a un grupo que acaba de deixa-lo goberno, non é previsible o mesmo recato
en Galicia. Sobre todo cando nos atopamos a un ano dunha nova convocatoria
electoral e na incertidume sobre a continuidade ou non de Manuel Fraga.
Socialistas e nacionalistas van competir por xoga-lo seu dobre papel de
oposición fronte ó PP, en Santiago e en Madrid. Os dous grupos saen das
eleccións fortalecidos polos votos acadados, por moito que os socialistas
perdesen dous deputados.
Os xuíces
Nestas estabamos, tan tranquilos co bálsamo dos resultados electorais,
cando os xuíces nos demostran que a cousa non vai con eles. Os cidadáns
levamos moitos anos admirados polo comportamento do poder xudicial,
polas actuacións xudiciais destes funcionarios e polo comportamento
individual dalgúns deles. Despois de escoitarlles tantas proclamas de
equidade persoal e independencia política, atopámonos con algúns acusados
de vello de presuntas irregularidades, mentres os outros reaccionan diante
de tales acusacións con actitudes que parecen dictadas pola subxectividade
máis común entre os mortais: este acusado meréceme tódalas presuncións
de inocencia (e dáse a casualidade que me é afín ideoloxicamente);
aqueloutro xuíz esperta en min toda clase de sospeitas (¿non está claramente
identificado con tal partido político?).
Cando contemplamos tal comportamento nos membros dun estamento
tan importante e a un nivel tan elevado na xerarquía, ¿con qué garantías
podemos confiar no poder xudicial en xeral?, ¿teremos, tamén nós, que
dicir: a min que me xulgue tal xuíz, e tódalas actuacións de tal outro non me
merecen respecto? Todo isto prodúcese logo dunha longa sucesión de
conflictivas actuacións xudiciais, que nos presentaban moitos dirixentes políticos como viciadas precisamente desde a óptica partidaria.
Aquí ten o novo Parlamento –xa non só a nova maioría de goberno–
unha das primeiras pedras de toque. A maneira de resolver este delicado
problema, xunto coa renovación doutros altos organismos –por exemplo, o
Consello de Administración de RTVE–, será un índice moi significativo do
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alcance do cambio que supuxeron estas eleccións, a ver se realmente
podemos ter confianza no futuro.
O desafío europeo
Mentres tanto, o mundo segue e o reto europeo tamén é unha tarefa
urxente que lle espera á nova maioría. De inmediato van ter que prepara-los
presupostos do 97, que serán decisivos á hora de mellorar –ou non– os
índices de converxencia europea, claves para o acceso á moeda única:
rebaixa-la débeda e mailo déficit público, conte-la inflación, reduci-lo
desemprego. Nos últimos meses, os datos económicos foron moito mellores
do que cabía esperar do clima político deteriorado.
Pero, curiosamente, agora parece que esa recuperación económica se
estanca, tal como sucede noutros países europeos, pero coa agravante de que
temos moita menos marxe de manobra. Seguramente o PP vai querer
avanzar rapidamente pola vía privatizadora e poida que CiU lle deixe
camiñar nese senso. Pero haberá que ver se tal empeño se fai nas mellores
condicións, ó mellor prezo e sen perder ningunha empresa realmente
significativa. ¿Qué vai pasar con RENFE, Iberia, Santa Bárbara?
Para complicar aínda máis o panorama, a revisión institucional precisa
para ampliar ó Leste a Unión Europea non suscita precisamente entusiasmo,
mentres que a necesidade de loitar contra o desemprego contida nos últimos
documentos da era Delors, queda esquecida. E nisto chegan as vacas tolas
e os ingleses atópanse no seu elemento: xa teñen un obxectivo europeo á
altura dos seus ideais, lograr que esa aborrecida Unión Europea (á que non
hai que concederlle ningunha importancia política) se faga cargo dos
importantes prexuízos sufridos polo sector vacún, logo de anos de falta de
vixilancia (mentres miraban con lupa o máis mínimo síntoma de enfermidade
nos outros países).
Cargos e carguiños
Volvendo ó acontecemento político español, a formación do futuro
Goberno vai levar consigo un importante relevo de cargos secundarios. Son
moitos os directores xerais, delegados do Goberno, ¿gobernadores civís?,
delegados dos ministerios, asesores, directivos de empresas públicas, etc.
Claro que, despois de trece anos de goberno, moitas persoas precisan
descansar e hai outras moitas que levan trienios facendo méritos.
188/72

Cambio de era

Seguramente iso fará corre-lo escalafón, tamén en Galicia, xa que a
Administración galega debe de ser unha canteira de cargos e carguiños para
os citados postos. E iso mesmo vai permitir unha certa renovación aquí. Xa
quedou insinuada a posible promoción de Romay Beccaría, que daría a
Manuel Fraga un bo pretexto para remodelar un Goberno que leva xa seis
anos sen importantes cambios. Iso permitiríalle tamén empezar a deseña-lo futuro das eleccións do ano que vén, abrindo a porta á sucesión ou –como
semella cada vez máis probable– preparándose para un novo mandato.
Seguramente estas previsións ocuparían boa parte das sesións de
reflexión do mosteiro de Sobrado, que discorren no momento de escribir
estas liñas. Nas próximas semanas terán que producirse os eventuais
cambios, que desvelarán en boa medida os proxectos de Manuel Fraga. Nun
senso ou noutro, Xosé Cuiña, que agora xa recibiu o visto e prace de Madrid,
no novo reparto de funcións provocado polo acceso ó goberno, seguirá
ocupando un posto de privilexio.
Nesta liña poden apuntar tamén os conflictos sobre o futuro do Ensino
Secundario Obrigatorio, que acadaron especial dureza en Lugo, da man de
varios alcaldes e coa comprensión do presidente da Deputación. Sen chegar
a dicir, coa oposición, que Francisco Cacharro terciaba así na sucesión,
atacando a un Piñeiro Permuy máis próximo a Romay que a Cuiña, non cabe
dúbida de que este segundo, desde o seu control do PP, terá que xogar un
papel de pacificador. Como lle tocou tamén no problema da eliminación do
lixo, onde parece ter éxito.
Agustín DÍAZ
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Un garbeo intranscendente
polos mundos da cultura
Por Xesús PORTAS FERRO

Someterémonos á forza do intranscendente. Viviremos resignados
a vida plana da morte das utopías. O peor problema das cales non é a
súa existencia ideal, dixo en recentes declaracións en Santiago o
profesor Fernando García de Cortázar, senón que o poder proclame
que deixaron de existir para que así coidemos que vivimos na mellor
das sociedades posibles. Fanas aparecer como unha simple elucubración
de tolos e iluminados, e nós imos e aceptamos como admisible a
realidade máis anormal e impresentable. Que non nos tachen de
iluminados. Fagamos análises intranscendentes, antiutópicas, frívolas
mesmamente. ¡Se ata é máis fácil!

O mundo editorial: libros e discos
Xosé Manuel Alonso Martínez é o presidente da Federación de
Libreiros Galegos. Co gallo da concesión dos premios Irmandade do Libro
que esa federación convoca, Alonso Martínez fixo e dixo. De parte súa e
dos libreiros por el representados declarou estar satisfeito coa demanda de
libros en galego, pois seica, non sendo tal como debería ser, non é tan mala
como pode parecer. Outra cousa que fixo foi reñerlles ós editores, que seica
publican todo o que lles levan, sen peneiraren abondo os orixinais e
buscaren mellora-la calidade. O tópico é xa vello: que en galego se publica
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calquera cousa, ou que é moito máis doado ca en castelán. Pero retrucáronlle
os editores negando. Dicindo que nisto estamos á altura de calquera
literatura europea, xa non só da castelá. Aínda que haxa de todo, claro,
coma na botica e porque sobre gustos non hai nada escrito. Dicindo tamén
que por algo será que diminuíu o número de títulos editados en galego. Que
foron 902 no 92, 1.058 no 93, 834 no 94. Se ben din outros que esta
diminución se debe máis do que ó rigor editorial á mingua das subvencións
oficiais. E xa que andamos metidos en cifras de títulos, e para que o lector
frivolamente compare, velaí. Títulos editados en 1994: en galego, 834; en
eusquera, 1.076; en catalán, 5.281; en castelán (España), 42.783. Fonte:
Asociación Galega de Editores.
Eis outros datos ofrecidos pola devandita Asociación. En Galicia hai 38
editoras, a primeira das cales é a Xunta. Entre todas tiran o 78 por cen dos
títulos en galego, vindo os demais de fóra de Galicia. Un 30 por cen da súa
producción corresponde a libros escritos en castelán. E xa non é dato senón
queixa ou denuncia a de que non comprenden que existan coleccións
literarias na Secretaría Xeral da Presidencia ou na Consellería de Cultura.
Poida que comprendan, pois disto non falan, as edicións do Consello da
Cultura Galega, que acaba de publicar Padróns de Ourense do século XV,
en edición de Anselmo López Carreira, unha serie de listas de veciños
ordenados por rúas, catro das cales incluíra en A vida e a fala dos
devanceiros (1967) don Xesús Ferro Couselo, director entón do Arquivo
Histórico de Ourense no que tales documentos se conservan.
Os premios Irmandade do Libro enriba ditos foron concedidos este ano
á editorial Espiral Maior, ó poeta Ramiro Fonte, á Biblioteca Nova 33 de
Santiago, ó Colexio Público de Palmeira –o da persecución lingüística–, á
Librería Seoane de Pontevedra e ó suplemento Cultura, de La Voz de
Galicia, ese caderno semanal que ignora a lingua galega tanto ou máis
–dúas páxinas entre dezaseis– có xornal seu pai. Precisamente neste
suplemento escribiuse, nunha reportaxe asinada por M. Sío Dopeso (Cfr. nº
52), que volve a mediados da década dos 90 a movida musical e fonográfica
galega que fora forte e mais efémera nos 80. E fai logo un percorrido polas
principais productoras discográficas do país e polos grupos de pop, rock,
jazz e folk dos que aquelas editan os productos. Das productoras presenta
catro: Man Records, West Records, Chorima e Sons Galicia. Dos grupos,
unha chea deles. Pero hai máis. Por exemplo, Do Fol Edicións, que quere
promociona-lo folk producido polo grupo Berrogüetto e outros. Ou coma
Edicións do Cumio, que a máis de libros edita discos. Recentemente puxo
en venda o titulado Unión bravú, unha antoloxía de dez pezas de rock
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bravú, ardente, arroutado e galegofalante, interpretadas por outras tantas
bandas inscritas nesa corrente capitaneada por Os Diplomáticos do Monte
Alto. Mais non se preocupe o mercado internacional discográfico nin os
seus ben mandados consumidores. A música pop de fóra supuxo no 95 o 60
por cen das vendas de discos en España. Esoutra máis de noso que se quere
facer en Galicia é música alternativa, minoritaria, inofensiva para
aqueloutros supremos intereses e preferencias. Todo moi normal e antiutópico.
O eido filharmónico
Foi o pasado 29 de febreiro a presentación da orquestra Real
Filharmonía de Galicia, aquela que se quixera chamar OCAG (Orquestra da
Comunidade Autónoma de Galicia), lembrará o lector. Diríxea Helmuth
Rilling; aínda que foi Maximino Zumalave, discípulo daquel e segundo
director da nova formación, quen correu co máis do traballo de prepara-lo
concerto. Velaí unha orquestra sinfónica que nace pequena, disque coa
finalidade de ir medrando a pouco e pouco e así acadando un estilo propio;
pero o proxecto tende a unha grande filharmónica de noventa mestres para
o ano 2000. A carón dela nace a Escola de Altos Estudios Musicais, que
convoca xa o primeiro curso de formación destinado a vintecinco alumnos
naturais de Galicia. O curso terá unha duración de dous anos e será
impartido por doce profesores seleccionados entre os compoñentes da Real
Filharmonía.
A Real Filharmonía xorde das cinsas da finada Xove Orquestra de
Galicia. A desaparición desta deixou sen traballo de alto alcance o seu
director Xoán Trillo, quen agora seica se nos vai ó Brasil crear unha
orquestra sinfónica. Para algúns é boa perda, convencidos de que non lle
sobran a Galicia traballadores experimentados e cheos de ideas para a
promoción da súa música, que o Trillo tería de realizar agora desde outras
plataformas. Convencidos tamén de que entre nós hai sitio para Trillo e
para o seu suposto rival, o novo académico da Galega de Belas Artes
Maximino Zumalave.
O mundo dos actores: teatro e cine
Os actores de teatro reclaman máis subvencións da Xunta. Denuncian
que llelas rabenou verbo de anos anteriores ó introducir nos circuítos
culturais as bandas de música, as orquestras lixeiras e os grupos folclóricos.
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Entenden que iso supón unha aposta pola cultura máis populista, coa
conseguinte penalización da outra, a cultura máis seria. É a análise da
Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena de Galicia e mais
da Unión Internacional da Marioneta de Galicia. Os datos que ofrecen son:
as contratacións teatrais pasaron do 43 % de 1993 ó 23 % de 1995, e as de
títeres e monicreques, do 14 % ó 6,4.
Entrementres, o CDG (Centro Dramático Galego) dependente do
IGAEM (Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais) anda na angueira
de achega-lo teatro ó pobo por medios distintos da representación escénica
en vivo. Referímonos a dúas iniciativas que están a dar froitos. Unha é a da
publicación de textos teatrais na colección “Os libros do CDG”, disque a
única edición consolidada en Galicia de obras teatrais. A colección anda
nos vinte títulos, os últimos dos cales son: Caron de Beaumarchais, As
vodas de Fígaro, en versión de Eduardo Alonso e Cándido Pazó; Cándido
Pazó, Commedia, un xoguete para Goldoni; e Raúl Dans, Lugar, premio
Álvaro Cunqueiro 1994. A segunda iniciativa é a da Fonoteca Teatral de
Galicia, que, coa finalidade de promove-lo teatro lido, quere recoller en
soporte sonoro a lectura dramatizada das obras máis representativas do
teatro galego. Nesta colección acaba de aparecer un primeiro volume que
contén pezas de Cunqueiro, Dieste e Blanco Amor.
No tocante ó cine, non sei cal será a nova máis sobranceira. Se cadra,
a da disputa sobre quen foi primeira, Zaragoza ou A Coruña, en producir
filmes españois. O Concello da Coruña tacha de lixeireza intelectual a
decisión de levar a Zaragoza os actos centrais conmemorativos do centenario
do cine español, baseada ela na suposición de que en outubro de 1896 se
rodara alí a película Salida de misa de doce del Pilar. Porque viñeron outros
estudiosos demostrar que tal feito sucedeu exactamente un ano despois,
cando xa A Coruña se lle adiantara ó ser gravado o 20 de xuño do 97 El
entierro del general Sánchez Bregua, obra de Sellier, fotógrafo francés
establecido na cidade galega. Mais a Asociación Cien Años de Cine,
organizadora do centenario español, tacha de aldeá a polémica desatada
pola Coruña. Outros a poderían cualificar de nacionalespañolista,
entendendo que o noso cine –europeo e por tanto español e galego–
comezou cos Lumière ó filmaren uns obreiros saíndo da fábrica.
O cine máis noso, o feito en Galicia en galego, é todo o cativo e mal
envurullado que sexa. Iso non impide o optimismo apoiado en datos e contas
botadas. Velaí algunhas: en 1995 producíronse 22 curtametraxes e mais, por
primeira vez, tres telecomedias para a TVG; en l996 produciranse catro
longametraxes. Iso faille pensar a Ignacio Vilar, da xunta directiva de
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AGAPI (Asociación Galega de Productoras Independentes), que asistimos
a un momento importante que se pode aproveitar para conseguir unha
pequena industria audiovisual. Un optimismo que se cadra se nos acrecenta
ó sabermos do proxecto que hai de levar ó cine A sombra cazadora, de Suso
de Toro. Disque vai se-la primeira superproducción galega, cun orzamento
de quiñentos millóns de pesetas. Xavier Villaverde, que agora anda
ultimando A alma da cidade, será quen a dirixa. E virá acugularnos de
optimismo, finalmente, a recente convocatoria –en folleto editado en
castelán e inglés– do Ourense Films Festival, certame internacional que
tenta de promocionar e facer coñece-lo cine independente de calquera país
do mundo. Celebrarase en Auria entre o 4 e o 10 do vindeiro novembro.
O mundo das artes plásticas
As artes plásticas andan a revolverse, a se abriren ás influencias das
novas tecnoloxías. O cronista non estivo na Feira ARCO 96 de Madrid
onde, polo visto, se amosou algunha obra creada sobre soporte electrónico.
¿Que cómo é posible? Pois, un supoñer, presentándolle diante a vostede
unha pantalla horizontal cuberta de auga e un monitor. E vai vostede e
debuxa no monitor un macaco, que en menos de nada lle aparece na pantalla
en tres dimensións, feito de auga e cores. E mesmo se lle move, entra en
relación con outros conxéneres que vostede lle vaia creando. E así. Tamén
o cronista non estivo no MOMA (Museo de Arte Moderna de Nova York),
na exposición “Light construction”, que seica quixo amosar cómo as novas
tecnoloxías están a modifica-la mesma arquitectura, facéndoa transparente
ou luminosa, lixeira, moldeable, revonvertible.
A de ARCO foi unha feira, como o seu nome reza. Como tamén esixen
os expositores que seica protestaron doutras orientacións bradando: “Menos
cultura e máis vendas”. De alá volveron moi satisfeitas as galeristas galegas
(Ad Hoc, Trinta e Marisa Marimón) polo ben que venderan. Elas mesmas
o dixeron. Foi boa a feira, pois logo. Alá se foi tamén Gloria Moure, a do
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea) por mor non só de mirar,
tamén de mercar para o centro que dirixe. A máis do que mercou
directamente por acá e por alá, chegou a un trato coa Fundación Arco polo
que esta lle cede durante tres anos un conxunto de cincuenta e sete novas
obras mentres que o CGAC se compromete a mercar por valor de 45
millóns, a 15 por ano.
De ARCO andan queixándose –os mesmos directores de museos– de
que non dese acadado a dimensión internacional que se procuraba. Porque
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seica non lles interesa gran cousa a arte de fóra ós coleccionistas
peninsulares. Se a ARCO lle sucede, non estrañará moito que a Bienal de
Pontevedra –mostra que se ofrece nesta vila cada dous veráns– chegue a
máis. Pero non o cre así Antón Castro, o que (conxuntamente, coido, con
Antón Sobral) fora director ou comisario das bienais celebradas na década
dos 80. El, con outros críticos de arte e comisarios de exposicións,
reclamaron de Amado Ricón Virulegio, deputado provincial e presidente da
comisión de Cultura, unha ruptura verbo da orientación que está dando á
mostra Carlos Valle Pérez, o comisario que o substituíu. Coidan os
opoñentes que cos máis de 20 millóns que custa a Bienal cada ano que se
celebra, debería ter proxección internacional. Entenden, de por parte, que se
está a engana-la xente ó lle ofrecer obras de hai 20, 30 ou 40 anos, ó lle
crear unha mentalidade conservadora. Mais o Ricón Virulexio escoitou e
calou. Despois, coma quen as mata calando, foi e confirmou a Valle, o
director do Museo de Pontevedra, como comisario. Abeledo, o presidente
da Deputación, asinou o nomeamento e soubo dicir que esas persoas que
andan criticando e querendo cambia-la exposición, el non as coñece abondo
para saber se valen ou non. Cousa que non lle sabería moi ben a Antón
Castro, profesor da Facultade de Belas Artes, conservador do CGAC e autor
de importantes ensaios sobre a arte moderna, entre eles o seu último estudio
publicado en Espiral Maior: As mazás de Yoko Ono. Ensaio de introducción
á arte dende 1980 ata hoxe. Onde, por certo, demostra como dun tempo acá
a arte deixou de ser revolucionaria ou servidora da utopía. Coma todo, claro.
Coma esta crónica, que libre Deus de esvarar cara ó serio e transcendente;
que case se quere ir, pero non será.
¿Para que, se todo vai ben? Tan ben, que ata os artistas galegos
expoñen xa no CGAC. Pérez Vicente, un supoñer, coa mostra titulada Luz
na sombra. Tan requetebén, que Santiago se converte no meirande mirador
das creacións surrealistas por mor da programación da Fundación Eugenio
Granell. Na súa sede provisional do pazo de Bendaña están as fotografías de
Man Ray. ¡E o que virá: Max Ernst, Granell, Buñuel, Dalí, Duchamp,
Breton, Cocteau! Tan moi ben, que as catedrais de Galicia van ser
restauradas segundo un Plano de Catedrais acordado entre a Igrexa e a
Consellería de Cultura, a cal destina a el 1.102 millóns ó longo de tres anos,
este en que andamos ou penamos incluído xa.Tan moi ben, moi ben, que ata
os restos de Vilar de Donas serán salvados das poutas destructoras do
tempo mediante un proxecto de recuperación que financiará Construccións
Malvar. E iso sen falar da apertura, que xa foi, do Museo das Peregrinacións
trinta anos despois de ser creado. Nin da constitución da Fundación Luís
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Seoane, promovida polo concello da Coruña, que recollerá o máis que poida
da creación do grande artista.
O mundo virtual ou dixital ou x
Seica nos cómpre atención ós novos medios, os que están a configura-la sociedade actual como unha sociedade dixital. Ou virtual. Ou chámalle x.
Din que os nosos medios non son nosos. Escribiuno Suso de Toro verbo
dos vellos media e a propósito do fervor con que ecoaran as acusacións de
Fraga e Vázquez demonizadoras do nacionalismo galego (Cfr. “Os nosos
medios de comunicación non son nosos”, Tempo sindical, nº 10, xaneiro
1996, p. 2). Mais vir agora con estas é porse transcendentes e proutópicos.
Coma lembrar que houbo un día un home, de nome Ánxel Casal, fundador
das editoriais Lar e Nós, editor das revistas Nós e A Nosa Terra, alcalde de
Santiago no 36 por pouco tempo, o que tardaron os outros en lle segaren a
vida; ou que se tal home houbo, foi desque nacera un mes de decembro de
fixo hai pouco cen anos.
O bo por antiutópico é tomar nota de que se celebraron estes días unhas
Xornadas sobre a Sociedade Dixital, onde ficou claro que tamén Galicia se
está convertendo en comunidade virtual e dixital –non de dedo, senón de
díxito– e se anunciou a posta en funcionamento da primeira fase da
primeira infopista, infoestrada, inforruta ou seica mellor inforrede galega
ou RECETGA (Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia), que xa leou as
universidades de Santiago e Vigo e deica pouco tódolos campus, hospitais
e centros de investigación. Onde se cantaron as bondades das
telecomunicacións maiormente para unha sociedade periférica coma a
galega, que así pode facerse presente universalmente. Onde dixo Fraga que
haberá que debater sobre os pros e os contras, que tamén os teñen, dos
adiantos tecnolóxicos; pero que estar, cómpre estar na vangarda deles, así
sexa. E ben será, pois, que en Internet haxa por fin un arrabalde Galicia
–The Galician District–, onde vostede, se ten acceso á grande rede, poderá
achar baixo distintas claves toda a información que nela haxa dispoñible
sobre este vello curruncho europeo. Pero ande con tino, non remita á rede
contidos “indecentes”, que quedan prohibidos pola nova Lei de
Telecomunicacións dos Estados Unidos. Ben sabe vostede da man longa
que teñen, coa que o poden arrapañar aquí, na súa propia casa, e levalo a
podrecer uns meses nas súas informatizadas cadeas. Nin veña vostede un
día con laios a destempo se o seu fillo máis novo, o preferido, lle encontra
on line o Libro do pirómano e, asimilado o seu contido, o leva á practica
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cos seus bens de vostede porque lle rifou polos suspensos, ou se se lle fai
ciberamante de calquera pelello cibernauta por se desquitar da pouca
liberdade que vostede lle deixa para amar a pelo. A rede non é tea de araña;
pero, coma na arañeira, nela as moscas poden ser chuchadas pola hospedeira.
Os arredores da lingua
Aquel decreto do que aquí se dixo hai uns meses, de aplicación da Lei
de Normalización Lingüística ó ensino nos ciclos educativos establecidos
pola LOXSE, ese decreto foi denunciado por AGLI ante o TSXG (Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia). Este dictou sentencia pola que anula case
todo o seu artigo primeiro, que establecía se-lo galego a lingua das
relacións administrativas educativas en Galicia, por certo a disposición que
mellor se cumpría ata agora entre as relativas á normalización lingüística.
A Xunta decidiu non interpoñer recurso, cousa que foi mal vista por certas
organizacións, entre elas, a CIG e a Mesa pola Normalización Lingüística.
Estas, con outras organizacións sindicais integrantes da Plataforma polo
Ensino Galego, publicaron unha declaración na que por unha banda esixen
o cumprimento do referido decreto e, pola outra, chaman a atención da
cidadanía para lle facer ver que a sentencia do TSXG non modifica ningún
dos artigos referentes ó ensino de e en galego.
Co gallo desa sentencia, díxose nalgures que a xustiza se amosara
regresiva no referente á lingua. Non se diría o mesmo do Consello de
Estado cando no seu informe sobre o regulamento da Administración de
Xustiza sinala que non lle parece sobexo primar con seis puntos ou seis
anos de antigüidade aqueles funcionarios que coñezan a lingua propia da
comunidade autónoma na que exercen. Eis unha actitude que dalgún xeito
é contraria a aquela de 1480 pola que as Cortes de Toledo estableceron que
non se dese título de escribán senón por provisión do Real Consello, o que
constituíu segundo Xesús Ferro Couselo o golpe definitivo ó emprego do
galego como lingua escrita oficial. Recuperar aquel status da lingua galega
é para o TSXG inconstitucional. Ou iso parece. Pórmonos aquí e agora a
dilucidar qué sería o xusto e o inxusto, iso suporía transgredi-la
intranscendencia, lixeireza, antiutopía desta crónica. E xa non sería tal,
senón comentario editorial, ¿e quen é este roldista para tal cousa ousar?
O que nos cómpre é falar, canto mellor posible, de eventos. Como dese
que aí nos vén do 25 aniversario da creación do Instituto da Lingua. Un
evento que se solemnizará coa celebración dun congreso internacional so
o título A lingua galega: historia e actualidade, aló para setembro aínda
197/81

Xesús Portas Ferro

que os anos se cumpren xa en maio. Outro evento, mesmo destes días, é a
presentación na Coruña do segundo volume do ALGa (Atlas Lingüístico
Galego), dedicado á morfoloxía non nominal, é dicir, ó verbo maiormente.
A profesora Rosario Álvarez foi a coordinadora do traballo que esta parte
do ALGa supuxo ó grupo de inquiridores e investigadores que, precisamente
desde o seo do ILGa (Instituto da Lingua), percorreron hai anos a xeografía
do país para tomarlle o pulso á lingua realmente falada por nós e os nosos.
A Fundación Barrié de la Maza financia desde os comezos a investigación
e a publicación.
E, sen entrarmos no eido senón percorrendo os arredores ou cómaros
lingüísticos, quédalle aínda á crónica máis de que falar. Da aparición, un
supoñer, da primeira Gramática histórica galega. O seu autor é o profesor
Manuel Ferreiro, da Universidade da Coruña. Seica se vende coma as
roscas en librerías que por aquí rara vez foron festas. Trátase dun simple
manual, bastante esquemático, con algún erro ou inadvertencia tamén. Pero
é o que hai e, do que podería haber, cousa aproveitable e necesaria; pero
¿quen che mandou, cronista, emitir xuízos? Segue sen te desviar do camiño
e di que o idioma e a cultura galegas están presentes en vinteoito universidades de todo o mundo gracias ós 60 millóns que a Xunta aporta para
manter nelas centros e seminarios de estudios galegos. Contarás tamén que
a Fundación Galicia-Empresa acaba de iniciar unha campaña tendente a
que o empresariado galego asuma e promova o uso do idioma galego nas
súas relacións internas e externas. E dirás finalmente que hai quen espera
que, á hora de conceder novas frecuencias de radio a empresas privadas, a
Xunta as asignará a aquelas que usan ou usen o galego, para que se cumpra
o artigo 18 da Lei de Normalización que reza: “O galego será a lingua usual
nas emisoras de radio e nos medios de comunicación social sometidos a
xestión ou competencia das institucións da Comunidade autónoma”. É polo
menos o que pide a Mesa pola Normalización, que de paso sinala que non
se cumpriu tal esixencia no referente ás concesións feitas en tempos de
Fernández Albor e mais de Laxe.
E finalmente un pouco de todo
Un pouco de todo para reunir flocos que nos foron quedando. Para, un
supoñer, dicir de institucións que se renovan ou amplían. Coma o Patronato
Rosalía de Castro, que celebra os 25 anos da súa reconstitución en 1970,
con Sixto Seco presidente todo este tempo –a constitución fora no ano
47–, e faino converténdose en Fundación Rosalía de Castro, cambiando o
seu estatuto. Ou coma o Novo Seminario de Estudios Galegos, que crea no
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seu seo área nova, a de filosofía. Faise cargo dela o profesor Barreiro
Barreiro. Coma tamén o Consello da Cultura Galega, que acaba de crear
unha nova revista, Estudios migratorios, segundo un proxecto da Comisión
de Cultura Galega no Exterior.
Un pouco de todo, coma o referente a celebracións de congresos e
exposicións. No Palacio de Congresos de Santiago celébrase o Salón
Empresa-Universidade, organizado por FEUGA (Federación EmpresaUniversidade Galega). Alí, no posto montado pola empresa Endesa, pódese
ve-la mandíbula fósil dun dos crocodilos que viviron noutrora en terras das
Pontes. Un congreso que se celebrará axiña, en abril, é o organizado polo
Consello da Cultura sobre O neolítico e as orixes do megalitismo. E tamén
será en abril, a primeiros, a XIII Semana Galega de Filosofía, dedicada ó
tema Filosofía e Lingua.
E, para que non se diga que nos esquece adrede, haberá que dicir que
proseguen as celebracións do V Centenario da Universidade. Ultimamente
foi sonado polo investimento de Paul Ricoeur como doutor “honoris causa”
e pola disertación que pronunciou o homenaxeado so o título Xustiza e
Verdade. E podemos rematar referíndonos ó ciclo de conferencias Historia
e tempo presente, organizado pola Secretaría Xeral de Comunicación.
Como conferenciantes pasaron xa por el Ramón Villares, director do
mesmo, e o profesor de Deusto, Fernando García Cortázar. O primeiro
denunciou a utilización da Historia na confrontación política e afirmou que
a investigación e divulgación históricas contribuíron a construí-la idea de
Galicia e á reconstrucción da nosa cultura. Ó segundo, autor benemérito de
interesantes libros nos que fai como el di historia interpretativa, fixemos
referencia no cabo desta crónica por mor da súa denuncia dunha historiografía
e unha opinión que se queren antiutópicas. E, sen vagar nin azos para máis
lideiras, pomos punto e fin a esta rolda, por unha vez e lixeira e anutópica.
É dicir, tópica.
Xesús PORTAS FERRO
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Unha Igrexa nova que xorde
nunha realidade esmorecente
Por Victorino PÉREZ PRIETO

¿Quen dicía que non hai “noticias de Igrexa”? “Habelas hainas”, como
as meigas, o caso é dar con elas. Máis aínda, como dicía de xeito
programático na miña Rolda anterior, o ideal sería sermos capaces de
xeralas, de facer noticia do diario acontecer, da riqueza de grupos e persoas
que van construíndo Igrexa desde as realidades populares sinxelas. Sobre a
riqueza de saber olla-la realidade, e anota-lo que un vai descubrindo, xa
falara abundantemente o cura belga Cardijn, e logo tomarían boa nota os
animadores dos movementos de Acción Católica e tódolos que descubriron
o valor do Caderno de Vida e da Revisión de Vida. A vida é sempre rica,
mesmo na realidade máis gris do cotián, e se non que lle pregunten a Xesús
de Nazaret, a ver se sacou algo en limpo simplemente de pararse a olla-la
xente na porta do templo de Xerusalén (Cfr. Lc 21, 2-3).
Desta volta, e gracias tanto á colaboración de amigos, coma ó tempo
dedicado á recollida de diversas informacións, a realidade das noticias
acabou desbordando o espacio de que dispón esta Rolda, e houbo que cortar;
outras ocasións haberá máis parcas en informacións, pero que poidan ser un
reto de cara a recolle-la riqueza deses feitos máis cotiáns ós que aludía máis
arriba. Particularmente, o lector atopará máis riqueza informativa referente
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a ese sector de Igrexa que situei no Terceiro Mundo, por contraposición ó
noso Primeiro. Con todo, estou seguro de que máis dun botará en falta
informacións das que el dispón; pois ¡a que esperas para compartilas!
Tamén queda reflectida algo da riqueza das realidades da Igrexa de base en
Galicia, envexable, dentro da pobreza da nosa Igrexa galega da que sempre
nos estamos a laiar. Que o camiño dos Ramos á Pascua nos faga realistamente
utópicos nas posibilidades liberadoras da fe cristiá.
Só me resta dárlle-las gracias ós que me mandaron novas das súas
realidades eclesiais: Xulio Andión, Bruno Fuentes, X.A. Seoane, V.
Cerdeiriña, Arximiro Rivas, Pilar Wirtz e Tareixa Ledo (O meu enderezo:
Rúa da Cañota 5, baixo esqda. 15405-Ferrol).
IGREXA GALEGA
O novo arcebispo de Santiago empeza a súa andaina. Julián Barrio
segue a recibir unha moi boa acollida aló onde vai. Comentábame un amigo
que quizais “demasiado”, pensando en que se as expectativas se magnifican
“máis dura será a caída”, ó atoparse coa realidade gris dunha Igrexa vella,
resistente ós cambios. Tras da súa solemnísima entrada oficial na diócese
cunha celebración na catedral o 25 de febreiro, tivo a recepción na Coruña,
na Colexiata de Santa María do Campo, arroupado polo vicario, o cabido,
os párrocos... Toda a celebración discorreu en castelán, agás una anaco da
homilía do arcebispo... zamorano, tal como ocorrera na celebración de
Santiago.
Neste contexto soa interesante, pero ambiguo, un curso que forma parte
do Plano Pastoral Diocesano de Santiago sobre A Palabra de Deus na
celebración litúrxica, que tivo lugar a primeiros de febreiro en Santiago,
Pontevedra e A Coruña. Sempre é importante falar da Palabra de Deus na
celebración da fe, aínda que non deixa de resultar estraño que fose exposta
unicamente por un leridano e un madrileño; que –segundo me contan– non
andaban excesivamente actualizados na cuestión da eséxese. É de valorar
que o folleto do curso fose elaborado en galego.
Os que participaron no enterro de Pepe Manteiga (un cura galeguista
e comprometido coa realidade da terra, que morreu a finais de xaneiro),
tiveron que contar apeados a liturxia castelá e casposa que se fixo, nunha
celebración na aldea e chea de curas, rodeado do agarimo popular.
O mesmo día deste enterro, 22 de xaneiro, houbo unha Celebración
Ecuménica no compostelán convento de San Paio Antealtares. Foi copre201/85
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sidida por un pastor evanxélico de Marín e o párroco de San Fructuoso,
Benito Raposo; e fíxose con ocasión da Semana da Unidade.
A finais de marzo, en Ourense, houbo un ciclo de conferencias,
Preparando o terceiro milenio, sobre o diálogo fe-cultura, coa participación
de L. Lemos Montanet, A. Torres Queiruga e U. Romero Pose; as
conferencias tiveron bo nivel, pero a asistencia non foi grande, debido a
unha certa confusión no anuncio. Nesta diócese, e por esas mesmas datas,
pero no santuario dos Milagres, tiveron tamén o Curso Rexional de Pastoral
da Saúde, centrado no problema da atención ós enfermos mentais. Pero o
que armou máis rebumbio en Ourense foi o solemne nomeamento que o
bispo fixo dun nutrido grupo de ministros segrares para as celebracións
dominicais sen cura. “En Ourense teñen 40 segrares”, dixo en titulares
algún medio de comunicación, coa súa habitual ignorancia nos temas de
Igrexa. Chegou a saír na TV, pero a noticia non era para tanto; o proceso
fíxose de maneira máis que discutible, sen contar coa realidade pastoral das
parroquias.
Hai tamén un bo feixe de realidades de Igrexa cunha espiritualidade
liberadora e comprometidas co seu pobo galego. A primeira é referente a
unha Escola de Espiritualidade aberta, que está funcionando desde hai
máis dun ano en Sobrado dos Monxes, baixo a responsabilidade de tres
monxes do mosteiro (Carlos Gutiérrez, Quique Mirones e Santi Ordóñez) e
a colaboración asidua de Pilar Wirtz e Andrés Torres Queiruga. Trátase de
actualiza-la imaxe de Deus e reafirma-las conviccións de fe de cara a unha
nova espiritualidade (Contacto: Tfno. 981-787509). Outra rica realidade son
as Xornadas de Oración e Convivencia organizadas pola Asociación
Irimia na Semana Santa, que xa van tendo unha boa andaina da man de Xosé
Antón Miguélez. Resultan ser sempre unha experiencia relixiosa desde a
vida e de xeito radicalmente comunitario (Contacto: Tfno. 981- 135444).
Unha terceira xoia é o I Encontro de Mulleres Cristiás Galegas,
celebrado o 10 de marzo no mosteiro de Armenteira. “Buscamos con
firmeza e ousadía vivir coms fillas de Deus na nosa Igrexa e ser apreciadas
coma tales”, dicían no folleto da convocatoria; tamén que se buscaba “a
posibilidade de iniciar un camiño organizado de mulleres cristiás de
Galicia”. Conseguíronse os obxectivos; xuntáronse unha trintena de mulleres
leigas e relixiosas, novas e maiores, casadas e solteiras. Foron moi ben
acollidas pola comunidade relixiosa do mosteiro, coñecéronse, compartiron
a súa vivencia de mulleres na Igrexa e creouse unha coordinadora para
articula-las liñas de acción e próximos encontros (Contacto: Tfno 981589540). En Cataluña, en tantas cousas por diante de nós, tamén está
funcionando algo semellante desde hai un tempo, Donas e Esglesia.
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Tamén cousa de mulleres, as que máis se moven, aínda que agora con
participación dos homes, é o Voluntariado Social Rogas. Quere ser un
movemento de persoas e grupos desde distintos ámbitos para construír
eficazmente unha cultura da solidariedade, colaborando e compoñendo
proxectos solidarios en Galicia e dando unha formación que potencie a
vivencia da solidariedade. En febreiro sacaron á luz un voceiro co título
Inforogas, que quere ser unha canle de comunicación de todo o que se vai
facendo (Contacto: Tfno. 981-576855).
As V Xornadas da Vida Relixiosa en Galicia (Santiago, 23 e 24 de
marzo) tamén viñeron tinguidas desta nova espiritualidade. O tema era
suxerente, “A experiencia de Deus”, e participaron os teólogos Juan A.
Estrada, María Pau Trainer e A. Torres Queiruga, ademais do que isto
escribe. A ampla participación, sobre todo feminina, estaba garantida polo
eco acadado en edicións anteriores; é pena que os relixiosos –homes–
acudan tan excepcionalmente a estes encontros.
A un nivel máis local, o arciprestado de Viveiro, na Mariña luguesa,
celebrou o 13 de xaneiro o seu II Encontro do Pobo de Deus co lema
“Sodes Igrexa”. A aposta laical e galega foron notas que tinguiron este
encontro, como ocorrera co anterior, hai dous anos. Era a súa intención
acadar unha meirande presencia dos leigos nas responsabilidades da Igrexa,
para superar un clericalismo que esclerotiza ó pobo de Deus.
Chegounos tamén noticia dunha fermosa celebración no cabodano
polo Padre Seixas na igrexa dos xesuítas de Vigo. Foi obra da súa
comunidade cristiá de Nosa Señora da Guía e Santiago Apóstolo e o coro
Ondas do mar de Vigo, que seguen mantendo viva a divisa galeguista e
cristiá do seu fundador. Cada sábado xúntanse para celebra-la misa en
galego, ininterrompidamente desde hai preto de trinta anos.
Desgraciadamente, aínda poucas comunidades seguen o seu exemplo.
O Comité Óscar Romero de Vigo e outros colectivos cristiáns en
Galicia e en España, manifestaron recentemente o seu descontento pola nota
da Conferencia Episcopal Española sobre a insubmisión, feita pública a
finais do ano pasado, e no que cualificaban ós insubmisos de “radicalismo
relixioso”. “A sensibilidade de humanidade e Evanxeo que os cristiáns
insubmisos expresan é percibida polo bo olfato da comunidade cristiá –din
os colectivos cristiáns– [...]. E, unha vez máis, a vosa prudencia veu truncala alegría de moitos cristiáns e a da-la razón a aqueles que ollan desde fóra
o cristianismo tomando boa nota da súa inoperatividade humanizadora”.
Lonxe de aquí, no madrileño Móstoles, foi xulgado por insubmiso un cura
xove, Manuel Berjón: “Face-la obxección de conciencia –dixo– lexitima o
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ilexítimo, a guerra”. Ademais, “é seguir xustificando un estilo de defensa,
un estilo de sociedade insolidaria coas tres cuartas partes da poboación do
mundo”. Afortunadamente, nisto, coma en tantas outras cousas na Igrexa,
non tódolos clérigos pensan igual.
En Tui, foi presentada a edición facsímile dunha obra de gran valor
histórico, Historia Civil y Eclesiástica de la Ciudad de Tuy y su Obispado,
de Francisco Ávila Lacueva (1788-1859). Os catro volumes da obra son
unha fonte copiosa de noticias e feitos históricos, apoiado por unha
escrupulosa verificación histórica, segundo os expertos.
Noticia importante é tamén a aparición da edición alemana da magna
obra teolóxica de Andrés Torres Queiruga A revelación de Deus na
realización do home. O feito ten a súa importancia, por ser un acontecemento
histórico para Galicia, dado que a obra do director de Encrucillada viu a luz
por primeira vez en galego; pero tamén por ser algo absolutamente inusual
no mesmo eido da teoloxía española contemporánea.
Outro amigo e colaborador de Encrucillada, cura e animador sociocultural, Alfonso Blanco Torrado, foi distinguido co Premio Moncho Valcarce,
na súa categoría de “promoción da terra”. Moi coñecido sobre todo polo seu
traballo cultural por medio da Asociación Xermolos, de Guitiriz, Alfonso
recibiu o premio no transcurso dunha cea o pasado 9 de marzo. Alí recibiu
tamén a calor dos amigos, nun intre no que os máximos dirixentes da súa
Igrexa diocesana non se manifestan moi contentos co seu magnífico labor
pastoral e cultural, tal como se recoñeceu na entrega do galardón. Alfonso
xa recibira tamén unha merecida homenaxe dos escritores galegos xa vai
para catro anos.
IGREXA ESPAÑOLA
O PP gañou as eleccións xerais, pero sen asoballar. Os votantes non
parece que tivesen moi en conta os consellos do bispo Gea nin doutros
bispos que viñan dicir, con menos contundencia, que non se podía votar ó
PSOE. Xa comentaba Fray Junípero –nas “Crónicas desde la sacristía”, que
me pasa un compañeiro que le o ABC– que “A servidor dálle a impresión
de que, digan o que digan os bispos, o resultado vai ser igual [...]. Teño
dúbidas sobre a utilidade dos seus consellos [...]. Teño a impresión de que
a maioría dos católicos non ten en conta a opinión dos seus pastores á hora
de decidir a que partido votar” (“No tiene cristal”). ¡Que perspicacia!
A Conferencia Episcopal renovou os seus cargos para un novo trienio,
na LXV Asemblea Plenaria, clausurada o 16 de febreiro. Todo segue igual:
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Elías Yanes (presidente) e Fernando Sebastián (vicepresidente), reelixidos;
José Sánchez (secretario), que aínda non rematou o mandato. Só tres
pequenos cambios: Díaz Merchán (arcebispo de Oviedo), presidente da
Comisión Episcopal de Pastoral, García-Gasco (titular de Valencia), á
fronte da de Ecumenismo, e Pere Tena (auxiliar de Barcelona), da de
Liturxia. Son xa 30 anos de Conferencia, pois a reunión constituínte e
primeira asemblea fora o 25 de febreiro de 1966. Os dous primeiros
presidentes foron Quiroga Palacios e Morcillo; logo viñeron Tarancón, Díaz
Merchán, Suquía e Yanes. Nesta ocasión, tamén deron a luz un novo
documento: Moral e sociedade democrática, que supón un avance respecto
a outros anteriores ó recoñece-lo valor da “ética civil”, pero segue ancorado
nas “esixencias da lei natural” e na afirmación dunha verdade abstracta. Un
simpático chiste aparecido en Vida Nueva, obra dese incombustible humorista
gráfico relixioso que é Quique, presenta unha parella comentando os resultados da nova Asemblea Plenaria: –¿Quen saíron? –Os mesmos. –¿Que
escribiron? –O mesmo. –¿Para quen? –Para os mesmos.
Nos primeiros meses do ano houbo tamén novos nomeamentos de
bispos para os postos que agardaban titular desde había tempo, como
diciamos na anterior Rolda. Así, o bispo para Palencia (Rafael Palmero, que
era auxiliar de Toledo), o bispo de Orihuela-Alacante (Victorio Oliver, que
era titular de Albacete), o de Segorbe-Castellón (o novo bispo Juan Antonio
Reig) e o auxiliar de Oviedo (o tamén do paquete Atilano Rodríguez). Con
estes nomeamentos só quedan vacantes Tarazona e Albacete, e pendentes de
relevo por xubilación, Tui-Vigo, Cuenca, Córdoba e Granada.
O novo nuncio Laios Kada, de quen se pensaba que tiña un talante máis
conciliador que ó seu predecesor Tagliaferri, xa arremeteu contra o Goberno
do PSOE a pouco de chegar e dúas semanas antes das eleccións xerais.
Concretamente, foi polo asunto do ensino da Relixión, acusando ós socialistas
de lexislar de xeito unilateral, á marxe dos acordos co Vaticano. Unha
revista española titulaba, non sen certa razón: “O nuncio da Súa Santidade
entra en campaña”. Precisamente agora que protestantes e musulmáns
tamén van ter dereito a un ensino confesional da relixión para os seus fillos.
O Concilio Tarraconense –o Concilio Catalán no que tantas esperanzas
puxera a Igrexa catalana– viu recortadas as súas conclusións, que presentara
a Roma en xullo do ano pasado, por mor das censuras romanas. Aínda que
as informacións dos medios son contradictorias, parece que Roma non vía
ben a creación dunha Conferencia Episcopal Catalana. Pero había máis
cousas en xogo, como é o papel dos segrares na Igrexa; outra vez, Quique
pon una nota aguda de humor en Vida Nueva, onde presenta a un periodista
falando cun bispo visiblemente ruborizado:
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–¿Di que as correccións de Roma son puramente ortográficas?
–En efecto. Onde di “pobo adulto, segrares comprometidos e militantes
progresistas”, debe dicir “dócil grei, fieis totalmente fieis e devotos
contumaces”.
Mans Unidas fixo outro ano a súa Campaña contra a fame. Nesta
ocasión o lema foi: “Diversidade de culturas, igualdade de dereitos”, contra
a mentalidade estreita e individualista, para abri-las ventás ós mais pobres.
A colecta foi o 11 de febreiro, e servirá para financiar proxectos de
desenvolvemento e para a concienciación da xente sobre a realidade da
pobreza extrema no mundo.
A feminización da pobreza é un concepto que se vai facendo popular
ultimamente. Bo é telo presente coa proximidade do Día da Muller
Traballadora –o pasado 8 de marzo– e neste Ano Internacional da Pobreza.
Trátase dun concepto inválido, se quere destacar que hoxe as mulleres son
máis pobres no mundo que antes, pero válido se se destaca que son as
mulleres as que máis sofren, como foi sempre, os golpes da pobreza, só que
hoxe se ve máis, pois noutrora estaba oculta ese pobreza no seo das familias.
Dos máis de 1.300 millóns de persoas que viven na pobreza máis absoluta
no mundo, ¡arredor dun 70% son mulleres! A súa escolarización é no
Terceiro Mundo menos dun tercio inferior á dos homes. Un problema, sen
dúbida, que ten moito que ver co reparto do poder no mundo, no que o home
detentou, e segue a detentar, tódolos recursos económicos e políticos, con
algunha excepción que confirma a regra xeral.
A Acción Católica Xeral de Xoves (MJAC) constituíuse o pasado 4 de
febreiro no Escorial. Un paso máis no novo camiño para revitaliza-la Acción
Católica e os movementos, unha das canles evanxelizadoras máis creativas
noutro tempo. Xa falabamos na anterior Rolda sobre cómo en Galicia se está
a relanzar pouco a pouco a XOC, que está puxante noutras dióceses do
Estado español.
A VII Semana de Teoloxía Pastoral, celebrada en Madrid (24-26 de
xaneiro) e organizada polo Instituto de Pastoral, desenvolveuse co tema
“Utopías e esperanza”, e contou, como adoita ocorrer, con bos relatorios e
bos debates entre o numeroso grupo de xente que participou. Tiveron
relatorios Juan José Tamayo, José María Mardones, Juan Luis Ruiz de la
Peña, Felicísmo Martínez e José Rodier; e tiveron outras comunicacións
Xulio Lois, J. Burgaleta, A. Matesanz, P.M. Lamet... para redescubri-lo
Evanxeo coma fonte de esperanza.
Foron tamén noticias que encheron as páxinas dos xornais a disposición
dunha parte importante de españois para colaborar economicamente, pagando
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máis impostos, a fin de financia-la restauración das catedrais con cargo
ós presupostos do Estado. E o conflicto creado pola asociación relixiosa
ultra Lumen Dei nun colexio privado que mercou en Pozuelo de Alarcón,
e no que os rapaces empezaron a queixarse pola angustia que lles creaban
co demo uns curas ensotanados e armados cun enorme crucifixo. Esta opa
integrista é obra dunha das organizacións máis conservadoras da Igrexa; un
instituto secular (non congregación relixiosa, como se dixo) con moitos
cartos, creado por un xesuíta, o Padre Molina –coñecido polos seus
Exercicios Espirituais–, hai preto de 20 anos, e con centros en dez países de
Sudamérica. Os xesuítas desmarcáronse desta asociación dicindo que é unha
obra allea a eles, coma outras de xesuítas integristas coñecidos (o Padre
Mendizábal...).
Actitude ben diferente é a do cura catalán Lluis Hernández, ex alcalde
comunista de Santa Coloma de Gramanet, que deixa a política activa para
reintegrarse completamente ó traballo parroquial, que nunca abandonara
completamente: “Nunca estiven na política por diñeiro nin para conseguir
un lugar preeminente na vida. Cheguei pobre e sairei pobre”. Coherente con
esta postura, antes de militar no PSUC (logo IU-IC) e chegar a se-lo
primeiro alcalde democrático desta cidade catalana, Lluis estivo varios anos
en Latinoamérica, traballando entre os máis pobres.
IGREXA NO MUNDO
As Igrexas do Terceiro Mundo
A visita do Papa a Centroamérica, a comezos de febreiro, discorreu co
mesmo olor de multitudes de sempre, neste pontífice que tanto gusta das
viaxes (esta facía o número 69) e os baños de masas. Pedro Casaldáliga
facíase eco da queixa de moitos cristiáns que sentiron a falla de explicitación
das situacións de pobreza e inxustiza, manifestándose en cambio moi
amable coas oligarquías dos respectivos países, ademais de alegrarse porque
que xa pasara “a noite escura” de Nicaragua, cando o país vive hoxe nunha
pobreza extrema, máis que antes. O motivo central da visita era a
conmemoración do IV Centenario da devoción do Cristo Mouro de
Esquipulas, santuario que está ó leste de Guatemala, na fronteira entre
Honduras e El Salvador.
Primeiro pasou por Guatemala, onde o Papa avogou por “unha verdadeira
paz”, tras dos acordos que abriron timidamente vías democráticas; nos
últimos trinta anos a represión militar deixou máis de 150.000 mortos neste
país. En Nicaragua, Xoán Paulo II foi acollido multitudinariamente en
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Managua, onde loou a nova situación, contrapoñéndoa á anterior ocasión na
que estivera de visita (en 1983). Xa dixera semanas antes: “Esta vez vai ir
mellor a visita que a anterior, pois agora hai máis liberdade”. O periodismo
eclesiástico reaccionario ocupouse de destacar este cambio, coma froito da
“superación do réxime marxista sandinista”. En El Salvador, o Papa foi
recibido co eco da canonización de san Óscar Romero, a quen o pobo elevou
xa ós altares; os medios falaron de que un millón de persoas pediron ó Papa
facer efectiva esta canonización. Parece ser que o proceso de beatificación,
aprobado xa polo Vaticano, está practicamente concluído a nivel diocesano
e a punto de pasar a Roma. Un mes antes da visita papal, 500 traballadores
públicos que quedaran sen traballo pecháranse na catedral de San Salvador
buscando axuda; pero o actual arcebispo, Sáez Lacalle, ben diferente de
Óscar Romero, cualificou esta ocupación de “profanación dun lugar sagrado”.
Finalmente, o Papa estivo en Venezuela, onde o Goberno neoliberal
aumentou recentemente a represión sobre os máis débiles, para sufoca-las
protestas creadas pola crise que foi afondando máis o abismo entre ricos e
pobres. Alí predicou no deserto sobre xustiza social, e ata lle cambiaron
presos por policías na súa visita ó cárcere. Con razón dixo un salesiano
español que leva corenta anos traballando no país, referíndose a un encontro
coas elites da política, a economía e as finanzas, que o episcopado titulara
rimbombantemente “Encontro cos constructores da sociedade”: “Son os
mesmos que oíron ó Papa hai once anos e son os responsables de que o país
fose a pique; por iso debería chamarse mellor Encontro cos destructores da
sociedade”.
“¿A fin da Teoloxía da Liberación?”, foi unha pregunta que lle
fixeron os periodistas ó Papa nesta viaxe, e seica el respondeu: “Coa caída
do comunismo caeu tamén a Teoloxía da Liberación; xa non supón un
problema nos nosos días, e son os mesmos bispos o que o din”. Frei Betto
e Leonardo Boff dicían recentemente en Italia, segundo recollía o boletín
italiano de noticias relixiosas Adista: “¡Pero que cousa vai dicindo o Papa!...
A Teoloxía da Liberación só morrerá cando tódolos pobres sexan libres,
coman e vivan ben” (Boff). “A Teoloxía da Liberación estaría en crise se as
condicións sociais que foron a súa matriz creadora fosen felizmente
superadas” (Betto). Certamente, o problema para a Igrexa Latinoamericana
é agora máis o das sectas, verdadeiro pesadelo. Pero cabería preguntarse se
os ataques á Teoloxía da Liberación non lles abrirían o camiño. Paulo
Richard, teólogo chileno afincado en Costa Rica, declarou recentemente que
a Teoloxía da Liberación evita o fundamentalismo. O Nobel da Paz Adolfo
Pérez Esquivel, en declaracións a Diario 16, recordaba nestas semanas
cómo en América Latina os gobernos seguen a violar sistematicamente os
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dereitos humanos, no aspecto policial, político, social e económico. Tamén
el pensa que o Papa “non está ben informado” no que dixo na súa visita e
que “debería reclamar máis sobre os dereitos humanos e a xustiza”. O
coñecido Arturo Paoli dicía duramente, acusando desde unha revista
italiana: “A sociedade e os pobres van á deriva, pero o Occidente cristián
está xordo” (Adista).
En México, o Goberno fixo o primeiro acordo co Exército Zapatista,
desde que este apareceu no ano 1994. Entre outras cousas, di que recoñecerá
a autonomía dos indíxenas e o seu dereito de auto-organización
sopociopolítica segundo os seus sistemas tradicionais. Pero Mario e Rosario
(Chalito), indíxenas da etnia zeltal e tojolabal respectivamente, que son
activos catequistas na diócese de San Cristobal de las Casas e estiveron
estes días por Galicia, contábanme nunha conversa na miña casa que só se
trata de falsas promesas. Tódolos lectores coñecen o papel protagonista do
bispo exemplar Samuel Ruiz neste proceso, aínda que parte dos seus
compañeiros de episcopado, incluído o nuncio, non ven isto nada ben; don
Samuel recibiu recentemente en España o Premio Internacional Dereitos
Humanos. Na súa diócese están a facer xa o III Sínodo Diocesano, con
exemplar participación maioritaria de leigos, que chegan mesmo das máis
distantes “rinconadas” da selva, como me contaban Mario e Rosario; esta
destacaba precisamente a particular presencia das mulleres, sempre excluídas
destas cousas.
Por outra banda, en Bolivia, a Igrexa pide un diálogo aberto ante os
conflictos sociais, que sempre estiveron presentes neste sufrido país no que
o Che Guevara acabou os seus días de revolucionario, pero que nos últimos
tempos se fixeron máis críticos, coa escalada violenta e represiva. En
Arxentina, un grupo de curas estivo dúas semanas en folga de fame para
protestar contra o desaloxamento de familias pobres, que xa viven en
pésimas condicións nas bisbarras de Buenos Aires, en vellas casas ou
noutras máis provisionais que chaman “vilas de emerxencia”. Un dos seus
mártires é o Padre Carlos Múgica, asasinado polos militares en 1974, polo
seu compromiso cos pobres.
Seguindo no Terceiro Mundo, despois das noticias que nos sobrecolleron
nos últimos tempos sobre Ruanda, Burundi, Somalia, Nixeria... outro novo
país africano empeza a soar tristemente, Serra Leona. No Ano Internacional
de loita contra a Pobreza, neste pequeno país 10.000 nenos están a piques
de morrer de fame –tal como comentaba recentemente un misioneiro–,
froito da inxustiza e a violencia, como ocorre en tantos outros países do
mundo. A revista Mundo Negro é unha boa fiestra a esa realidade que nos
queda algo lonxe.
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Vistas así as cousas, non é de estrañar que os membros máis
conscientes da Igrexa volvan clamar de novo por revitaliza-la opción polos
pobres, máis necesaria nesta hora pos-moderna, pos-comunista e posguerra fría, na que semella quedar só para campar polos seus respectos o
vello capitalismo liberal. José María Vigil escribía recentemente que “a
opción polos pobres nunca foi unha moda pasaxeira, nin é unha simple
teoría xa pasada”. E o bispo Pedro Casaldálida fala de que lle preocupa “o
compromiso ligth coa historia e co evanxeo” de tantas persoas e organizacións
de Igrexa, que representa unha verdadeira claudicación fronte as inxustizas
do mundo ó ve-lo compromiso cos pobres coma algo do pasado (Vida
Nueva).
Morreu Juan Luis Segundo, xesuíta e un dos mellores teólogos da
Teoloxía da Liberación, de mente aberta e espírito libre. Faleceu a finais de
xaneiro en Montevideo, ós setenta anos, cun traballo de reflexión teolóxica
que transcendeu os límites da propia Igrexa católica e un traballo de base
con pequenas comunidades no seu país, Uruguai, ó que foi sempre fiel.
Publicou máis de vinte boas obras de teoloxía. Unha das últimas, El Dogma
que libera, manifesta unha gran sintonía coa obra de Torres Queiruga A
revelación de Deus na realización do home, que cita profusamente no seu
libro. Tamén limos con gusto a súa magnífica Teología abierta, en tres
tomos, e outras obras.
Un relixioso ó que lle deben moito as Igrexas africanas vai camiño dos
altares, con máis méritos que outros que o precederon nos últimos anos,
Daniel Comboni (1831-1881), fundador dos coñecidos Misioneiros
Combonianos, que traballan en África e entre os negros de Latinoamérica.
Segundo teño oído, parece ser que o seu proceso atrasou debido ás
discrepancias deste gran misioneiro, de mentalidade aberta, co Vaticano,
aínda que chegou a ser bispo. A súa vida tivo un lema que foi pioneiro,
“Salvar África por medio de África”. El e mais Guido María Conforti,
fundador dos Misioneiros Xaverianos, foron beatificados en Roma o 17 de
marzo.
As Igrexas europeas
A noticia da Igrexa no vello continente veu sobre todo da man dos
bispos galos: a Igrexa francesa autoriza o uso do preservativo contra a SIDA
no seu documento SIDA. A sociedade cuestionada. O documento causou un
gran alboroto. O humorista Máximo, nun debuxo en El País, poñía un libro
co título “Teoloxía do preservativo” e o ollo de Deus ó fondo: “Nunca
210/94

Unha Igrexa nova

pensei que me farían caer tan baixo”. O documento francés afirma claramente
nun dos seus capítulos a necesidade do uso do preservativo para evita-la
transmisión da SIDA. O diario francés Le Monde recoñecía nun editorial
“Máis val tarde que nunca [...] a xerarquía católica, lonxe de estar á escoita
da sociedade e dos seus sufrimentos, avanza a trompezóns, barricada na súas
certezas arcaicas”. A polémica estaba na mesma palabra “preservativo”, non
utilizada antes nos documentos oficiais da Igrexa, se é o mesmo “necesario”
que “suficiente”, e si se trata dunha cuestión puramente profiláctica
(prevención sanitaria contra a SIDA) ou de liberdade sexual (un
posicionamento educativo ou moral); pero os bispos franceses precisaron
que non se trataba dun si indiscriminado ó seu uso.
As primeiras reccións en contra foron dalgúns bispos latinoamericanos
(!) e logo dos bispos españois. Mareando a perdiz, Yanes chegou a dicir que
non se utilizaba a palabra “preservativo”, senón “preservar” (¿saberá ben o
francés ou non lería ben?). Pero o episcopado europeo non contestou deste
xeito ó documento; algúns considerárono un “mal menor” (portugueses e
outros centroeuropeos), e outros defenderon o seu uso (algún bispo austríaco).
O Vaticano gardou silencio. Pero, xa o dixo o bispo Fernando Sebastián,
para os católicos non hai máis opción que “ou abstinencia ou fidelidade”.
No novo documento vaticano sobre a sexualidade, Sexualidade humana:
verdade e significado. Orientacións educativas para a familia, o Vaticano
pide á familia que se faga cargo da educación sexual dos fillos, pois a
educación nos colexios non lle parece moito de fiar, en declaración de
López Trujillo, presidente do Consello Pontificio para a Familia. Por outra
banda, o Papa pide ó tribunal da Rota celeridade nas nulidades matrimoniais. Parece ser que tamén se comezou a abri-la man máis nos procesos de
secularización dos curas.
A pena de morte vai ser excluída nas próximas edicións do Catecismo
da Igrexa católica, segundo dixo o presidente da Comisión de Pastoral
Penitenciaria, Leonard Kosatka. O punto 2266 afirma o dereito de: “preserva-lo ben común da sociedade [...] sen excluí-la pena de morte”. Por outra
banda, o Papa avoga pola eliminación total das armas nucleares e a carreira
armamentista.
As peticións de reforma entre os católicos da Igrexa europea seguen
sucendéndose, con manifestos e recollidas de firmas por parte de grupos de
leigos. A idea central segue a se-lo que declaraba un grupo belga chamado
Por outra faciana da Igrexa e a sociedade (PAVES): “Construír unha
Igrexa fraternal, onde a igual dignidade de homes e mulleres implique o
acceso destas a tódalas funcións eclesiais”, o celibato opcional dos curas e
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unha moral sexual máis aberta. Pero non son só os leigos e os curas de base;
un bispo austríaco, Paul Iby, criticou abertamente a idea do celibato
obrigatorio e a “estreita moral sexual” da Igrexa (Vida Nueva).
O primeiro Sínodo Europeo de Mulleres vai celebrarse do 21 ó 28 de
xullo en Austria, para o que se espera unha participación de máis de mil
mulleres de 15 países. Prevese que del saia, entre outras cousas, unha
“plataforma internacional en favor do acceso da muller ó sacerdocio” na
Igrexa católica. A teóloga Rosemary Radford publicaba nun artigo titulado
“Por que os homes non poden ser curas” unha conclusión tallante: “Por
violentos e superficiais” (Adista). Lonxe de aquí, o bispo Pedro Casaldáliga,
falando nun recente escrito pastoral sobre o documento romano da negativa
á ordenación feminina, manifestaba, segundo recolle tamén Adista, “O
Espírito continuará a falar”.
A unidade dos cristiáns é un reto para o ano 2000, como dixo Xoán
Paulo II a finais de xaneiro, na última xornada do Octavario de oración pola
unión das Igrexas. Pero o mesmo Papa recoñeceu nunhas declaracións
recentes ser un obstáculo para o ecumenismo. Polo pronto, non haberá a
desexada reunión de Xoán Paulo II con Alexis II, patriarca de Moscova; o
problema non é outro que as acusacións nunha loita de influencias, pois a
Igrexa ortodoxa rusa non é precisamente máis aberta e progresista que a
católica romana.
Quero rematar cunha boa nova de cine. No Vaticano, por medio da
súa Oficina Católica de Cinematografía, escolleron recentemente as 40
mellores películas da historia do cine; e gran parte dos directores escollidos,
sobre todo na área do tema relixioso, son xente ou agnóstica ou non católica.
Alí figuraban a mellor película sobre Xesús de Nazaret, Il Vangelo secondo
Mateo, do marxista Passolini, e Nazarín, do anticlerical Buñuel, ademais de
Fresas salvaxes, do protestante heterodoxo Bergman, e Ordet, do tamén
protestante Dreyer. Non puiden ter acceso á información completa, pero
creo que sumaban tamén a esas películas, entre as mellores da historia,
Acoirazado Potemkin, do comunista Eisenstein, tantos anos prohibida neste
católico país. Non é de estrañar que o catolicísimo e empachoso director
italiano Franco Zeffirelli (Irmán sol, irmá lúa, Xesús de Nazaret...) montase
en cólera e non se lle ocorrese outra cousa mellor que dicir: “¡Escolleron ós
ateos!”. Pero ¡como nos alegrou ós que amámo-lo cine!, un pouco tristes
pola recente morte do gran creador Krzysztof Kieslowski, que nos regalara
nos últimos anos esa magnífica triloxía cinematográfica: Azul, Branco e
Vermello, que a algúns nos reconciliou co cine de calidade.
Victorino PÉREZ PRIETO
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LOIS TOBÍO, As décadas de T. L., Ediciós do Castro, Sada-A Coruña
1994, 704 páxs.
Hai libros que son moitos libros, que conteñen varios rexistros, que
propoñen diferentes visións, ángulos, referencias, claves. Adoitan ser libros
nos que cada páxina é un motivo, un pretexto para segui-la lectura seguros
de que atoparemos unha sorpresa, un manancial do que aproveitarnos. Este
libro que hoxe nos ocupa é un deses. Non podería ser doutro xeito pois que
a vida que relata é moitas vidas.
As décadas de T. L. ten unha organización, que vén explícita no título,
en períodos de dez anos. É o autor ó repasa-lo decorrer da súa vida quen
sinala esas estremas no seu tempo total. Corresponden, loxicamente, con
etapas, acontecementos, que forman globalidades vitais que serven a autor
e lector para ir percorrendo o tempo histórico polo que vai avanzando o
libro. A máis desta organización, convencional, se se quere, existe na obra
outra organización que non vén determinada polo sentido sistematizador do
autor, senón que é resultado do azar, da vida, da peripecia histórica que lle
tocou vivir a Lois Tobío.
Así, os libros, os diferentes libros que corresponden coas diferentes
vidas relatadas, van conformando unha estructura circular de viaxes e
retornos, de inicios e remates, de indignos exilios e esperanzados regresos.
De nacementos e tamén de inexorables mortes. Ó longo destas páxinas
aparecen e vanse, para reapareceren despois, algúns dos primeiros amigos
da vila natal, varios compañeiros de Universidade e do traballo e moitas
persoas que o acompañaron na militancia e nas tarefas políticas. Esta
prodixiosa fluidez cíclica correspóndese cunha linguaxe tamén fluída,
ademais de precisa e equilibrada. Non hai lugar nin para o lucimento
innecesario nin para a nostalxia estéril. Todo está ó servicio da crónica
persoal e da crónica histórica que felizmente se conxugan: cada viaxe ou
peripecia persoal é contada á vez que se analiza o medio no que se
desenvolve, xa sexa a Compostela dos anos vinte, a ilusión galeguista, a II
República, a Europa na que agromaban os agres preludios das guerras que
logo habían vir, o exilio americano, o tardofranquismo ou a recuperación
democrática. Moitas son as tarefas e afeccións do noso protagonista, moitas
son as noticias que con honestidade moral e rigor intelectual nos vai
amosando, sen caer en sentimentalismos nin en moralismos inoportunos. Iso
que lle temos que agradecer, tamén.
Agradecemos, coma lectores e coma galegos interesados polas nosas
voces máis auténticas, a Ediciós do Castro o esforzo que supón unha
publicación destas características. Só unha pequena observación para outras
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obras semellantes: a posibilidade de engadir un índice alfabético ou por
materias, dado o ronsel de feitos, institucións e personaxes que coforman
este tipo de libros. Soamente se lle pode facer esta petición a unha empresa
que recuperou tantas voces e testemuñas con tanta paixón coma traballo e
xenerosidade.
Manuel R. PEREIRA VALCÁRCEL

ANDRÉS TORRES QUEIRUGA: Repensar la Cristología. Sondeos hacia un
nuevo paradigma, Verbo Divino, Estella 1996, 386 páxs.
Un novo libro do teólogo Andrés Torres Queiruga que vén sumarse á
xa longa lista das súas publicacións en galego e castelán. Algunhas viron xa
reedicións (Recupera-la salvación, en castelán) e outras traduccións; a máis
salientable é a recente edición alemana da súa obra meirande A revelación
de Deus na realización do home.
O libro que hoxe presentamos significa un primeiro fito nun eido
teolóxico moi querido para Queiruga, a cristoloxía, pero xa unha obra que,
sen dúbida, axudará a moitos a descubriren novos camiños nesta rama
teolóxica tan fundamental na reflexión cristiá; novos camiños que se fan
cada vez máis indispensables no marco dun pensamento teolóxico que
acepte responsablemente a evolución vertixinosa do pensamento e a ciencia
nas últimas décadas. Sei ben que foi sempre unha calada ilusión para o noso
teólogo e benquerido amigo (“Non son cristólogo de oficio. Anque si de
paixón e confesión”, recoñece nas primeiras páxinas). Aínda que a Teoloxía
Fundamental e a Filosofía da Relixión foron as disciplinas teolóxicas que
máis requiriron a súa atención nestes anos de quefacer teolóxico, sempre
tivo vocación de cara á reflexión cristolóxica. Non só vocación, pois esta
chegou a ser realidade en varias ocasións, e aí está a súa magnífica
colaboración nun libro de referencia importante na Cristoloxía
contemporánea; estoume a referir a “Cristo, ‘proletario absoluto’: la
universalidad por el sufrimiento”, aportación de Queiruga no libro Jesucristo
en la historia y en la fe (Salamanca 1977), onde o teólogo galego figura xa
ó lado dos meirandes expertos contemporáneos en cristoloxía: Duquoc,
Kaseman, Kasper, Pannenberg, Boff... e os españois González de Cardedal,
González Faus ou Pikaza. ¡E xa van aló case 20 anos!
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Con todo, Torres Queiruga seguiu a facer reflexión cristolóxica e
publicando os seus traballos en Encrucillada e diversas revistas especializadas. Este libro é o resultado deses anos de traballo. Dicía máis arriba que
era tan só “un primeiro fito”, pois está nos proxectos de Andrés elaborar
unha cristoloxía sistemática re-pensada desde eses presupostos novidosos
que defende. Son os presupostos do novo paradigma, a nova comprensión
da realidade, de Deus e da revelación que foi nacendo nun longo camiño
iniciado coa Ilustración, pensamento que tan ben coñece o noso teólogo.
Paradigma, do grego paradeigma, “modelo”, quere dicir un marco de
interpretación; o “novo paradigma” é un modelo novo e un esquema novo
para interpretar, comprender e explica-la realidade. Un cambio de paradigma
leva consigo sempre unha nova forma de pensar sobre antigos problemas;
pasou coa física e as demais ciencias, e ten que pasar máis aínda coa
teoloxía, pois as antigas concepcións caerán antes ou despois, por moitos
soportes que se lles poñan. Queiruga sábeo ben, por iso fala de “ter entrado
irreversiblemente nunha nova etapa”.
Co que vai dito, xa se indica que este libro, tal como recoñece o autor
no seu prólogo, son sondaxes fragmentarias, pero que forman un todo
sumamente rico. Os que non coñecen a súa publicación precedente han
agradecelo como unha novidade extraordinaria, e os que xa seguímo-lo
traballo teolóxico de Andrés desde os seus comezos agradeceremos sobre
maneira telos agrupados e retocados coa mestría que van dando os anos de
labor teolóxico e de escrita; así coma esa capacidade de articulación
orgánica que caracteriza os traballos deste teólogo, sempre cunha certa
vontade escolástica de construír ben o edificio.
Ademais do capítulo xa citado máis arriba, a obra conta cun traballo
pioneiro e “confesante” (“Dios para el hombre y el hombre para Dios”,
1976), dous máis estensos e de máis calado teolóxico (“El proyecto
cristológico de E. Schillebeecx e Confesar a Jesucristo hoy”) os dous de
case 100 páxs. cada un). Este último, viu a luz parcialmente en Encrucillada
(“Confesar a Xesús coma o Cristo”), coma outro que leva por título “Jesús,
hombre verdadero (A humanidade de Xesús de Nazaret)”. Estes capítulos
complétanse con outros máis sobre a cristoloxía de H. Küng, a cristoloxía
despois do Vaticano II, a resurrección e a significación de Cristo para a
xente de hoxe. As numerosas notas e ampla bibliografía son outro elemento
que moitos habemos agradecer neste libro tan completo, de lectura máis que
recomendable.
Victorino PÉREZ PRIETO
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MARIANO MORENO VILLA: El Hombre como Persona, Caparrós editores,
Colección Esprit, Madrid 1995, 236 páxs.
Percorre-la ricaz escolma de textos chave de personalismo con que a
Colección Esprit está a fornecer ó panorama filosófico español dá boa conta
da importancia e fecundidade desta corrente de pensamento que, tendo á
persoa, a súa dignidade, dimensión relacional e vocación trascendente,
coma celme das súas angueiras teóricas e compromisos práxicos, preséntase
coma rexa alternativa fronte á eslumecida e rafada cultura de fin de século.
Dende Buber a Levinas, dende Scheler a Ricoeur, esta Colección
Esprit, dirixida e artellada dende o Instituto Emmanuel Mounier e publicada
por Caparrós editores, abrangue tamén algúns dos autores españois máis
representativos no eido do pensamento personalista: Carlos Díaz, Juan
Martín Velasco... e Mariano Moreno Villa. Este último, membro do devandito
Instituto Emmanuel Mounier e director do Departamento de Filosofía e
Sociedade no Instituto Teolóxico de Murcia, preséntanos El Hombre como
Persona, áxil reflexión sistemática sobre o que constitúe a cerna mesma do
personalismo comunitario: o carácter persoal do home.
Nun ben trabado diálogo entre filosofía e teoloxía, Mariano Moreno
sitúase alén das encrucilladas do individualismo e o colectivismo, do
materialismo e o espiritualismo, para atinxir unha apouvigada ollada sobre
a dignidade persoal e a súa apertura ó Absoluto que o interpela.
Comeza, en diálogo continuo co máis escolleito do pensamento
personalista, acaroándose ó concepto de persoa, albiscando a imposibilidade
da súa definición por tratarse dun quen e non un que, e enxergando, fronte
á modernidade, o seu carácter de misterio. Por conseguinte, encarréirase
pola descrición que agroma do compromiso coa rostreidade –concreción–
da persoa. Deste xeito sublíñase a dimensión relacional da persoa: a persoa,
antes que logos é dia-logos, apertura ó outro, doazón. O amor será, xa que
logo, o que constitúa a persoa. Dende este achado mergúllase, nidia e
fluidamente, nas principais estructuras do universo persoal: comunidade,
carnalidade, rostreidade, personalidade, facendo coidado fincapé na dignidade da persoa. Dá cabo ás súas reflexións, encostado no seu fondo
coñecemento de Dussel, facendo a análise do concepto de bárbaro coma
categoría óntica, antropolóxica e mais ética, concepto con que os do Norte
teñen adoito descualificado ós do Sur.
En conxunto, o libro resulta dinámico, accesible, directo, comprometedor... un auténtico galano para o lector.
Xosé Manuel DOMÍNGUEZ PRIETO
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XOSÉ CHAO REGO: Na fronteira do Misterio. Credo para xente non
crédula, Edicións do Adro, SEPT, Vigo 1995. 499 páxs.
Tanto por escrito –no “Preliminar” do libro– coma de palabra, nas
presentacións públicas do mesmo, o autor Pepe Chao aconsella empeza-la
lectura pola terceira parte, e mesmo polo “Epílogo”.
Fai tal suxerencia en orde á mellor comprensión e por certa novidade
no tratamento das cuestións. Sin embargo, ámbalas dúas cualidades
–claridade na expresión e orixinalidade no enfoque dos contidos– son
certamente características das tres partes que conforman todo este libro.
Preséntase a obra coma comentario ós artigos ou enunciados do Credo
e segue a orde do mesmo. Trata de Deus creador na parte primeira; de Cristo
na segunda e do Espírito Santo, da Igrexa e o destino humano –a resurrección
dos mortos–, na terceira.
O xeito en que se expoñen estes tres últimos temas dan, no seu
conxunto, unha panorámica de cómo ve o autor, cómo estima que ten que
ser hoxe a Igrexa, “berce arrolado polo vento maino do Materno Espírito,
xeradora, polo mesmo, de esperanza e de futuro”. E, dado que o acercamento
ó Misterio (teoloxía) nunca se fai en abstracto, senón nun ámbito e linguaxe
concretos e cambiantes, hai aquí outra razón fonda para empeza-lo libro por
esa terceira parte.
O conxunto ábrese cun “Adro” no que sinala o autor os interlocutores
do seu diálogo e a súa intención. Aqueles son os que atopan dificultades na
linguaxe relixiosa convencional para mante-la fe en Deus: “existe un
ateísmo semántico ou de significado que non nega necesariamente a Deus,
senón as incribles afirmacións que sobre materias relixiosas se fan por culpa
dunha linguaxe que xa nada di”.
Pero, claro, o cambio de linguaxe non é actividade puramente formal
e superficial; inclúe un cambio na comprensión: “O meu propósito é, en
consecuencia, abri-lo actual credo –un deles, como veremos– a unha nova
comprensión”.
Na fronteira do Misterio vén ser –en termos académicos, aínda que sen
intención académica formal– unha especie de “Introducción á Teoloxía,
hoxe”. Porque, pese a que a intención do escrito (axudar a principiantes, que
diriamos) o emparenta coas sumas teolóxicas medievais, o camiño é
completamente outro: en vez do conceptualismo daquelas sínteses antigas,
aquí séguese unha clave simbólica (“só podemos falar de Deus cunha
linguaxe indirecta”, estima), embarcándose na “ambigüidade e precariedade
da linguaxe puramente humana”.
217/101

Recensións

Este non é un libro máis de Pepe Chao. Nel apreixa toda a súa teoloxía,
a visión que ten da existencia humana, disposto a compartila –coma nunha
conversa– co lector. Análise e reflexión, sen dúbida, discutibles e discutidos
en puntos concretos; pero non poderá menos de recoñecerse, co prologuista
Xulio Lois, que “estamos perante unha obra singular: un inxente esforzo de
reflexión e interpretación, sempre informado polo propósito constructivo de
acadar que os contidos nucleares da fe cristiá poidan resultar cribles e
significativos para os homes e mulleres deste noso tempo”.
Máis aló do tópico das recensións bibliográficas, no senso de aconsellar
a lectura do libro presentado, xa se advirte que o interese do tema e do
tratamento é grande para “todo crente ou non, que non queira vivir de
credulidades, senón de fe crítica, personalizada, non feita de submisión
inxenua ou preguiceira”.
Pola densidade e matices, non é para ler de corrido, senón pausadamente.
Pero isto non quere dicir –paga a pena repetilo– que a lectura se volva
dificultosa: está escrito cunha fluidez admirable, ata o punto de que parece
unha conversa, e resulta conceptualmente moi claro, todo el ilustrado con
infinidade de referencias históricas, filosóficas e mesmo anécdotas cheas de
oportunidade, todo ben grato.
Texto, polo tanto, intelixible e ameno para case todos. Pero mesmo a
carencia dunha mínima capacitación conceptual no lector poderá, en moitos
casos, suplementarse co recurso do excelente e preciso “Vocabulario” final,
así coma a utilización do capítulo “Relectura”, no que se centran tódolos
temas en 215 puntos de resumo e aplicación.
O autor, Pepe Chao, anda agora na angueira ilusionada das pasantías
teolóxicas para toda Galicia. Entre os materiais para esta prometedora tarefa
formativa, sen dúbida que Na fronteira do Misterio poderá inscribirse coma
de primeira orde.
Arximiro LÓPEZ RIVAS
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ENRIQUE LABARTA POSE: Contos, Edición e notas de Xosé Mª Lema
Suárez e Xosé Manuel Varela Varela. Galaxia, Vigo 1996, 154 páxs.
Anque existe algunha edición anterior que tratou de rescatar estes
“Contos” das voandeiras follas da prensa e darlle unha certa sistematización,
é a presente edición a que realmente cumpre con esa nobre misión de
organizar nun corpo unitario a que, sen dúbida, é a obra narrativa máis
salientable dun escritor que foi considerado fundamentalmente coma poeta.
A tal respecto, resultan esclarecedoras as “notas” introductorias de
Xosé Mª Lema Varela sobre a breve reseña biográfica, o contexto histórico
no que se move o autor e do que xorden esas narracións. Pola súa banda,
Xosé Mª Lema, co seu “comentario lingüístico”, avísanos das dificultades
que padecía a nos lingua, baixo a preponderancia do Castelán, naquel seu
rexurdimento finisecular. Estas notas situán ó lector no marco histórico
dunha España decadente e dunha Galicia rural, foreira e caciquil, que só era
o “Noroeste Español”, productor de “carne humana para exportación”,como
máis tarde escribiría Castelao.
Como moi ben escribe Xosé M. Varela, Labarta Pose é fiel á tradición
popular do conto oral transmitida pola “maxia viva coa que os avós
relataban ós seus netos na lareira aquelas historias herdadas de vello”. Nese
sentido, vai a importancia deste libro, porque os nenos de agora xa non teñen
nin lareira, nin contos, nin case avós. Subxugados polos medios audiovisuais,
resultan con frecuencia deformados para o eido educativo e alienados no seu
propio medio social.
É moi recomendable, pois, a lectura destes oitos contos, porque nos
achega e nos ilustran sobre as peripecias daquela sociedade carente das
mínimas condicións para unha vida digna, e que Labarta Pose coñecía moi
ben. Describe neses relatos, como moi ben sintetiza Varela, “o modus
vivendi dos labregos, dos mestres, dos médicos rurais, dos membros da
administración local e dos ricachóns –base, engado eu, da pirámide caciquil–, e tamén das súas romarías, crenzas e costumes populares”. Por eso,
teñen –conclúe Varela– un gran valor antropolóxico”. Así é.
Manuel DOURADO DEIRA

219/103

Recensións

LIBROS CHEGADOS Á REDACCIÓN
VV.AA.: Berra liberdade, Galaxia, Vigo 1996, 210 páxs.
Suso de Toro coordinou este libro que non é un máis. Editorial e
escritores aportan os seus beneficios a Amnistía Internacional para loitar
polos seus obxectivos: liberdade e respecto ós dereitos humanos. Catorce
relatos curtos e tres poemas. Un epílogo con información sobre A.I. e a
Declaración de Dereitos Humanos.
VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, LOIS: Ninguén de ningures, Fundación Cultural
Rutas del Románico, Pontevedra 1995, 60 páxs.
Unha vez máis, o poeta, xa ben coñecido polos lectores de Encrucillada,
agasállanos cun monotemático de vintesete poemas. A emigración de fondo,
no senso máis amplo da palabra: todos somos emigrantes de nós mesmos.
O seu prologuista di que a súa palabra é denunciadora e anunciadora. Morte
e resurrección do misterio que estamos a celebrar.
LIÑARES GIRAUT, XOSÉ AMANCIO (coord.): Feiraco, vintecinco anos.
Un modelo de industria cooperativa, 236 páxs. Formato en 24 por 28 cms.
O autor, o mellor coordinador, salienta a súa predilección por esta
empresa, pola súa estructura cooperativa, que leva vintecinco anos
configurando toda unha zona, o Val de Barcala. Estatísticas, gráficos,
fermosas fotografías e diferentes colaboracións apoian esta conmemoración.
LIÑARES GIRAUT, XOSÉ AMANCIO (coord.): Feiraco e o Val de Barcala.
Un camiño de progreso, 306 páxs. no mesmo formato co anterior.
Un segundo volume co mesmo obxectivo de resalta-lo labor da
explotación en réxime de cooperativa que considera exemplar para unha
Galicia rural e industrializada.
ÁLVAREZ BLANCO, XOSÉ CARLOS: El serzo no louxado, MDGA, Asturias
1995, 40 páxs.
Sete historias de cuspio e sangue, escritas no galego do occidente
asturiano. Benvida a nova colección Carballo Novo.
Engracia VIDAL
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