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Guieiro
Nestes tempos de cambios continuos e radicais son moitos os que ven
confirmada a idea –tan xeral desde o optimista século XIX europeo– que
explica a historia como un camiño sen pausa pola vía do progreso.
Tampouco non carecen de argumentos os que, en cambio, dubidan da
bondade de moitos dos pasos que se veñen dando no mundo contemporáneo.
Talvez o máis atinado sexa segui-lo criterio fixado por ese historiador que
cualifica o noso século como A idade dos extremos. Desde logo, son tempos
onde a humanidade acada niveis descoñecidos tanto para o bo coma para
o malo.
A revista céntrase en dúas cuestións nas que está presente a dobre cara
desta realidade na que o positivo parece amosar inevitablemente un
desagradable reverso: o desenvolvemento económico e a correspondente
crise medioambiental, por un lado, e a mellora xeral na calidade de vida e
a paralela tendencia á ocultación e á negación da dor, polo outro. Respecto
do primeiro, o biólogo Jaime M. González Ortega estudia, en O desafío
ecolóxico: ecoloxismo, holismo e fe, os fundamentos do movemento
ecoloxista e analiza as relacións –e mesmo as posibles responsabilidades–
do cristianismo coas cuestións sobre a natureza.
En canto á dor, dispoñemos dunha variada serie de breves reflexións.
O traballo de Manuel Regal Ledo fai de guía introductoria, sinalando cales
son na nosa sociedade Os lugares da dor. A doutora María do Carme
Solloso ocúpase do mundo dos Coidados paliativos no enfermo terminal,
propoñendo un achegamento distinto ós que, en gran parte, semellan
desprazados por unha medicina que esquece a quen, sen posibilidade de
curación, é proba das súas insuficiencias. A miúdo só parecen merece-la
solución da eutanasia. Precisamente acerca desta escribe o profesor Elías
Pérez Sánchez, clarexando as múltiples confusións e ambigüidades que
suscitan a Eutanasia e o sufrimento humano.
Sobre o mesmo asunto do sufrimento non podía falta-lo testemuño do
que o padece directamente. Manuela Núñez García ponnos na primeira
fila de observación cun conmovedor e impresionante relato da súa
experiencia cun ser destruído polas drogas. Señardade dunha irmá é unha
narración dura como a realidade que conta, a das familias estragadas, a das
dúbidas, a das loitas, a da morte... Jesús Burgaleta preséntanos en Desde
o cancro outra visión da dor da enfermidade, a de quen é capaz de aceptala
e vivila como constitutiva dun mesmo.
Como remate desta presentación, non podemos deixar de recomendar
vivamente a lectura das sempre interesantes páxinas que recollen a
actualidade e as recensións bibliográficas.
Xavier R. MADRIÑÁN
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FUNDACIÓN PREMIOS DA CRÍTICA GALICIA

Acta do xurado de Iniciativas Culturais
O Xurado dos Premios da Crítica Galicia 1996, no seu apartado
de Iniciativas Culturais, formado por Carmiña Castromil Peña en
representación de O Correo Galego, Francisco Fernández del Riego,
Francisco Campos Freire, Xoán Fonseca Moretón e Felipe Arias
Vilas, que actuou tamén como Secretario, unha vez valoradas as
propostas presentadas e despois dun amplo debate e ponderación
delas, acorda por maioría concede-lo Premio a IRIMIA pola especial
incidencia que ten en Galicia, como movemento e iniciativa cultural
con diversas actividades e publicacións, entre elas a revista
Encrucillada, a prol da galeguización no terreo da lingua e da cultura
no ámbito da Igrexa.
Así mesmo, o Xurado valorou moi positivamente tamén as
outras iniciativas finalistas, a saber, o Museo da Terra de Melide e
a Revista Galega de Educación, lamentando neste sentido que o
premio non sexa divisible, xa que estas dúas últimas propostas
merecen todo o apoio polo inxente labor cultural e científico que, con
grande esforzo, veñen realizando dende hai anos.
En Vigo, a once de maio de mil novecentos noventa e seis.

224/4

Estudios

O desafío ecolóxico:
ecoloxismo, holismo e fe
Por Jaime M. GONZÁLEZ ORTEGA

Eu pedinlle leite á vaca
a vaca pediume herba,
a herba pediume prado,
o prado pediume rega.
Hoxe poño ante ti vida e felicidade, morte e desgracia [...]
Se o teu corazón se desvía e non escoitas,
[...] eu declárovos hoxe que pereceredes sen remedio
e que non viviredes moitos días nesta terra [...];
escolle, pois, a vida, para que vivas ti e a túa descendencia.
Dt 30,15-20

Introducción
Os seres humanos que hoxe habitan a Terra e que teñen,
aproximadamente, máis de corenta anos carrexan sobre os seus ombros a
enorme responsabilidade de ter deteriorado, máis que calquera outra
xeración ou xeracións anteriores, ou que ningunha outra dos millóns de
especies que existen ou existiron, o noso planeta. ¿Quen destas xeracións
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que acabo de sinalar non é capaz a distingui-la diferencia existente entre o
planeta que coñecía, ou que lle ensinaron que existía, na súa nenez e aquel
con que agora se topa?1
Efectivamente, este é un sentimento que aparece de maneira cada vez
máis xeneralizada nos cidadáns de hoxe, ou iso é o que din as enquisas.
Unha sensibilidade que agromou dun xeito sorprendentemente rápido (para
o que o soe face-la conciencia colectiva), seguramente pola educación
social dunha especie de sentimento nostálxico que puido estar presente
desde sempre. Sería algo consubstancial a uns seres que habitan un medio
en evolución, e que se agudizaría a medida que os cambios se fan máis
rápidos.
É o sentimento que amosan algunhas novelas de Delibes (sobre todo El
camino). Xunto da nostalxia por un mundo que cambia, aparece a resistencia
a perder tamén a natureza que se ve transformada –a paisaxe que está
indeleblemente pintada na memoria– por ese mundo novo que se abalanza
para substituí-lo anterior.2 Pero quizá sexa máis sorprendente encontrar
manifestacións literarias como estas xa no século XVI; poetas franceses
que choran os bosques que se converten en campos –mudos pola ausencia
dos paxaros–, a desaparición da paisaxe rural e dos modos de vida, e ata se
lamentan por un mundo esgotado. 3 Estas temperás manifestacións
renacentistas non teñen unha base real nunha deterioración apreciable da
natureza, senón que xorden do sentimento nostálxico de que algo importante
desaparece: a tradicional concepción do universo-nai que vai ficando
reducida a unha explicación mecanicista de como el funciona, posta ó
alcance da razón humana.
Parece que vivimos unha situación similar, pero o reto é máis serio: o
destino do planeta e da vida que florece nel. O movemento ecoloxista, con
máis de vinte anos de existencia, ten asumido este desafío. Neste período
1

Sánchez Ron, J.M., La ciencia, su estructura y su futuro, Debate, Madrid 1995, p. 93

A actitude de Delibes é fundamentalmente moral, como evidencia no seu discurso de entrada na
Academia (1979), e repousa sobre a sensación de espolio da natureza. O concepto de progreso que
a sociedade actual profesa –o da técnica e as máquinas, do consumo desmedido e do confort– é
sinónimo de destrucción do campo e dos paxaros. O verdadeiro progreso debe consistir en
establece-las relacións home-natureza nun plano de concordia.
2

Na literatura galega esa transformación das estructuras sociais e mentais e ese advenimento
do progreso ligado a unha trasformación do medio ten unha certa prédica na novela de Otero
Pedrayo Os camiños da vida, pero non dun xeito tan consciente coma nas novelas do autor castelán.
3

Acot.
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tense amalgamado e fortalecido pero hoxe quizá corra o risco de ficar
absorbido polo sistema. A fe cristiá conta cuns valores ecolóxicos que hoxe
comezan a reverdecer pero é aínda tímido o espallamento que deles se fai,
e non creo que se poida falar aínda dun ecoloxismo cristián ou dun
ecoloxismo feito por cristiáns e non crentes. Hai unha idea que aparece
recorrentemente na reflexión ecoloxista: a necesidade dunha perspectiva
holista do mundo. Estes tres elementos son obxecto de divulgación e análise
nas liñas que seguen.

1. Dous ollares contrapostos
Xa ninguén permanece alleo ó problema ecolóxico. Xa ninguén se
atreve a dicir que este non é un problema real, pero existen aínda dúas
maneiras distintas de enfoca-lo asunto que, malia coincidiren nalgúns
aspectos, constitúen dous proxectos meridianamente opostos.
1.1. O ollar solícito
A preocupación polo ambiente naceu como reacción á ameaza nuclear
pero foi adquirindo co tempo unha conciencia clara da amplitude do
problema; hoxe aspira a ser unha crítica á sociedade no seu conxunto.
1.1.1. Unha definición
[...] ¿ecoloxista, aquel que consome productos denominados biolóxicos;
ecoloxista, aquel que gusta dos paseos sen rumbo polo bosque; ecoloxistas,
aqueles que se din preocupados polos buracos na capa de ozono; ecoloxista,
o artesán; ecoloxista, o ciclista?4

O movemento ecoloxista ten sido obxecto de moitos intentos de
reducilo a etiquetas máis ou menos inxenuas ou bucólicas e, moi
probablemente, este abaratamento teña influído decisivamente na súa
popularización. Porén é tamén esta caricatura a que pode permitir que sexa
neutralizado polo sistema. Desde o seu seo reivindícase en troca unha
concepción moito máis profunda e moito máis larga que supera a simple
preocupación polo ambiente. A prioridade estaría no problema do
desenvolvemento; qué tipo de desenvolvemento e con que procedementos
políticos se debe levar a cabo. O seu cerne é logo unha crítica á cultura e
4

Simmonet, D., p. 3.

227/7

Jaime M. González Ortega

á sociedade que sostén o actual modelo económico. Sería desde esta crítica
desde onde se aborda o problema ambiental, que é, a fin de contas, unha
consecuencia de tal modelo.
É unha análise crítica da sociedade industrial, da súa economía, da súa
tecnoloxía, das súas institucións. É tamén unha vontade de inventa-la
sociedade posindustrial, fundada xa non sobre a materia senón sobre a
información, unha sociedade aberta e diversa que debe conciliar dúas
forzas diverxentes, a da mundialización, nunha política e nunha economía
cada vez máis planetarias, e a do arraigamento na diversidade das súas
culturas e tradicións ... Este é o puzzle ecoloxista.5

1.1.2. As razóns da crítica
A crítica do movemento ecoloxista ó modelo económico do mercado
mundial baséase nas consecuencias que provoca na natureza e na sociedade:
a) a producción industrial implica destrucción e, por tanto, polución.
Ó contrario que os procesos naturais, os procesos industriais producen
materiais rexeitados que van parar ó ambiente, alterando os ecosistemas.
b) a producción industrial está apoiada nun consumo enerxético voraz
que resulta imposible de manter, xa que as enerxías comunmente utilizadas
non son renovables e a enerxía nuclear é altamente perigosa.
c) o crecemento económico provoca desigualdades que se van
acrecentando a medida que o proceso continúa. As melloras sempre
favorecen ós que xa teñen unha posición privilexiada e os máis
desfavorecidos son excluídos por non teren un papel que xogar no mercado.
Pero por detrás fican aínda os inmigrantes e os habitantes do Terceiro
Mundo, que se empobrece ó mesmo ritmo que o Primeiro acapara as
riquezas.
d) o traballo industrial provoca alienación debido a que a
automatización, concibida en principio para libera-lo home dalgúns traballos
duros, acabou converténdose en marcador dun ritmo monótono e imparable
que ameaza o equilibrio psicolóxico do traballador. As máquinas non serven
ó home senón que só permiten empregos en que o home fica un simple
servidor da máquina.
e) o mercado mistifica a ciencia. “A investigación científica determínase
cada vez máis en función do sistema de consumo, pero ó mesmo tempo a
5

Simonnet, o. cit., p. 4.
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sociedade enteira organiza arredor dos novos productos nacidos da
investigación aplicada. A Ciencia é ó mesmo tempo productora e producto
da sociedade: por iso podemos cualificar en xusta medida as sociedades
occidentais de ‘sociedades científicas”.6
Claro que o movemento non sería moi digno de ser tomado en
consideración se, coma froito desta análise, non fose capaz de propor
alternativas ó modelo que critica. Estas baséanse, resumidamente, na
utilización de enerxías renovables dentro dun uso racional da enerxía, no
reparto do traballo dentro dunha revisión da productividade e nunha
redefinición do crecemento económico dentro dun desenvolvemento
sustentable, “cimentado sobre unha solidariedade planetaria que teña en
conta a dimensión global da economía e do ambiente”.7 Dada a importancia
da tecnoloxía na sociedade actual, calquera cambio pasa por unha
transparencia e democratización da ciencia, o cal esixe a flexibilización das
súas estructuras internas tanto como a súa abertura ó exterior.
Unha primeira crítica acusa o ecoloxismo de cientificista; xa se lle
facía hai dez anos8 e ségueselle a facer,9 acusándoo de presentarse como
unha teoría científica de cómo deben evoluciona-las sociedades humanas.
Creo que hai nel máis unha ollada atenta ós signos dos tempos que unha
argumentación de tipo científico. Independentemente dalgunhas
presentacións que se poidan ter feito e dalgúns abusos na utilización da
teoría ecolóxica, hai máis unha dimensión profética (que quizá algunha vez
se quixo facer pasar por científica) que un determinismo científico coma
tal.
Unha segunda crítica deriva da tendencia, nalgunhas correntes, a
resacraliza-la natureza, a revitaliza-lo mito da Terra-nai. Pero isto lévanos
ó punto seguinte.
1.1.3. Unha praxe e uns valores
Cómpre sinalar que non todo o movemento ecoloxista sustenta unha
visión tan progresista, senón que podemos distinguir dous ecoloxismos ben
diferenciados. Un ecoloxismo naturalista e conservador, para o cal a
6

Simonnet, o. cit., p. 34.

7

Ib., p. 66.

8

Díaz-Fierros.

9

Acot, o. cit., p. 195.
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natureza é o primeiro, o valor supremo que hai que defender. Trátase de
conservar fronte a quen pretende espoliar, de defender dos que pretenden
agredir, de prohibi-la profanación da pureza mitificada da natureza. Esta
actitude conservadora chega ata a conceder prioridade á natureza sobre a
vida humana.
Un ecoloxismo culturalista e progresista coloca, en troca, o home
primeiro. A natureza debe ser salvagardada; hai que loitar contra a
desertización e a contaminación da atmosfera, rexenera-la capa de ozono,
preserva-los bosques e conserva-las especies, pero non para contenta-la
deusa natureza, senón para permiti-la supervivencia do ser humano.
Sen embargo, nin unha corrente que exalte un naturalismo extremado
ignorante dos achados culturais da humanidade nin un culturalismo excluente
que ignore o nexo que une o home coa natureza poderán ter éxito nos seus
obxectivos. É preciso concilia-lo desexo de recupera-la solicitude coa
natureza coa necesidade de mante-la liberdade creadora do ser humano.
Como afirma Simonnet, “énos preciso de aquí en diante reinventa-la
natureza despois de tela vencido”. Este espírito de reconciliación suxire
unha ética das relacións ente o home e o planeta, a sociedade e a ciencia,
que privilexie os valores de respecto pola natureza, solidariedade e abertura
ós outros e participación democrática na planificación da investigación
científica e técnica. Hai que prima-la consciencia antes que a racionalidade,
a convivialidade por riba da productividade.
Esta reflexión ética está moitas veces impregnada dunha especie de
misticismo; como se o movemento sentise a necesidade de incorporar unha
dimensión relixiosa. Véxanse, se non, as seguintes afirmacións:
[...] a natureza, en definitiva, só se salvará, polo noso corazón. Será
preservada só se o home lle manifesta algo de amor [...]. (Dorst)10
Un sentimento relixioso (unha relixión que xorde, quer dicir, non só
revelada) irriga tódalas actividades da ecosociedade. Sostén e valora a
acción. Crea a esperanza de que algo se pode salvar.11
[...] convén renova-la alianza coa vida, a natureza e o universo [...]
cultiva-la terra con amor, como nos tempos do Edén [...] pois o Edén
podería ser mañá [...]. (Jean-Marie Pelt)12

10

Citado por Acot, o. cit.

11

Rosnay, J., p. 283.

12

Citado por Acot, o. cit.
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1.2. O ollar envaidecido
A linguaxe ecoloxista é un idioma novo e heterodoxo. A cultura
economicista occidental ten producido un relato distinto; o progreso do ser
humano, a súa realización, é a historia do dominio da natureza. A natureza
ten sido vista, con toda naturalidade, como a gran ameaza. E fronte a esta
ameaza, tan patente e seguramente tan teimosa, un desexo de liberación
lexítimo tivo forzosamente que tomar forza e buscar denodadamente un
camiño de emancipación. Á forza o coñecemento da natureza se constituíu
en medio de a dominar, aínda que sexa este un coñecemento torcido desde
a raíz.
A acumulación de coñecementos e o desenvolvemento das ciencias e das
técnicas deben permitir ó home domina-la natureza de forma cada vez
máis consciente.13

Esta é a concepción que segue dominando a intelectualidade acomodada,
independentemente do signo político que a inspire. Pero é unha vella idea.
Hai quen, coma Popper, a vincula co programa tecnolóxico de Bacon:
Tivo unha visión dunha nova idade, que sería unha idade tecnolóxica e
científica [...]. A nova relixión da ciencia inducía a promesa dun paraíso
na Terra, a promesa dun mundo mellor que os homes poden preparar cos
seus propios medios, mercé ó coñecemento. Saber é poder, dicía Bacon:
e a súa idea, a súa perigosa idea do home que obtén poder sobre a natureza
foi unha das nocións froito das cales a relixión da ciencia transformou o
noso mundo.14

Se ben non todos estarán de acordo con esta afirmación,15 quizá si
poidan asumi-la importancia que na xestación deste programa de dominio
tivo a filosofía mecanicista cartesiana, na cal a concepción tradicional da
natureza coma nai ou refuxio é derrubada e substituída por outra
cualitativamente distinta. As novas interpretacións da realidade incorporan
exclusivamente elementos xeométricos e mecánicos cos que se explican as
entrañas da mesma, e este modelo interpretativo facilita a aparición de
avances tecnolóxicos que permitirán unha transformación do mundo con
13

Biolat, G., Marxisme et environment, 1983 (citado por P. Acot).

14

Citado por Reale e Antiseri.

Reale e Antiseri, na obra citada, fornecen esta outra opinión de Paolo Rossi en sentido contrario:
“A liberación do home –e sobre este punto amósase Bacon bastante explícito– non se realiza
mediante a ciencia e a técnica en canto tales, senón unicamente mediante unha ciencia e unha técnica
postas ó servicio do ideal da caridade e da fraternidade concibidas coma instrumentos de redención
e liberación”.

15
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fins prácticos. Así se inicia unha carreira tecnolóxica que culmina neste
século, onde cada avance xera un novo problema ambiental que crea a
necesidade dun novo avance técnico que o palíe, e este outro problema
quizá maior, e así sucesivamente.
Aínda sendo esta visión consciente da gravidade do problema, segue
baseando toda a resposta no saber, no dominio e nas solucións técnicas. É
certo que tamén desde o movemento ecoloxista se bota man deste tipo de
solucións pero estas non son admitidas dunha maneira acrítica. Non debemos
esquecer que nunha sociedade supeditada ó poder económico calquera
cambio fica ligado á súa rendibilidade e non á súa necesidade.
2. A mirada holista
Viamos máis arriba cómo a posibilidade de cambia-la actitude que o
xénero humano ten coa natureza pasa, para o movemento ecoloxista, pola
modificación da concepción que temos dela, das categorías que lle
outorgamos, do papel que lle atribuímos dentro da realidade. Tamén as
teoloxías preocupadas pola cuestión ecolóxica fan fincapé neste punto, e así,
de ámbalas partes, é reivindicada unha visión máis holista e inclusiva da
realidade.
Moitas críticas se teñen feito ás tendencias actuais da ciencia como
favorecedora dunha visión precisamente contraria: un reducionismo
emerxido da filosofía cartesiana. Así, os alegatos antirreducionistas de
Capra16 ven nesta tendencia a raíz de tódolos problemas que configuran a
crise da sociedade occidental. Pero, a pesar de que este movemento
antirreducionista está a gañar adeptos, aínda se poden ler opinións máis
fundamentalistas coma esta:
As xeracións vindeiras recordarán o noso século, non polas súas bárbaras
guerras, senón polas súas grandes contribucións para o coñecemento
científico básico. Neste século, a xenética foi reducida a química e a
química á física cuántica de átomos e moléculas.17

A visión reduccionista é mecanicista; afirma que os seres vivos e a
natureza enteira funcionan coma máquinas e que poden explicarse
enteiramente aplicando as leis da física e da química. Por iso a ciencia
16
Físico norteamericano que no seu libro máis coñecido, O punto crucial, fai unha análise da crise
da sociedade occidental, desde a crise enerxética á da medicina, e que pon na espiritualidade oriental
unha discutible táboa salvadora.
17

A. Cromer.
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reduccionista se dedica a estudia-lo pormenor e por iso a bioloxía
contemporánea é fundamentalmente bioloxía molecular. Sen embargo, os
enormes éxitos da bioloxía molecular non permiten esquece-los grandes
problemas biolóxicos aínda insuficientemente comprendidos: a evolución
da vida, o desenvolvemento embrionario e o funcionamento cerebral. Os
críticos, coma Capra, afirman que o método reduccionista non pode dar
máis de si; é como se se enredase nas árbores, incapaz de ve-lo bosque. Esta
intuición fixo, dunha maneira tímida e un tanto proscrita, que fose abrollando
unha visión distinta, que intenta olla-lo conxunto sen esquece-las partes que
o forman. Para este ollar emerxentista cada nivel de organización incorpora
novas leis que o fan distinto da pura suma das partes e, segundo as máis
recentes intuicións, é o resultado dun proceso de autoorganización. Esta
aproximación subministra unha idea distinta do mundo, que, de ser visto
coma un complexo de procesos deterministas, pasa a ser contemplado coma
un proceso creativo.
O antirreducionismo tomou corpo nos anos 60 e 70 e aparece en
seguida nas obras de coñecidos ecoloxistas, como Jöel de Rosnay, que
defende unha visión sistémica da realidade. Sen embargo, a súa visión,
coma a doutros desenvolvementos en torno ó complexo, é moi sospeitosa de
cientificismo.18 Henri Atlan, biólogo francés, dirixiu, na chamada Escola de
París, a investigación da vida coma sistema autoorganizado. A
autoorganización é para el unha propiedade común ás estructuras fluídas e
dinámicas, aquelas que se encontran entre o estado caótico e a rixidez
estéril: entre o cristal e o fume, na súa metáfora.19 Nesta mesma liña traballa
actualmente o Instituto de Santa Fe, en Novo México, onde traballan
antropólogos, biólogos, físicos, economistas, etc., buscando o que chaman
unha teoría da complexidade.20 Afirman que a visión resultante é moi
distinta da da ciencia tradicional. Así, Stuart Kauffman concibe a vida non
como un suceso altamente improbable, senón, máis ben, como algo
fundamentalmente inevitable.21 Utilizan unha linguaxe atractiva cando
Na súa obra Le macroscope suxire que tódolos sistemas complexos (os ecosistemas, as empresas,
as cidades, as células, etc.) se rexen por unhas leis de funcionamento comúns e que o seu
coñecemento nos ha proporciona-la clave de como a sociedade debe funcionar.

18

19

H. Atlan.

Permitiría comprender fenómenos complexos, como as caídas da bolsa, os fallos no
desenvolvemento do feto, os problemas de saúde mental, a sida, a dinámica dos ecosistemas, as
extincións en masa ou a caída das civilizacións. Tamén nos daría unha nova visión do mundo esta
teoría que, antes aínda de existir, parece querer converterse nunha teoría de todo.

20

21

Para una descrición promenorizada das investigacións levadas a cabo no Instituto de Santa Fe ve-
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afirman que as súas teorías permitirían superar a un tempo o mecanicismo
e o vitalismo e que permiten ve-lo mundo con máis unidade, ou coma unha
explosión de creatividade. Pero tamén hai entre eles quen é capaz a dicir:
“Estou convencido de que os países e as persoas que dominen a nova ciencia
da complexidade se converterán en superpotencias económicas, culturais e
políticas no novo século”.22
Nesta liña globalizadora e inclusiva, aínda que xestada á parte, e en
conexión directa co tema destas notas, fica a hipótese Gaia,23 formulada por
un investigador inglés bastante atípico chamado James Lovelock. En
síntese, a súa intuición fundamental é que, lonxe da descrición tradicional,
en que a vida xurdiu na Terra porque nesta se daban as condicións
necesarias, foi a propia vida a que modificou o ambiente ata facelo apto para
a súa propia estabilidade no planeta. A biosfera é aquí tamén contemplada
coma un sistema autoorganizado que interactúa sobre o sistema máis simple
de que procede. Gaia comprende a biosfera, a atmosfera, os océanos e os
solos da Terra, que forman un sistema cibernético tendente á perpetuación
dun ambiente favorable para a vida. É posible que o home consiga modificar
profundamente este equilibrio pero o sistema acharía unha maneira de
adaptarse e encontrar un novo estado de equilibrio dinámico. Seguramente,
esta nova situación sería desfavorable para o xénero humano. Aínda que foi
proposta como unha hipótese científica, Gaia acabou sendo unha idea
secuestrada por moitos movementos de distinto signo (ecoloxistas, relixiosos,
místicos, new age) e isto acabou por desacreditala diante dos científicos
ortodoxos. Agora mesmo, Lovelock24 intenta defendela con probas empíricas
pero non rexeita o feito de Gaia suxerir tamén unha imaxe nova da realidade.
Facemos parte dunha natureza en proceso de creación continua. Sómo-lo
resultado consciente dese proceso, un proceso que creou as condicións
necesarias para a nosa aparición, de maneira non continxente, como seres
que podemos contemplalo, que podemos vivilo e que podemos destruílo ou
pó-los medios para que nos destrúa.
As teorías científicas fornecen descricións da realidade en forma de
regularidades e pautas. Estas descricións permiten coñecer mellor algúns

-lo libro de Roger Lewin Complejidad e, para unha crítica, o artigo de John Horgan en Investigación
y Ciencia 225 (1995).
22

A cita é do físico Heinz Pagels, tomada de Lewin.

23

Ver Lovelock e tamén Lewin.

24

Lovelock.

234/14

O desafío ecolóxico

aspectos da propia realidade e axudan a resolver moitos dos problemas que
van aparecendo no decorrer da humanidade. Pero tamén proporcionan
novas ideas, que en mans de pensadores independentes poden mellora-la
nosa comprensión dos outros aspectos que a ciencia non pode abordar.
Pensemos, por exemplo, na teoría da evolución. Aínda hoxe dista moito de
ser unha teoría satisfactoria en bioloxía pero a idea da evolución permitiu
ós filósofos e teólogos dinamicistas elaborar unha mellor comprensión do
mundo e da historia. Cando as teorías, que sempre son provisionais, se
trasladan a outros ámbitos de pensamento de maneira fechada dan lugar a
fundamentalismos cientificistas, coma o darwinismo social ou a
sociobioloxía, pero cando o son en forma de ideas abertas poden ser moi
fecundas. Pode que a empresa antirreducionista sexa cientificamente estéril,
alomenos nalgúns dos seus últimos desenvolvementos, pero a visión holista
e inclusiva que a acompaña pode axudarnos a acadar unha imaxe da
natureza menos antropocéntrica, menos xerarquizada e máis aberta. Como
dicía Whitehead, “a nova mentalidade é máis importante que a nova ciencia
e a nova tecnoloxía”.
Non se trata de promover un amor sentimental para a natureza nin de
anula-las diferencias entre os humanos e os demais seres vivos. Trátase de
comprender que, en palabras de Teilhard de Chardin, a nosa “pobre e
insignificante existencia está inserta na inmensidade de todo o que existe
e evoluciona.”

3. A perspectiva cristiá
Nesta sociedade da ciencia e da técnica, a razón instrumental e a fe no
progreso son ideas que xa fan parte do substrato cultural desta época.25 A
técnica prométenos un futuro de progreso infinito en que o ser humano
atinxirá progresivamente maiores cotas de poder sobre a natureza e o mal,
ata dominalos absolutamente. Mesmo este idealismo exacerbado foi
acaparando a idea de salvación, arrincándolle o seu natural vínculo coa
transcendencia. Viamos máis arriba cómo o movemento ecoloxista
–salvando tódalas críticas que se lle poidan facer– é portador de novos
valores que poden axudar a enfrontar esta tesitura desde posturas máis
acordes cos presupostos da fe. Pero a propia fe, ¿está ela mesma libre de
culpa na xestación da crise ambiental?

25

González-Carvajal.
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3.1. A responsabilidade do cristianismo na crise ecolóxica
Desde que, en 1967, o historiador norteamericano Lynn White Jr.
publicara na revista Science un artigo titulado “The Historical Roots of our
Ecologic Crisis”, non é raro ler acusacións contra o cristianismo e a Biblia
coma promotores do “concepto xudeucristián de conquista da natureza”, de
estar na orixe do problema ecolóxico.26 E isto en contraposición coas
relixións primitivas, coma o animismo, que encontran trazos divinos en todo
o natural e, por tanto, óllano coma intocable, ou as relixións orientais, como
o hinduísmo e o budismo, que incorporan no seu credo o respecto polos
demais seres vivos27.
En troca, José Luis Sicre, nun artigo en que fai una relectura fermosa
e intelixente da Biblia neste contexto,28 chega ata encontrar pasaxes
autenticamente ecolóxicas, tan actuais coma esta en que, ante a morte dun
tirano que convertía os bosques en armas de guerra, por toda a parte se
celebra a súa desaparición. Mesmo as árbores se alegran:
A terra enteira descansa tranquila, gritando de xúbilo.
Ata os cipreses se alegran da túa sorte, e os cedros do Líbano:
Desde que xaces non sobe o talador contra nós
(Is 14, 7-8)

Ian Bradley,29 a quen seguiremos neste punto, pinta a fe cristiá coma
“intrinsecamente ‘verde” e vea ademais coma unha chamada para
contribuírmos dunha maneira positiva á salvación do noso planeta ameazado.
Sen embargo, afirma que esta solicitude, que está no cerne da fe, ficou
enmascarada “por séculos de pensamento antropocéntrico, que colocou o
home e non a Deus no centro do universo e que fixo da Igrexa, alomenos en
Occidente, un dos primeiros soportes e un dos máis importantes cómplices
da explotación e contaminación dos recursos da terra”.
Para Bradley, hai tres elementos da doutrina cristiá que distorsionan o
sentido orixinal dos textos bíblicos e constitúen unha contradicción coas
ensinanzas da Igrexa primitiva. Son estes os seguintes: a idea da natureza
coma obxecto de beneficio exclusivo para o home, unha imaxe de Deus
visto coma totalmente separado do mundo e despreocupado pola parte non
26

Por exemplo en Capra, Campbell ou Vales.

27

Gafo.

28

Sicre.

29

Bradley.
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humana da creación e a “doutrina da caída” que transmite una imaxe da
natureza coma “materia degradada, corrupta e pecaminosa”.
3.1.1. O home dominador da natureza
Hai unha pasaxe da Xénese que é sistematicamente invocada para
acusar ó pensamento xudeucristián. Xén 1, 26 di: “E dixo Deus: Fagámo-lo home á nosa imaxe e semellanza; que domine os peixes do mar, as aves
do ceo, os animais domésticos e tódolos réptiles que serpean sobre a terra”;
e Xén 1, 28 asegunda: “E bendiziunos Deus, e díxolles Deus: Sede fecundos
e multiplicádevos e enchede a terra e sometédea; mandade nos peixes do
mar e nas aves dos ceos e todo animal que serpea sobre a terra”. Estas
sentencias interpretáronse, en particular despois da Reforma, coma
xustificativas do dereito outorgado por Deus ó home de utiliza-lo resto da
creación ó seu antollo, para satisface-los seus desexos, e no seu propio
proveito. E así foron usadas para xustifica-la explotación e destrucción da
natureza.30
Esta lectura versicular da Biblia, en que un pequeno fragmento é tirado
do seu contexto para xustifica-las aseveracións de quen o usa, ten producido
abundantes exemplos de malinterpretación, e este non é distinto. O problema
está no significado que as palabras “dominar” e “someter” teñen no texto,
e a clave está, paradoxalmente, no propio texto que comeza “fagámo-lo
home á nosa imaxe e semellanza”. Só un deus absolutista e imperial pode
da-la terra para explotación dos seus administradores. O papel do home feito
a imaxe e semellanza do Deus amor ten que ter máis a ver con compaña e
coidado que con explotación e destrucción. É a idea que transmite o relato
iavista que afirma que Adán foi colocado no Xardín do Edén para que o
“labre e o coide” (Xén 2, 15), para continua-la tarefa creadora de Deus. Pero
a metáfora de Deus coma rei, e mesmo coma rei absoluto, está aínda moi
presente no pensamento cristián.
3.1.2. A preocupación de Deus por toda a creación
A natureza non é algo profano incapaz de responder a Deus, así como
Deus non está exclusivamente preocupado polos seres humanos. Esta sería,
segundo Bradley, a visión a recuperar para pó-la natureza no seu lugar e
neutraliza-lo centralismo antropolóxico e a concepción da natureza só como
medio para o benestar humano.
30

Bradley.
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Na Biblia revélase un Deus que contempla que “todo o creado era bo”
e que merece loanza non só de parte dos seres humanos senón tamén de toda
a creación, tal como amosan moitos salmos e en particular o cántico do libro
de Daniel (3, 57 e ss.). Na resposta de Deus a Xob (Xob 38, 25 e ss.),
ademais de pó-lo home no seu lugar amosa a súa preocupación e coidado por
tódolos seres da creación.
A imaxe da “danza da creación”, que Bradley encontra suxerida en
moitas pasaxes da Biblia e que facía parte da piedade medieval, reflicte a
relación mutua entre Deus e a natureza e encóntrase tamén nas relixións
orientais, que moitas veces describen a natureza coma a danza de Deus, o
bailarín que é distinto da danza pero sen quen esta non pode ter lugar. Esta
concepción sintoniza tamén coa visión holista do universo que o ecoloxismo
acolle coma súa e o pensamento dinamicista desenvolve. Un universo
inacabado, en continua evolución, en que cada elemento xoga un papel
activo; pero isto lévanos ó punto seguinte.
3.1.3 ¿Una natureza caída?
Afirma Bradley que “a idea do mundo natural ser pura materia
degradada, corrupta e pecaminosa está profundamente arraigada na
mentalidade occidental”. Creo que é esta una consideración esaxerada,
aínda que é certo que no noso subconsciente parece haber unha percepción
do animal coma inferior, da natureza coma algo á parte. Isto terá máis que
ver co antropocentrismo que nos caracteriza e co dualismo espírito-materia
que herdamos do pensamento grego, e da pervivencia do cal a tradición
cristiá non está libre de responsabilidade.
En fin, a idea de que a natureza caída sexa un castigo de Deus polos
pecados humanos ha de ser superada, polo seu antropocentrismo irritante e
pola imaxe de Deus que transmite. Bradley encontra a solución a isto na
Carta ós Romanos de san Paulo, onde o estado de perfección se sitúa, non
ó comezo, co que a percepción é de caída, senón ó final, co que a percepción
é de esperanza, e óllase a toda a creación involucrada nun proceso de
crecemento e realización que pasa, iso si, xemendo con dores de parto.
Tamén se advirte o papel importante que os humanos temos neste proceso.
Hai quen, como Sallie McFague, que investiga no campo da teoloxía
metafórica,31 reclama unha reconstrucción máis profunda da maneira en que
“Unha empresa heurística posmoderna, notablemente escéptica, que pretende que para ser fiel ó
Deus da súa tradición –o Deus que está de parte da vida e da súa plenitude– debemos pór a proba
31
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concibímo-la relación entre Deus, o home e a natureza. “Unha das
deficiencias máis graves da teoloxía contemporánea é –afirma–, se ben os
teólogos teren tentado interpreta-la fe mediante conceptos novos, apropiados
para o noso tempo, as metáforas e os modelos térense mantido relativamente
inalterados: son triunfalistas, monárquicos e patriarcais. Houbo unha
abundante deconstrucción da iconografía tradicional, pero escasa construcción”. Propón novas metáforas para concibi-la relación entre Deus e o
mundo pero as súas propostas non son acollidas unanimemente.

4. A posibilidade de construí-lo futuro
¿Podemos seguir contemplando a natureza coma algo alleo? ¿Podemos
seguir contemplándoa coma algo hostil, cando temos atinxido poder
suficiente para destruíla? A natureza é temible cando destrúe, pero non foi
concibida para destruílo todo. Se a hipótese Gaia é acertada, como parece,
todo o contrario, crea e mantén as condicións para que a vida se perpetúe.
Só un ser autoconsciente pode ameazar de morte o que estaba concibido
para durar e para darlle vida. Hoxe a ameaza é incuestionable, pero o ser
humano é de natural dubitativo, “está indeciso; dubida se actuar ou descansar;
dubida se considerarse un deus ou unha besta”, dicía Alexander Pope.
Cando ve que o problema se agudiza tenta desesperadamente novas
tecnoloxías. ¿Pero é posible solucionar tecnoloxicamente os problemas
creados pola tecnoloxía? Hai pouco que comprendemos que o uso da nosa
intelixencia, aínda que sexa para buscar solucións, pode causar graves
danos ó mundo, porque sómo-lo suficientemente limitados como para non
ser capaces a prever tódalas consecuencias. Por iso a ciencia non pode
afrontar en solitario as solucións á crise ecolóxica. Neste sentido vai a
proposta de Carl Sagan, un home de ciencia ben coñecido pola súa fe no
método científico pero tamén sensible ós aspectos negativos da ciencia:
“Preservar e protexe-la Terra. Un chamamento para un compromiso conxunto
da ciencia e a relixión”,32 que logo foi asinado por 32 destacados científicos.
Posteriormente foi asinado tamén por centos de dirixentes relixiosos de
oitenta e tres países.
Cando o ser humano se sente impotente ante a súa capacidade
destructora tende a refuxiarse na súa natureza perdida. Avergoñado do seu
representacións novas que poidan leva-la realidade do amor de Deus á imaxinación das mulleres e
homes de hoxe”, cito de Modelos de Dios.
32

Citado por Rañada.
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poder, acha de menos un tempo de inocencia e harmonía total coa natureza,
e mesmo é capaz a prescindir de tódalas realizacións humanas xestadas ó
longo da historia. Pero tampouco a tentación bioloxicista traerá o futuro. Só
unha nova inocencia en que na relación entre o home e o mundo non haxa
nin amo nin escravo pode axudar a supera-la crise.33 En 1993 o Parlamento
das Relixións do mundo, na súa Declaración sobre unha ética mundial,
afirmaba:
A persoa humana é infinitamente preciosa e ha de ser protexida
incondicionalmente. Pero tamén a vida dos animais e plantas que poboan
con nós este planeta merecen protección, consideración e coidado.
Explotación incontrolada dos principios naturais da vida, destrucción
desconsiderada da biosfera, militarización do cosmos, son un crime.
Como seres humanos temos –tamén con vistas ás novas xeracións– unha
especial responsabilidade co planeta terra e o cosmos, co aire, a auga e o
solo. Todos neste cosmos estamos interrelacionados e dependemos uns
dos outros. Cada un de nós depende do ben do todo. Por iso hai que dicir:
non hai que propaga-lo dominio do home sobre a natureza e o cosmos,
senón que é preciso cultiva-la comuñón coa natureza e o cosmos.34

O movemento ecoloxista, aínda que consciente da necesidade de
solucións tecnolóxicas, critica a rendición da ciencia ó mercado e reclama
a súa democratización, que supón a súa abertura ó exterior. Sen embargo,
a utopía ecoloxista non está nos seus mellores momentos. Corre o risco de
ser integrada no sistema: necesita valores morais. Isto é o que afirma Bryan
Norton no seu libro Toward unity among environmentalists. 35 Os
movementos ecoloxistas traballan para uns obxectivos comúns pero
esqueceron desenvolver uns principios morais. Os actos antiecolóxicos
pertencen ó ámbito do desexo e só o autocontrol e a sobriedade –unha
sobriedade ecolóxica, como a denomina Agustín Domingo–36 permitirán
cambia-la perspectiva; pero isto non é posible sen unha nova ética. Aquí hai
un lugar para o diálogo entre a sensibilidade ecolóxica e as tradicións
relixiosas e, aínda que non sexa o pan de cada día, xa non é raro que
ecoloxistas e cristiáns se reúnan para tratar temas que a ambos interesan.
Véxase, por exemplo, a última edición (XV) do Congreso de Teoloxía, da
cal se citan algúns relatorios ó longo deste escrito. E particularmente
interesante é a de Enrique Dussel: “Principios para unha Ética ecolóxica
33

Ver de Raimon Panikkar a súa recente recompilación La nueva inocencia.
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material da Liberación”, onde formula unha “conversión ecolóxica” en
clave profética.
En fin, toda crise pode ser superada porque toda crise proporciona a
posibilidade de pensar doutra maneira, de relacionar distintos saberes, de
formular novas ideas que non existían nas concepcións en crise, de recrea-las ideas transmutándoas. Ás veces trátase de ir para alén, de ultrapasar,
pero ás veces é preciso redescubri-lo aquén, ou descubri-lo alén no aquén,
como propón Eduardo Galeano neste fermoso texto:
Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa,
como nosotros, sus hijos; y hemos sabido que, como nosotros, puede
morir asesinada. Ya no se habla de someter a la naturaleza: ahora hasta
sus verdugos dicen que hay que protegerla. Pero en uno u otro casos,
naturaleza sometida o naturaleza protegida, ella está fuera de nosotros. La
civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con
el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también confunde la
naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se
dedica a romper su propio cielo.37
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Os lugares da dor
Por Manuel REGAL LEDO

¡Bendita dor!
–¿Que tal che vai, Miguel?
– Vou indo.
Tal podería se-lo primeiro diálogo co que nos saudamos en calquera
momento e en calquera lugar do día. Logo seguirá a conversa por onde
cadre, pero o curioso é que as dúas frases anteriores, nun bo número de
ocasións, son as únicas frases nas que realmente dicimos algo de nós
mesmos, do que levamos por dentro, do que nos doe ou nos aleda. E o que
dicimos, resulta evidente, practicamente non é nada.
Con isto queremos dicir que, por diferentes motivos que non é do caso
analizar agora, temos moi aprendido que non é bo exteriorizar todo canto
por dentro nos define, especialmente se o que nos define nese momento é
a dor. Hai como un certo pudor, penso que mal entendido e desde logo
pouco saudable, que nos priva de dicir claramente que padecemos algo, e
xa non a calquera descoñecido ou pouco coñecido, senón incluso a algúns
ben tratados e incluso bos amigos.
Ter dor, calquera dor, é síntoma claro de debilidade, de fraxilidade, de
pobreza íntima, quizabes de fracaso no proxecto persoal de cada un en
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áreas máis superficiais ou en áreas máis fondas. E entre nós está moi mal
visto ser pobre, débil, fracasado; moi mal visto polos demais e moi mal
visto por nós mesmos. Somos nós mesmos os peores inimigos das nosas
mesmas debilidades, da nosa mesma dor, ¡como para ila amosando
impudicamente a quen connosco se cruza na vida! Por iso será que tanto a
cubrimos e recubrimos, que tanto disimulamos e falseámo-la realidade, que
tanta hipocrisía vertemos, ata o punto de exclamar sorrindo “moi ben, moi
ben”, cando posiblemente levámo-lo corazón anegado polas augas acedas
da tristura e do resentimento. Pero así somos, e así pretendemos ir tirando
pola vida, coa dificultosa andaina moitas veces do que camiña coa auga
rente do pescozo; pero, repito, así somos.
O que facemos a nivel persoal, individual, iso mesmo pretendemos
facer tamén a nivel social. Agachámo-la dor todo canto podemos. Moitas
familias ocultan ata o derradeiro momento inevitable o nome da doenza que
padece o seu membro, sobre todo se a tal doenza ten algún aquel de
irremisible ou repugnante. O conxunto da sociedade alberga a doenza e os
doentes en lugares cada vez máis confortables, pero cada vez tamén máis
illados do ir e vir dos cidadáns. ¿Quen sospeita, agás que entre, vexa,
escoite ou palpe, a dor que se amorea nos edificios hospitalarios, estratexicamente arredados do corpo da cidade? E non só agachámo-la dor
arredándoa dos lugares de convivencia diaria, tamén procuramos acalala
coa axuda beneficiosa de miles e miles de fármacos que logo nos permiten
morrer sen sentir.
En todo isto hai aspectos moi bos, todo o mundo o ve. Pero tamén os
hai moi malos, polo menos iso pensamos. Unha destas malas consecuencias
é a de que, de tanto agacha-la dor, facémonos sumamente fráxiles para a
poder soportar. Non convivimos coa dor, e convértesenos na inimiga
indesexable número un, por moito que, queirámolo ou non, é a compañeira
indefectible do noso decorrer pola vida e, por selo, ben nos iría se con ela
soubesemos facer cando menos trato de boa e respectuosa convivencia.
Nisto coido que somos bastante máis pobres cós nosos antepasados.
Tiñan máis dor, pero, quizabes polo mesmo, tiñan máis capacidade de
sufrir, e de sufrir sen angustiarse, sen se deixar derrubar polo peso mesmo
da dor. Eran obreiros da dor, eran expertos na dor, eran artistas da dor. E
a nós calquera molestia ou cansazo nos aflixe e nos dá motivos máis que
abondos para pousa-lo fardelo da vida.
Noutra cousa, a maiores diso, nos avantaxaban os nosos pais e avós.
Tiñan grandes privacións materiais, de todo tipo, algunhas tan enormes e
referentes a cousas que consideramos agora tan elementais, que dificilmente
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nos imaxinamos poder vivir con esas carencias. Eles si que viviron, e
viviron sen destruírse, cun afán envexable de superación e ascenso na orde
e na calidade da vida. Sen dúbida, tiñan moito menos en todo; pero, en
conxunto, seguramente estaban mellor situados para tolera-la dor por
aquelo do que carecían.
A nós pásanos, posiblemente, o contrario. Con diferencias moi notables,
xa o veremos máis adiante, o noso conxunto social é un conxunto abundante,
ben dotado, que cada día se pode chufar de poder engrosa-lo seu patrimonio
cun novo achado, fonte de orgullosa satisfacción. Pero situámo-lo malestar
en áreas máis fondas, menos definidas, máis intratables, máis intimamente
dolorosas. A superación da dor que afectaba a aspectos máis materiais e
externos non nos fixo máis audaces e avezados para traballar aspectos da
dor máis fondos e nucleares; ó contrario, parece que certo benvivir
superficial nos privou da afouteza necesaria para aprender a convivir
sinxelamente coa dor máis fonda. ¿Non hai acaso quen alcuma a sociedade
que nos toca vivir coma sociedade depresiva?
¿A que vén todo este longo discurso de comezo? Alongóuseno-la
man, certamente; agora ben, só queriamos dicir que se volve contra nós
mesmos o intento, inútil, por outra banda, de querer oculta-los lugares da
dor. Que resulta moi san, proveitoso, revulsivo e revolucionario –e todo o
que se queira de bo– coñece-los lugares da dor, telos da man, entrar en
comuñón fraterna con eles, deixar que se debuxen na pel do noso corpo e
do noso espírito, para devolvernos permanentemente á nosa condición
básica e elemental de seres sempre fráxiles e sufrintes, pero capaces de
supera-la dor a forza de integrala en nós fraternalmente. Poderemos xantar
felices na mesa común da vida cando poidamos facelo tendo ó noso lado,
sen medos e rubores, o prato servido da irmá dor.
Eis, pois, co voso permiso, co permiso de tódolos que, dun xeito ou
doutro, cada día fuximos da dor e dos que a padecen no seu corpo e no seu
espírito, os lugares nos que se concentra a experiencia dolorosa dos homes
e mulleres do noso tempo.
O Terceiro Mundo
Non imos empezar por nada novo. Non imos tampouco dicir nada novo
diso polo que empezamos. Qué sexa ou non sexa o Terceiro Mundo todos
máis ou menos o imaxinamos, sobre todo en certos momentos de intensidade
especial, aguzada por calquera desastre, por calquera parte bélico, por
calquera informe televisivo, por calquera relato directo dalgunha testemuña
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presencial da vida e dos acontecementos que no Terceiro Mundo son pan
de cada día.
Desde aquí asistimos, máis ou menos doídos, segundo os nosos
convencementos, segundo as nosas sensibilidades, ó devandito relatorio en
calquera das súas formas de presentación. No mellor dos casos, os
sentimentos móvennos a afrouxar algo o peto e a ofrecer xenerosamente
algúns centos ou miles de pesetas, e quedamos satisfeitos: xa podemos
participar con coherencia en calquera reflexión ou acción que teña por
finalidade sensibilizar cara ó Terceiro Mundo. Algo é algo.
Pero a maioría de nós descoñecemos totalmente o Terceiro Mundo; hai
grupos sociais abastecidos de crentes e de non crentes que gastan e se
desgastan no Terceiro Mundo; constitúen a cabeza de ponte que tenta
recose-la tea da insolidariedade máis fonda e estructural. ¡Moito lles
debemos! Pero, repito, a maioría de nós non sabemos case nada do Terceiro
Mundo. O cal quere dicir que, de feito, ignoramos totalmente ata que punto
a dor se fai presente nas vidas de millóns de persoas, as penetra, as invade,
as desestabiliza, as destrúe, as afunde en fondos abismos de morte.
Podemos imaxinar, se cadra, pero pouco podemos dicir da verdade do
sufrimento cando unicamente canalizámo-la experiencia pola vía da
imaxinación. A dor que non é experimentada, polo menos con suficiente
proximidade física, nunca pode ser coñecida.
Con todo, bo é, polo menos, que partamos do feito de que ben máis da
metade da humanidade vive en situacións estructurais de dor, que poden
logo puntualmente concretarse en víctimas de inxentes desastres xeolóxicos,
nas nais arxentinas da praza de Maio, nos nenos da rúa do Brasil, nas
comunidades rurais de Guatemala ou de Chiapas, nos corpos esqueléticos
dos homes e mulleres de cor da África condenada a non ser. Bo é tamén que
pensemos que eses todos, xustamente, están abaixo, no Sur, mentres nós
estamos no Norte, e xa os galegos de aldea coñecémo-lo antigo dito da nosa
tradición popular, abondo experta tamén en dor e explotación: “Ó que serra
por baixo vaille o cisco ós ollos”.
Non está de máis que naza e se desenvolva en nós un xusto e
proporcionado sentido de culpa. Cada vez comprendemos máis e mellor
que todos eses do Terceiro Mundo están en dor, porque nós, os do Primeiro,
estamos en gloria. Anque, tamén o hai que dicir, esta comprensión está
callando nunhas formas novidosas de mala conciencia que, sendo tal, non
nos impide para nada seguir co noso ritmo de vida, porque non vemos
maneiras de cambia-las cousas ou porque, no fondo, a todos nos gusta vivir
ben e a gusto.
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Vallan estas poucas liñas, xa que non para outra cousa, coma pequeno
acto penitencial, coma breve lembranza, como sinxelo suspiro solidario cara
todo ese mundo de dor, que sabemos a ciencia certa que está aí, pero que,
para a maioría de nós, segue a ser un gran presente-ausente, un gran
descoñecido; quizabes, de non estarmos dispostos a máis, mellor sexa calar,
e no que nos for posible, asomarnos con máis asiduidade ás pequenas
xanelas que aínda nos permiten ve-lo que grosos muros de pedra insolidaria
non nos queren deixar ver.
Do Terceiro ó Cuarto Mundo
Pasamos do Terceiro ó Cuarto Mundo que, curiosamente, por arte e
gracia de analistas requintados que lle concederon nome e lugar, está no
medio do Primeiro Mundo noso. Así que, abundantes en todo, ata somos
abundantes en mundos.
Os analistas anteditos fálannos para nós da sociedade dos dous tercios.
O primeiro tercio estaría formado polas clases dirixentes dun país, en
sentido amplo. O segundo tercio constaría de toda a clase media, dos
funcionarios e dos obreiros cualificados que dispoñen dun contrato de
traballo máis ou menos seguro. Estes dous tercios simplemente viven ben,
economicamente falando, porque, polo demais, todos sabemos que, por
sorte e por desgracia a un tempo, cartos non matan dores, alomenos non
sempre.
O terceiro tercio, como di Alex Masllorens no libro El cuarto mundo,
do que tomamos notas para este apartado, o terceiro tercio “perdeu o tren”.
Así de sinxelo. “Non teñen ningún protagonismo, non votan, non se
manifestan, non poden facer folga porque non traballan e, en definitiva, é
coma se non existisen”.
A este grupo considerable de persoas, sobre o que recaerán moitas das
dores máis pesadas posibles, é ó que ademais hai que lle aplica-lo famoso
efecto Mateo. Sacadas un chisco do seu contexto primeiro, as palabras de
Mt 25,29 serven para describi-la realidade social, tremendamente dolorosa,
de moitas persoas que ven cómo “as desgracias nunca veñen soas”, segundo
reza o noso dito galego, ou cómo “a can fraco todo son pulgas”, segundo
prognostica o refraneiro castelán: “Porque ó que ten, háselle dar e abondo;
pero ó que non ten, aínda o que ten se lle ha quitar”. Un de boa gana borraría
estas palabras do Evanxeo; cando menos, que nos vallan para poder
achegarnos con exactitude á realidade vital de moitos concidadáns nosos,
entre os que, se cadra, tamén nos contamos. Analfabetismo absoluto,
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pobreza de solemnidade, amoreamento, paro, enfermidades, etc., son os
visitantes asiduos e rigorosos dese tercio innominado que rodea as nosas
vivendas, por moito que non queiramos ollar cara a eles.
Logo virán os nomes e os grupos sociais concretos. De boa gana
colocamos en primeiro lugar ós mesmos inmigrantes, ós que, cunha
lexislación á defensiva acompañada de todo tipo de métodos humillantes,
queremos privar de compartir connosco o anaco de prosperidade que o
traballo ou a raposeiría nos deu. ¡Como se nós non fosemos emigrantes!,
¡como se nós non andasemos polo mundo adiante traballando, sufrindo e
ata roubando o pan e o espacio alleo!
Os inmigrantes teñen para nós, en Galicia, figuras moi coñecidas: a do
portugués que, sobre todo en explotacións agrarias, malvive en condicións
de total inxustiza; a dos vendedores ambulantes que, incriblemente, van
tirando a custa de innumerables penalidades, illamentos, desprezos, risas,
abandonos de case todos nós. Estes, sobre todo, son totalmente outros
dentro de nós. Cando máis, conquistaron un pequeno espacio na nosa
xeografía e uns poucos pesos dos nosos ingresos, pero moi poucas veces un
anaquiño da nosa amizade e unhas migallas de afecto do noso corazón
abastecido. ¿Quen é capaz de adiviña-la dor multiplicada día a día dunhas
persoas que deixan terra e familia, que viven en constante marxinación, que
teñen diariamente en suspenso o pan do día de mañá? Parecemos pensar que
as tales persoas non teñen corazón, non teñen alma, non teñen sentimentos.
Postos a tentea-los lugares da dor, e niso andamos, reparariamos nos
máis vellos e nos máis nenos de entre nós. Non en tódolos vellos nin en
tódolos nenos, senón nos vellos e nos nenos que circulan ó redor dese tercio
social que padece o efecto Mateo antedito. Os que viven preto duns e preto
doutros, os que, se cadra, traballan con eles, tentando alivia-las súas penas,
fálannos con intensidade da agudeza destas. Pensamos en moitos vellos
rurais, que despois de o dar todo pola crianza e melloría dos fillos e netos,
contemplan en soidade o abandono absoluto daquilo polo que eles
fervorosamente traballaron. Pero quizabes haxa que pensar aínda máis en
moitos vellos urbanos, privados incluso dos vencellos naturais de
solidariedade que fornece normalmente o medio rural. As vellas casas
rurais, os asilos, as residencias de anciáns e outras institucións similares
concentran enfermidade, dor, soidade, abandono, escasamente suavizado
polos cariños dos que os atenden e polos medios de que indubidablemente
dispoñen. E cada vez temos máis vellos.
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E cos vellos, dixemos, os nenos. Non son os nosos nenos os nenos do
Terceiro Mundo. Non morren nin se matan nin se secuestran nas rúas. Pero
hai nenos que sofren, moitos nenos que sofren; os que asisten con mellor ou
peor querencia ós centros oficiais de protección e os ignorados de todos, que
se refuxian no fogar sen fogar de nais prostitutas, de pais abandonados, de
familias desequilibradas que aparentemente funcionan. Nados na dor, criados
na dor, toman a dor por compañeira inevitable, e todo o verán para sempre
a través dese maligno espello de fatal fada madriña. Os psicólogos fártanse
de nos dicir qué consecuencias tan desastrosas ten para unha persoa calquera
o feito de non vivir cun mínimo de estabilidade os momentos cumiais da
existencia dunha persoa, cando se constrúen as matrices fundamentais de
calquera individuo; e eses momentos cumiais son precisamente os primeiriños
anos.
Os drogadictos, os afectados pola sida, os alcohólicos, forman un
colectivo bastante homoxéneo, sobre o que aínda deixamos caer con
abonda facilidade o peso primeiro da nosa incomprensión. Logo virán
outros pesos e cargas. Contribuímos a crea-lo caldo de cultivo que os
fornece e, hipocritamente, refugámolos cando os contemplamos diante dos
nosos ollos sen rostro nin figura.
¿Quen que se teña achegado cun mínimo de humilde boa fe a calquera
drogadicto, alcohólico ou afectado pola sida non ten descuberto extensións
sen medida de dor? Dor que afecta á persoa en cuestión que temos diante
dos ollos, pero que se espalla con intensidade a tódolos membros da familia
que os xerou primeiro e que agora os acolle ou, máis ben, os rechaza.
Se de calquera dor fuximos coma do lume, da dor feita corpo e espírito
deteriorados ata o infinito no drogadicto, no alcohólico ou no afectado pola
sida escapamos coma do inferno. De feito, claro que si, as súas vidas son
un inferno, no que na maior parte das veces se consomen, mentres non haxa
quen sexa capaz de os poder contemplar coma seres irmáns, precisados dun
espacio no noso corazón, no noso tempo, nos nosos medios persoais e
sociais.
Non podemos deixar de nomea-los parados. A pesar das continuas
promesas electorais e dos continuos ciclos de goberno, o parado segue a ter
unha presencia sumamente ampla na nosa sociedade. Claro que hai parados
e parados; é dicir, hai parados encubertos que, mal que ben, van defendendo,
se non o seu porvir, polo menos o seu día a día cun mínimo de dignidade.
Pero existe tamén o parado total, a pelo, que milagrosamente malvive
arrastrando a súa existencia e a da súa familia por tódolos bulleiros da
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humillación. O día a día é problema, e xa non digámo-lo día de mañá máis
inminente. Deteriórase o corpo e deteriórase o espírito. Deteriórase a
vivenda e deteriórase a convivencia. Falta o pan e falta o humor, tan
necesario para a vida coma o mesmo pan. Créanse, case sen querelo,
espacios contaminados onde prende máis facilmente todo tipo de infortunios:
depresión, alcoholismo, rupturas familiares, educación deficiente, etc.
E despois os encadeados. Se ben é certo que tamén os ricos visitan a
cadea, e a cousa está moi de moda, tamén é certo que a maior parte dos
asistentes asiduos ós centros penitenciarios pertencen a ese grupo social
restante dos dous tercios que máis arriba lembrabamos. Educados na
cultura do ollo por ollo e do dente por dente –¡e dicímonos cristiáns e ata
presumimos de selo!–, non ollamos no presidiario común máis ca a un
delincuente merecedor de castigo e reclusión. E punto. Non nos importa
cómo a persoa chegou ó delicto. Non nos importa tampouco cómo a persoa
poida estar vivindo en condicións de catividade. Non nos importa para nada
saber se a persoa, como tal persoa, está sucumbindo ó peso da súa propia
mourenza interior ou se se está debatendo nunha desmedida loita entre a
maldade que acubillou nel e a bondade que o reclama desde as fontes máis
limpas do seu ser. O que nos preocupa é que a dor, feita talvez delicto, non
nos contaxie, non nos invada, non chegue petando ás nosas portas. O
demais, ¡que máis dá! E ese demais son agresións e violencias multiplicadas
na cadea, aprendizaxe acelerada nunha inmellorable academia de
malfeitores, deshumanización progresiva, destrucción do máis íntimo,
fermoso e irreductible do ser humano.
Que a muller sufra ó trae-los fillos ó mundo ten un significado real
indubidable: é a que coa súa dor, plenamente asumida, garante a vida no
momento en que esta pasa as fronteiras da súa capacitación primeira. Pero
o parto feminino ten tamén un fondo significado simbólico: as dores da
muller no parto son as anuncias de moitísimas dores máis que na historia
pasada e presente fixeron posible o imposible: a promesa da vida en
espacios que apuntan á morte.
En calquera dos grupos que ata agora fomos enumerando, a muller ten
unha importancia especial á hora de condensa-la dor. Sofre máis por estar
máis fonda no pozo das estructuras de mal que agachan a dor: a muller
emigrante ou a muller do emigrante que vén ou non vén na súa compaña;
a muller vella, a muller nena, a muller prostituta, drogadicta, afectada pola
sida, alcohólica, a muller en cadea, a muller enferma ou ó pé do enfermo...
unha longa procesión de dolorosas que enchen a nosa xeografía humana de
impensables esperanzas: a dor que xera vida.
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Seguramente se nos pasan algúns grupos especiais onde a dor vive e
señorea. Que xenerosamente os complete o mesmo lector. Non queremos
acabar este apartado sen antes citar ós mesmos enfermos, os enfermos
normais e correntes que enchen os centros de saúde, hospitais e residencias
ou que forman longas colas de espera, á espera sabe Deus de qué, pero
sempre co aviso ou xa co testemuño da dor nas mans.
Coidamos estar ante enfermos moitos deles avezados na dor, ata se
converteren en mestres da dor para os máis que aínda pola dor non fomos
nunca seriamente visitados. Mestres calados, ignorados moitas veces,
silenciados, esquecidos; outras, si, recoñecidos, admirados, agradecidos. Ó
pé destes, quizabes compartindo idéntica sección ou incluso habitación,
moitos enfermos vacinados por todo o contexto social contra a dor,
inimigos irreconciliados da dor que os invade, frustrados fuxitivos da dor,
que non foron aprendidos a atura-la dor sen maldicila, que só viron maneira
de superala na pílula fácil, na amputación física ou no aniquilamento total.
De posibles mestres tolerantes da dor pasaron a ser mestres do desespero.
A uns e outros, con todo, o noso sumo respecto, a nosa admiración, a
nosa incondicional solidariedade, a nosa vontade de acompañamento para
aprendermos xuntos a face-lo inevitable camiño da dor que nos constrúe e
nos destrúe, o camiño humano por excelencia.
As exquisiteces da dor
Achegámonos, xa ó final deste breve percorrido que fixemos polos que
cremos espacios máis significativos da dor no noso momento actual.
Queremos retomar un pouco o fío do discurso co que empezabámo-la nosa
reflexión. Entre outras cousas, diciamos máis arriba que por momentos
existe unha diferencia importante entre a nosa dor e a dor dos nosos
maiores: a súa dor estaba máis na superficie da persoa. Non é que non
sufrisen os nosos maiores, ¡xaora que sufrían, e moito!, pero paréceme
–¿estarei no certo?– que, a forza de dor, as súas estructuras máis íntimas
crearan defensas contra a dor, e por iso mesmo quedaban menos deteriorados,
anque grandes fosen as dores que os asolagaban en ocasións.
Nós estamos feitos doutro material humano. Dun bo tempo a esta parte,
cada vez máis os nosos fillos non saben o que é a dor, de aí que, cando
irremediablemente chega, se sublevan contra ela con comportamentos moi
diferentes, case sempre nunha fuxida infreable cara a diante. ¿Non din, por
exemplo, os expertos en drogadicción que no soto dun drogadicto sempre
hai unha debilísima tolerancia ó fracaso, á dor?
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Somos, pois, máis vulnerables á dor, precisamente cando ante a dor
pretendemos facernos máis fortes e resolutivos. Coidámo-lo noso espacio
externo coa axuda impagable da técnica, pero descoidámo-lo xardín interior,
onde se sitúan as bases das máis fondas resistencias á ferocidade destructiva
da dor.
A este debilitamento dos nosos fundamentos contribúe non só a
precariedade dos nosos alicerces, senón tamén o decaemento dos ideais nas
nosas perspectivas espirituais; ideais que, por suposto, son bastante máis có
afán desmedido por acceder a un mellor e máis cotizado posto social. “Sen
ideal, a vida psíquica carece de sustento simbólico para se humanizar e se
socializar”, en palabras do psiquiatra Tony Anatrella, no seu libro Contra
la sociedade depresiva.
¿Será por todo isto polo que a nosa sociedade é unha sociedade
especialmente vulnerable ás crises máis íntimas, en forma de depresións ou
incluso de suicidios? ¿Quen nos liberará desta dor? ¿Simplemente a técnica,
os fármacos, a medicina avanzada que, non ben cura unha doenza, xa se ve
ante o reto dunha doenza máis sofisticada aínda? No propio ser humano,
coidado axeitadamente e axeitadamente tamén fundamentado en Deus, a
dor perde non a presencia, pero si a forza destructiva; incluso se fai humana
e humanizadora, curativa, liberadora.
Manuel REGAL LEDO
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Coidados paliativos
no enfermo terminal
Por María do Carme SOLLOSO BLANCO

Nas últimas décadas asistimos a un aumento gradual das enfermidades
crónicas xunto ó envellecemento da nosa poboación. Moitos enfermos
diagnosticados de cancro, sida e enfermidades incurables van morrer a
causa da súa enfermidade.
Dito isto, penso que é importante facer unha serie de consideracións,
antes de entrar no tema dos coidados paliativos, con respecto ó feito da
morte na sociedade actual. Estas consideracións poden axudarnos a
comprende-lo comportamento do home ante o cancro e as enfermidades
incurables.
Antes o home morría na casa, preto da familia, amigos e veciños. Os
rapaces tiñan contacto coa morte dende idades temperás da vida, pois vivían
a fin dos seus avós e parentes máis anciáns. O enfermo era moitas veces o
primeiro que sabía que ía morrer e poñía en orde os seus papeis, dispoñía
as últimas vontades, daba os derradeiros consellos, pedía auxilio espiritual,
etc.
Hoxe as cousas cambiaron e tamén así mesmo o que significa o feito
de morrer. Deste xeito, existen contradiccións como as que seguen. Os
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nenos, a miúdo, non saben da existencia da morte ata idades tardías, pois son
afastados rapidamente daqueles que teñen próxima a súa fin, e non se lles
fala do tema por temor a traumatizalos con asuntos para os que se considera
que queda tempo abondo de seren tratados. Sen embargo, xa non se lle di
a case ningún rapaz que os nenos os trae a cegoña nin se lle ocultan
explicacións sobre o sexo e outros antigos tabús, pois crese no dereito a ter
información clara e precisa.
Por outra banda, ocúltaselles, case de xeito sistemático, a verdade ós
enfermos terminais ou incurables, mentres a cotío escoitamos nos medios
de comunicación falar sobre a eutanasia.
Tampouco hai que esquecer que a nosa sociedade sofre unha crise de
valores, primándose criterios de producción, consumo e benestar social,
entendéndose por isto a morte coma un fracaso. Así pois, non queda tempo
nin ganas para reflexionar sobre a finitude da vida.
Por iso hai interese en arreda-los moribundos dos seus fogares para
intentar que sexan os hospitais os encargados de aceptalos, moitas veces coa
desculpa de que alí estarán mellor atendidos e de que “algo sempre se
poderá facer, pois hai máis medios e xente mellor preparada”. É así como,
nestes momentos, existe unha porcentaxe aproximada ó 80% de persoas que
morren nos hospitais, existindo claras diferencias entre o medio urbano e o
rural.
O hospital de hoxe é un lugar destinado ó diagnóstico e a curación, con
medios técnicos e científicos complexos e sofisticados para lograr estes
obxectivos, e que non cobren as necesidades do enfermo que xa non ten
posibilidades de curación e que só require de coidados doutra índole.
A todo isto súmaselle o feito de que ó persoal médico ensínaselle, xa
dende a universidade, a curar, ás veces a custa do que sexa, facéndose
pouco fincapé nos aspectos dos coidados naqueles casos onde non hai
outras posibilidades. Esto fai que o médico interprete a morte e a non
curación coma un fracaso profesional, xa que se considera tanto mellor
médico aquel que máis curacións e máis vidas logra salvar.
Tamén aquí conta o feito de que unha gran parte de profesionais
sanitarios non teñen aceptado o tema da súa propia morte nin pensan nunca
nela, e isto lévaos a escapar da morte dos demais para evitar entrar en
conflictos persoais.
Tras estas reflexións, podemos pasar a defini-lo enfermo terminal coma
aquel que foi diagnosticado de forma certa dun padecemento incurable e
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progresivo, con posibilidade de morrer nun curto prazo de tempo. Presenta,
habitualmente, múltiples síntomas cambiantes e intensos que provocan un
grande impacto emocional tanto no enfermo coma na súa familia, cunha
gran demanda de atención.
Definición
Os coidados paliativos son programas de tratamento dirixidos sobre
todo a alivia-los síntomas molestos e a mellora-la comodidade do doente na
fase terminal por diversas enfermidades. A medicina paliativa non busca
prolonga-la vida polo encarnizamento nos tratamentos nin tampouco trata
de acurtala por medio da eutanasia. Trátase de respectala e de axudar e
coida-lo enfermo ata a súa fin. O obxectivo da medicina paliativa é a
comunicación co enfermo e o control de tódolos síntomas, tendo en conta
que estes aumentan normalmente a medida que a enfermidade avanza.
As bases do tratamento nos doentes terminais son unha atención
integral (física, emocional, social, espiritual) e, polo tanto, individualizada
e continua. Atención ó enfermo e á familia coma unha unidade, pois esta é
o núcleo fundamental de soporte do enfermo, máis aínda cando se trata da
atención domiciliaria. Son precisas medidas de axuda e de educación á
familia. Cando a familia ten unha tarefa concreta con respecto ó enfermo
minguan os impactos da enfermidade. Tamén hai que darlle soporte
práctico e emocional á familia para evitar un dó patolóxico á morte do
enfermo.
Resumindo, os coidados paliativos comprenden unha abordaxe en
equipo para o control experto dos síntomas do enfermo, non só no aspecto
físico senón tamén nos emocionais, sociais e espirituais, o respecto e axuda
á familia nos distintos problemas, a preparación para a morte e o seguimento
posterior dos que están en dó. Hai moito que facer por cambia-lo sentimento
de desesperanza e axuda-lo doente facendo unha medicina máis humana e
dando respostas máis adecuadas ás necesidades do enfermo. O recibir un
coidado paliativo humano e competente non debería ser un privilexio,
senón un dereito de todo enfermo en situación terminal.
Poderiamos resumi-lo facer médico da seguinte forma: “Se podes
curar, cura; se non podes curar, alivia, e se non podes aliviar, consola”.
A medicina paliativa debe ser levada por equipos multidisciplinarios
que inclúen, entre outros, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermería,
psicólogos, asistentes sociais, asistentes espirituais e voluntarios. Todos
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deben estar formados nestes problemas e sería necesario ter un respecto
profundo pola vida e unha certa capacidade de amar e de dar ese amor ós
demais. Nestes equipos son moi importantes os voluntarios, porque é unha
maneira de implica-la comunidade e de promove-la solidariedade. A
misión dun voluntario é a súa presencia humana, xa que os enfermos temen
case máis a soidade fronte á morte que a propia morte. O propio Xesús, na
súa agonía, pediu ós seus compañeiros que non o deixasen só (“Permanecede
aquí e velade”).
Na medicina de coidados paliativos tódolos membros do equipo son
igual de importantes e ningún coidado debe ser infravalorado, xa que no
sufrimento e na proximidade da morte aquelas cousiñas máis pequechas
poden ter gran importancia. Lembremos que está en xogo a perda das
propias capacidades de independencia e de autonomía do ser humano. Así
mesmo, o equipo terapéutico ten que protexerse fronte á tensión que xera
o contacto permanente coa morte e a enfermidade.
A comunicación no coidado do enfermo terminal
Moitos enfermos en fase terminal enfróntanse á morte a curto prazo.
Moitos deles, sen embargo, fenecen sen unha explicación ás súas doenzas,
por crer que non poderían soportar coñece-lo seu problema. O máis común
é que o enfermo comprenda o que está a suceder e, o mesmo que o médico
e a súa familia, non o comente e morra só, abafado polos seus pensamentos,
sen poder deixa-los seus asuntos en orde e morrer en paz.
A través dunha boa comunicación o doente pode explora-los seus
propios sentimentos e comportamentos ata chegar a unha mellor situación
que lle permita enfrontarse máis equilibradamente a esta etapa da súa vida.
Velaí a importancia deste tema nos coidados paliativos e en toda a relación
de axuda ó doente en estado terminal.
Aquel que desexe escoitar a un enfermo ten que ir na procura de tres
factores para ter éxito: respecto, empatía e aceptación. A escoita débese
facer con tempo e atención, deixando ó paciente expresarse con liberdade,
que se queixe, se así o desexa, e compartindo con el, sen xulgalo e sen
quitarlle importancia ás súas preocupacións. En moitas ocasións é mellor
non dicir nada que falar por falar, usando frases feitas. Ás veces, un xesto
importa máis que unha palabra.
Con respecto ó feito de comunica-lo diagnóstico cando este leva un
mal prognóstico, temos que pensar que é un asunto que transcende os
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aspectos médico, xurídico ou ético para converterse nun asunto ante todo
humano. A priori é difícil dicir se hai que informar a un paciente ou non.
Isto vai depender de moitos factores. O coñecemento de todos estes
factores vai supoñer para o médico unha gran axuda á hora de informar, así
como o xeito máis adecuado de facelo e o grao de información que se
desexa.
Hai algúns elementos de orientación á hora de ser máis ou menos
explícitos dando información a un paciente. Entre eles están o equilibrio
psicolóxico do doente, a gravidade da enfermidade e o estadio evolutivo,
a idade, o impacto emocional que teña a parte enferma (órganos xenitais,
mamas, larinxe...), o tipo de tratamento que queremos aplicar (cirurxía
mutilante, efectos de quimioterapia e radioterapia), etc.
Os doentes habitualmente saben da súa enfermidade moito máis do que
ós médicos cren e, por suposto, moito máis do que se lles dixo. Poucos
enfermos son tan parvos coma para non percibi-la alarma dos familiares e
dos amigos. Precisamente, moitos pacientes contéñense por seren
conscientes do sufrimento e angustia de parentes e amigos.
A información dun diagnóstico a un enfermo debe levar consigo a
garantía de que non o imos abandonar e de que faremos todo o posible por
controla-la dor e outros síntomas, así como de que axudaremos á súa
familia. No caso dunha enfermidade moi avanzada, con poucas expectativas
de supervivencia, haberá que ser máis cauto na información, xa que o
enfermo terá menos tempo para asimilar.
A familia tende a supoñer que o doente descoñece que padece unha
enfermidade incurable e que hai que evitar que o saiba a toda custa. Isto é
comprensible, dado o intento de autoprotección. Eles mesmos cren que, se
o enfermo non sabe o padecemento que ten, non terán que falar diso e así
evitarán unha situación destructiva e difícil de manter. Realmente, a longo
prazo é moito máis difícil mante-la situación co enfermo enganado, pois
resulta imposible representar un papel día tras día. Este nobre intento de
protexe-lo paciente pode supoñer negarlle o dereito a falar das súas
dificultades ó enfrontarse coa morte, o cal pode ser unha peor crueldade,
pois, ironicamente, o enfermo sabe que está ante a fin dos seus días.
Debemos evitar unha conspiración de silencio que leve ó illamento do
enfermo. Resulta tráxico pensar, por exemplo, nunha parella que leva 40 ou
50 anos convivindo cunha boa comunicación e sen segredos e que nestes
momentos só poidan falar de calquera parvada menos do único que
realmente lles preocupa ós dous, que é a fin próxima dun deles.
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Medos do enfermo terminal
O home é un ser único no que conviven distintas realidades ou niveis.
Así, hai un nivel físico, un nivel mental e emocional, un nivel relacional
(familia, sociedade) e un nivel espiritual. Estes niveis dependen uns dos
outros e así, cando se produce un cambio nun deles, isto afecta ós demais.
No caso dun paciente cunha doenza terminal atopámonos cun deterioro moi
severo da súa realidade física e isto afectará a tódalas súas outras realidades.
O apoio psicoemocional intenta responder á faceta psicolóxica do
doente e da súa familia. Consiste en acompañar a ámbolos dous, entendendo
por acompañar escoitar, informar, ensinar, apoiar, coidar... a tódalas persoas
que interveñen no proceso, prestando máis atención ó coidador principal.
Este será quen reciba máis impacto emocional da situación na que estea o
enfermo.
O enfermo moribundo necesita mante-la súa dignidade, seguridade e
autoconfianza. A doutora E. Kübler-Ross, que escoitou a moitos moribundos,
fálanos de cinco fases da elaboración do dó no paciente para tratar de
achegarnos á psicoloxía no proceso de vivir-morrer:
1. Negación: é o rexeitamento da verdade pola conmoción que supón o
coñecemento do diagnóstico. Dependendo de factores coma o xeito de
comunicarlle o diagnóstico, do tempo para asimilalo, dos recursos
psicolóxicos da persoa e outros, pouco a pouco irase abandonando a
negación para dar paso a outros mecanismos defensivos.
2. Ira, rabia: recoñécese a verdade; aínda que se negue a realidade, esta
segue aí e xorden entón sentimentos de rabia, impotencia, resentimento
contra os demais. É a fase máis difícil de levar para a familia e o equipo.
O enfermo vólvese irascible e dirixe a súa agresividade contra todo e, en
especial, contra os que máis quere. Nesta fase é importante coñecer antes
de xulgar.
3. Pacto-negociación: é o primeiro esforzo por acepta-la realidade,
aínda que sexa a medias. O pacto do enfermo é normalmente con Deus ou
consigo mesmo, e case sempre o garda en segredo.
4. Depresión: abatemento ante a verdade. Ante a evolución da
enfermidade, na que aparecen máis síntomas e o enfermo debilítase, a ira a
rabia e a impotencia dan paso a unha gran tristura. Isto chámase depresión
preparatoria, pois trátase dun esforzo do doente por aceptar que está a
piques de morrer e que vai perder tódalas cousas e as persoas que quere.
Nestes momentos hai que respecta-la súa tristura e permitirlle expresa-la
súa dor, porque aqueles pacientes que poidan supera-las angustias e
ansiedades chegarán ó período de aceptación de paz.
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5. Aceptación: reconciliación coa verdade. Esta non é unha fase leda
senón, máis ben, desprovista de sentimentos. É cando remata a loita. Nesta
fase é a familia quen necesita máis axuda e comprensión.
Estas fases non son sempre nesta orde, nin sequera se dan sempre todas.
Cada enfermo é distinto. Os medos do enfermo son ó descoñecido, á
angustia, á soidade, á perda da súa corporalidade, á perda do autocontrol, á
dor e ó sufrimento, á perda da identidade, á regresión. Victor Frankl di: “O
home non se destrúe por sufrir. Destrúese por sufrir sen ningún sentido”.
O voluntariado
O voluntario contribúe dentro dos coidados paliativos dun xeito moi
sensible á humanización da asistencia sanitaria, pois cobre as necesidades
de amizade e comprensión que teñen tanto os enfermos coma as familias.
A participación afectiva é o aspecto peculiar, pois, do voluntario. Participa
como un ser humano que se achega a outro ser humano, e nada une tan
estreitamente dous corazóns humanos coma a compañía no sufrimento.
Os voluntarios son habitualmente persoas que participaron no coidado
dun enfermo crónico ou terminal e que quedan motivadas para seguir
traballando no tema e para axudar a pasar a outra, gracias as súas
experiencias, por estas difíciles circunstancias. O seu traballo será máis
beneficioso se son formados por Unidades de Coidados Paliativos. O éxito
dun voluntario débese a unha profunda motivación persoal e ó intenso papel
afectivo que adquiren co enfermo. O voluntariado moderno non é substitutivo
doutras presencias, como pode se-lo persoal de enfermería. Toda confusión
co mesmo deberá ser evitada. Nunca un voluntario será o substituto do
enfermeiro senón, en todo caso, da familia ou os amigos.
Os coidados paliativos tratan de profesionalizar e mellora-lo que ata
agora se viña facendo polos enfermos terminais con abnegación e sacrificio.
A forma en como tratámo-la persoa enferma nos seus derradeiros días
reflicte o grao de evolución mental e espiritual que alcanzamos na nosa
cultura.
Encarnizamento terapéutico
Un dos motivos polos que habitualmente o médico non é moi solícito
cos enfermos terminais é a angustia ante a propia morte, que ve reflectida
na morte do seu enfermo. Esta angustia xera mecanismos de defensa, coma
o activismo terapéutico, que pode ser chocante para quen o observa pola
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desproporción entre os medios empregados e os escasos resultados obtidos.
O médico necesita convencerse de que todo o que podía facerse fíxose;
cantos máis medios posúe na loita contra a morte e máis cre na obriga de
utilizalos, menos acepta os límites do seu poder.
O respecto á vida, no que se basea toda a nosa civilización, non pode
transformarse no único principio a ter en conta. Existe o respecto ós
dereitos do enfermo, o respecto ós dereitos dos familiares e o respecto ós
dereitos dos profesionais que coidan do enfermo.
Fálase cada vez máis do respecto das persoas a morrer con dignidade.
Hai diferencias que deberiamos coñecer entre o valor da vida humana (que
implica o respecto a ela) e o valor de morrer con dignidade (que leva
implícito o non menos importante respecto á morte).
O valor da vida humana supón que esta ten valor por si mesma, que é
o soporte fundamental dos valores éticos e dos dereitos sociopolíticos da
persoa. Que non pode ser instrumentalizada en relación con outros fins
distintos a ela mesma e que non pode ser instrumentalizada polo individuo
que goza dela.
O valor da morte digna refírese, dende un punto de vista ético, non ó
morrer, senón ó xeito de morrer. Entre os principais contidos deste dereito
atópanse: atención ó moribundo con tódolos medios posibles para alivia-la
dor e mellora-la súa situación clínica; facilitar que a morte sexa unha acción
persoal; libera-la morte do ocultamento no que a coloca a sociedade actual;
favorece-la vivencia do misterio humano-relixioso da morte; non se pode
privar ó moribundo da posibilidade de asumi-la súa propia morte, de facerse
a pregunta radical da súa existencia, da liberdade de optar por vivir
lucidamente aínda que con dor.
Non se pode aceptar hoxe que o principio de respecto pola vida, sobre
o que se basea a nosa cultura, supoña a súa prolongación a calquera prezo.
Sería inxusto, por outra banda, considerar unicamente este principio no
momento de tomar unha decisión médica.
Conclusións
Para rematar este pequeno artigo quero expresar que o tema é o
suficientemente amplo e interesante como para poder ser abarcado dende
aquí na súa totalidade. Como médico tratei de facer un achegamento ós
lectores de Encrucillada como persoas cristiás, sensibles e inquedas fronte
ó mundo que as rodea, evitando afondar demasiado en aspectos que
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puidesen resultar moi técnicos e procurando resaltar aqueles que me
parecían de máis interese ou máis debatidos socialmente nestes momentos.
A miña finalidade era a de espertar en cada un dos lectores unha reflexión
persoal sobre o problema de como podemos afrontar mellor a morte, ante
enfermidades, por desgracia cada vez máis frecuentes, coma o cancro e
outras enfermidades dexenerativas e progresivas, sen pretender facer un
estudio científico sobre o tema. Calquera de nós pode ter un protagonismo
que nos obrigue a dar respostas, ben coma enfermo, familiar, amigo,
voluntario, profesional ou ben coma sociedade. Precisamente coma membros
desta sociedade deberiamos usa-lo tema da eutanasia como un estímulo
para dar respostas máis positivas ós nosos moribundos e empregarnos a
fondo en pensar cómo podemos axudar a que esa xente viva con máis
calidade ós seus derradeiros momentos, antes de debater se deberían morrer
ou non.
Por último, quero aportar unha cita de C. Mc Bride que creo que pode
ser un bo final: “A incurabilidade é un estado do corpo. A desesperación
é un estado da alma. Os enfermos poden tolera-la incurabilidade pero non
a perda da esperanza”.
Mª do Carme SOLLOSO BLANCO
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A eutanasia
e o sufrimento humano
Por Elías PÉREZ SÁNCHEZ

As intensas discusións –moi actuais, por certo– verbo da permisibilidade
do aborto, o medo evidente a unha morte agónica e chea de sufrimentos e,
sobre todo, o progreso técnico nas ciencias da saúde, que posibilita, dende
o meu punto de vista, máis que estende-la vida, prolongar, dun modo en
ocasións brutal e descarnado, o proceso da morte, fan da eutanasia unha
palabra que está na boca de moitos e que –non nos chamemos a engano–
é desexada por bastantes.1
As miñas intencións neste artigo son moderadas: en principio tratarei
o problema da definición e tipoloxía da eutanasia; despois describirei
brevemente a postura que sobre a eutanasia mantén a Igrexa católica e, por
fin, discutirei se esa postura pode ser sensible ó sufrimento humano.
I.
¿Que se entende por eutanasia? Ante todo é obrigado sinalar que o
termo eutanasia mantivo ó longo da historia significados ben distintos e, en
Nos últimos anos realizáronse diversas enquisas que reflicten que unha gran parte dos españois
manteñen unha actitude bastante tolerante respecto á eutanasia en casos de enfermidade dolorosa

1
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ocasións, sorprendentes.2 Sen embargo, o uso cotián do termo é inexacto e
inadecuado: así, mentres por unha banda se identifica a práctica da
eutanasia co tristemente famoso proxecto Albatros realizado na Alemaña
nazi, por outra, o seu uso corrente coma equivalente a “morte doce”, “morte
suave”, “boa morte”, “morte sen dor”..., se ben estes poden ser considerados
coma estilos de morte desexados pola inmensa maioría dos homes, non se
achega nin por aproximación ó significado práctico que adquiriu na
actualidade.
Hoxe, o termo eutanasia utilízase para describir unha práctica da cal
a significación é máis ampla e, ó mesmo tempo, inclúe aspectos ós que en
ocasións non se presta a debida atención. Eutanasia implica moito máis cá
acepción corrente dunha morte boa ou tranquila. É tamén importante o
contexto médico no que se leva a cabo –ou se poida levar a cabo–,3 a
existencia dunha enfermidade grave ou terminal, o consentimento ou
requirimento informado ou voluntario do enfermo ante a posibilidade de
pór fin á súa vida, o problema da intencionalidade por parte do médico, etc.
Dito isto, acostúmase a entender por eutanasia a anticipación voluntaria,
intencionada e consciente da morte dun enfermo, por acción ou omisión, e
co fin de producirlle un ben –un beneficio– ou, como mínimo, evitarlle un
mal.4
e mortal. Ver, neste sentido, a enquisa realizada por Sigma Dos en exclusiva para o semanario
Tiempo (n. 307, 1988), o informe do Colexio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) presentado
na revista El médico (n. 304, 1989) e unha recente enquisa elaborada por Sondaxe (Instituto de
Estudios Sociolóxicos Galegos, S.L.) e publicada en La Voz de Galicia o 14 de febreiro de 1994.
Estas enquisas confirman unha forte sensibilidade social a prol de certas situacións eutanásicas.
Verbo dos diversos significados e matices da eutanasia ó longo da historia ver, entre outros: Diego
Gracia, “Historia de la Eutanasia”, en Javier Gafo (ed.), La eutanasia y el arte de morir, UPCM,
Madrid 1990, pp. 13-32, e Gerald J. Gruman, “Death and Dying: Euthanasia and Sustaining Life:
Historical Perspectives”, en Warren T. Reich (coord.), Encyclopedia of Bioethics, vol.I, The Free
Press, Nova York 1978, pp. 264-268.
2

Dise que foi no Renacemento cando por primeira vez a eutanasia é introducida nun contexto
médico. Así, Francis Bacon sinalaba que o alivio do sufrimento era importante na asistencia final
do enfermo e, en consonancia, o médico, ás veces, podía anticipa-la morte dun paciente. A pesar de
que loaba a prolongación da vida coma o fin máis nobre da ciencia médica, consideraba tamén a
eutanasia coma un aspecto esencial da técnica médica (El avance del saber, libro II, X-7). Pola súa
parte, Tomás Moro xa perfilou un sistema organizado de eutanasia no que os pacientes con dor e
con enfermidades desesperadas e incurables eran asesorados por un grupo de sacerdotes e
maxistrados para acordar unha morte rápida mesmo mediante o suicidio ou pola acción das
autoridades. Eso si, matizaba, só se poría fin á vida dos que así o consentisen (Utopía, G 12-18).
3

A definición recolle os aspectos máis relevantes dos traballos de Michael Wreen (“The Definition
of Euthanasia”, Philosophy and Phenomenological Research, vol.4, 1988, pp. 637-653), Tom
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As condicións nas que o enfermo pode atoparse serían as seguintes:
1. Cando sofre unha enfermidade notoriamente incurable e soportando
ó mesmo tempo dores físicas ou angustias psíquicas dificilmente tolerables.
2. Cando o enfermo mantén un estado físico dexenerativo (parálise de
funcións, deformacións, etc.), incluso sen sufrir un perigo inmediato de
morte.
3. Por fin, cando o enfermo é mantido en vida a pesar da perda
irreversible da consciencia.
A eutanasia pode adoptar algunha das formas seguintes:
a) Mediante a administración de calmantes, co fin principal de alivialas dores do enfermo, aínda que se recoñeza como unha consecuencia
colateral –e practicamente segura– a anticipación da morte. Esta forma é
denominada eutanasia indirecta.
b) Mediante a non aplicación de tratamentos ou non prolongación da
situación do paciente suspendendo os medios extraordinarios de asistencia
médica, ben omitindo tratar unha enfermidade marxinal, ben interrompendo
un gota a gota intravenoso ou a subministración de osíxeno. É a chamada
euta-nasia pasiva.
c) Mediante a administración por parte do médico dunha dose letal de
morfina (ou algún dos seus derivados) coa intención de causa-la morte do
paciente. Esta forma é a coñecida como eutanasia activa.
Quero facer ver tamén que a eutanasia, nas tres formas antes sinaladas
(indirecta, pasiva e activa), pode levarse a cabo coa petición expresa (ou
por medio dun testamento vital) do paciente (eutanasia voluntaria) ou sen
o seu consentimento. Neste último caso recibiría o nome de eutanasia non
voluntaria e contemplaría as dúas situacións seguintes: o enfermo non tivo
nunca a posibilidade de decidir entre a vida e a morte (un acabado de nacer
con graves anomalías físicas), ou tivo a capacidade de decisión, anque a
perdeu na actualidade (por exemplo, un enfermo terminal adulto que
perdeu para sempre a consciencia e que antes non expresou opinión
ningunha sobre a eutanasia en tales circunstancias).5
Beauchamp e Arnold Davidson (“The Definition of Euthanasia”, vol.4, 1979, pp. 294-312) e Martín
Diego Farrell (Ética del aborto y la eutanasia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1985, pp. 104-108).
A puntualización de que a eutanasia ten como fin alomenos “evitarlle un mal” ó paciente é debida
a Philippa Foot (“Euthanasia”, Philosophy and Public Affairs, vol.6, n. 22, 1977, p. 86).
5
A diferencia entre eutanasia voluntaria e non voluntaria foi establecida entre outros por Robert
Young (“Voluntary and non-voluntary euthanasia”, The monist, vol.59, 1976, pp. 264-283), Peter
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II.
Ó longo destes últimos anos a Igrexa católica nunca evitou o espiñento
e delicado problema da eutanasia.6 A súa doutrina aparece sintetizada na
sección 2 do novo Catecismo do modo seguinte:
1. A vida humana debe ser protexida en calquera das fases de
desenvolvemento e con independencia da súa viabilidade ou valor vital,
incluíndo, por tanto, a enfermos incurables ou agoniantes, deficientes
mentais, etc.7 Eso si, matiza que a morte producida en lexítima defensa e
o recurso á pena de morte poden chegar a ser xustificables; a primeira en
base ó principio do dobre efecto (San Tomás, S. Th., II-II, q. 64, art. 7),8 e
a segunda en aras da preservación do ben común da sociedade.9
2. Calquera acción ou omisión que intencionadamente provoque a
morte co fin de suprimi-la dor dun enfermo moribundo ou diminuído é
interpretada como eutanasia directa e, polo tanto, cualificada como un
homicidio inaceptable, independentemente da boa fe coa que se levou a
cabo esa conducta.
3. Sen embargo, considérase lícita a supresión de medios extraordinarios
(ou desproporcionados) de mantemento da vida do enfermo en situación
irreversible11 e a administración de analxésicos que teñan coma finalidade
alivia-la dor, incluso cando presente coma un efecto secundario “previsto e
tolerado como inevitable” a anticipación da morte do paciente.12
Singer (Ética Práctica, Ariel, Barcelona 1984, p. 165), Helga Kuhse (“Euthanasia”, en Peter Singer
(ed.), Compendio de Ética, Alianza, Madrid 1995, pp. 406-407), e Jonathan Glover (Causing Death
and Saving Lives, Penguin Books, Londres 1977, p. 192).
Para unha visión panorámica do tema ver, entre outros, José-Román Flecha, “Eutanasia y
distanasia en la doctrina de la Iglesia”, Moralia, n. 30, 1986/2, pp. 125-136. Ver tamén Javier Gafo,
“La eutanasia y la Iglesia Católica”, en J. Gafo (ed.), La eutanasia y el arte de morir, UPCM Madrid
1990, pp. 113-121.
6

7

Catecismo da Igrexa Católica, secc. 2, cap. 2, art. 5, par. 2258 e 2276

8

par. 2263

par. 2266. ¿Existe unha incoherencia na doctrina católica ó rexeitar certas formas de eutanasia e,
ó mesmo tempo, admiti-la pena de morte, aínda que só sexa en casos excepcionais? No seu
momento, esta actitude tan comprensiva coa pena de morte foi obxecto de diversas críticas. Verbo
deste tema é interesante o punto de vista expresado por Eduardo López Azpitarte, xesuíta e profesor
de Moral, no seu artigo “La pena de muerte en el Nuevo Catecismo”, Razón y Fe, tomo 227, 1993,
pp. 265-275.
9

10

par. 2277

11

par. 2278

12

par. 2279
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De todo eso dedúcese que a vida humana posúe un valor intrínseco e
unha dignidade especial, e que é a morte intencionada de seres humanos
inocentes o que está absolutamente prohibido.
É obvio, pois, que a Doutrina Moral Católica só admitiría a eutanasia
indirecta (tal e como foi matizada en (a), se o médico non ten a intención
de provoca-la morte do enfermo; así mesmo, a eutanasia pasiva (b) sería
tamén admisible pola mesma razón (“con esto non se pretende provoca-la
morte; acéptase non podela impedir”, matiza o Catecismo) e sempre que o
tratamento interrompido resulte “oneroso, perigoso, extraordinario ou
desproporcionado” nos resultados. A modalidade activa da eutanasia
quedaría, polo tanto, á marxe de calquera xustificación.
III.
Son moitos os aspectos que se poderían discutir aquí. A distinción
entre tratamentos ordinarios (ou proporcionados) e extraordinarios (ou
desproporcionados) resulta en ocasións insostible, a diferencia –eu diría
que dunha ambigüidade traizoeira– entre resultados intentados ou desexados
e resultados simplemente previstos, os límites a miúdo fluctuantes entre
accións e omisións, a extremadamente sutil distinción entre matar e deixar
morrer, a confusión –bastante significativa, por certo– que produce o termo
intención...
Mais hai algo esencial en todo esto que merece unha breve reflexión.
A pregunta que subxace a calquera discusión sobre a eutanasia é a seguinte:
¿pode o ser humano renunciar a vivir?
A resposta foi ben distinta ó longo da historia do pensamento. Así, un
dos ideais da cultura grecolatina consistía en morrer ben ou dignamente,
entendendo por morte digna a que era decidida libre e racionalmente.13
Posteriormente, debido a progresiva influencia do cristianismo, a facultade
dos individuos para dispor da súa vida con absoluta liberdade e
independencia era claramente rexeitada.14 Nos séculos posteriores, filósofos
Epícteto minimizaba a importancia da morte e consideraba admisible a renuncia á vida cando a
dor e o sufrimento eran prolongados e resultaban extremadamente insoportables (Enquiridón ou
Máximas, XVIII, X). Para o estoicismo, a renuncia á vida era unha actitude digna, nobre e racional.
Dalgunha maneira, vivir nobremente significaba tamén morrer nobremente. Deste xeito, a liberación
dos sufrimentos facía do suicidio unha alternativa racional e moralmente desexable (Marco Aurelio,
Soliloquios, libro III; Séneca, Cartas Morales a Lucilio, LXI).
13

14

O concepto de vida era totalmente diferente. O suicidio e calquera conducta encamiñada a acabar
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como John Locke,15 David Hume16 e Kant,17 entre moitos outros, trataron de
xeito ben distinto o problema da dispoñibilidade da vida propia e allea.
De todos modos, tódalas sociedades, en tódalas épocas históricas,
trataron de rexeitar dalgún modo a morte e intentaron poñer límites
racionais ó acto de matar. De aí que a Igrexa católica prescriba
insistentemente a inviolabilidade absoluta da vida humana inocente co fin
de protexer e facer respectar un valor humano básico e fundamental como
é a vida. Esa prescrición, que, como é obvio, carrexa importantes
consecuencias morais, aplicada ás situacións eutanásicas, ¿é sensible ó
sufrimento humano?
Unha das máximas morais máis antigas e lúcidas di máis ou menos o
seguinte: “Obra cos demais do mesmo modo que che gustaría que obrasen
contigo”.18 A idea que se agacha trala regra de ouro, independentemente da
súa formulación exacta, é interesante posto que prescribe que debemos
comportarnos como nos prestaría que se comportase todo o mundo con nós
e nas mesmas circunstancias. A aplicación desto ó problema da eutanasia
é obvia. Todos nós imos morrer algún día, aínda que a inmensa maioría non
sabemos cando e como, e probablemente teremos poucas posibilidades de
elección nese sentido. Mais, aínda así, podemos presumir –e penso que non
se trata dunha presunción gratuíta ou arbitraria– que a maioría dos homes
cunha vida humana inocente ou axudar a morrer a outro ser humano eran considerados coma un
pecado imperdoable, contrario á vontade divina, ó mesmo tempo que unha falta de respecto cara á
comunidade social. Ver, neste sentido, san Agostiño, A Cidade de Deus, cap. XVII, XIX, XXII,
XXIII; en san Tomás, Suma Teolóxica, q. 64, art. 3 e 5, e q. 65, art. 1.
15
John Locke rexeitaba a facultade dos individuos de dispor da súa vida. No Ensaio sobre o
Goberno Civil alegaba que a vida humana é propiedade do Creador e matizaba que o dereito á vida
non só era prioritario, senón tamén inalienable: así como o home non ten dereito a quitarse a vida,
tampouco pode ceder a outro o poder de quitarlla (cap. XIV, 168).

David Hume, pola súa banda, xustificou a posibilidade da renuncia á vida –de feito, admitiu como
moralmente plausible o suicidio–. Para Hume, o home que decide pór fin á súa vida non só non
ofende a Deus nin a si mesmo, senón tampouco á comunidade: “Un home que se retira da vida non
fai dano ningún á sociedade; o único que fai é deixar de producirlle un ben” (“Sobre el suicidio”,
en Sobre el suicidio y otros ensayos, Alianza, Madrid, pp. 121-134)
16

Por fin, Kant, facendo un uso bastante singular da autonomía humana, reafirmou os argumentos
de Locke e sinalou que o home non pode posuí-la facultade de quitarse a vida. Para Kant, a
dispoñibilidade da vida propia non se axustaría ó deber moral, suporía unha violación do Imperativo
Categórico, á vez que atentaría contra os “deberes para con un mesmo” e os “deberes para cos
demais” (Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Porrúa, México 1980, pp. 15-67).
17

18
Un interesante resumo sobre as diversas formulacións da regra de ouro, a súa evolución no
pensamento filosófico e a súa aplicación na atención de pacientes pode verse no libro de Alfredo
Castillo Valery, Ética médica ante el enfermo grave, Jims, Barcelona 1985, pp. 67-77.
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desexarían para si unha morte sen dor nin sufrimento. ¿Por que non
desexala para os demais?
O filósofo británico contemporáneo R.H. Hare conta o caso real
seguinte. O conductor dun camión de gasolina sufriu un accidente
automobilístico, quedando atrapado entre os ferros da cabina e sen poder
ser liberado. Como o seu camión se incendiaba, pediu ós transeúntes que
o matasen, co fin de non morrer abrasado polas chamas. Prosigue Hare:19
Agora pregúntense a si mesmos, como me preguntei eu moitas veces, qué
desexarían que fixesen eses homes se vostedes estivesen na situación
daquel conductor. Non podo crer que alguén que considerase o asunto en
serio, como si el mesmo estivese nesa situación e tivese agora que dar
instruccións sobre que regra ou principio moral deberían segui-los
transeúntes, dixese que a regra debería se-la que excluíse de xeito
absoluto a eutanasia.

Está claro que a regra de ouro insiste na coherencia e no sentido de
reciprocidade no momento de actuar moralmente. Obxectarase que o
exemplo proposto ten pouco que ver coa eutanasia e o seu contexto médico,
que se trataría dun feito excepcional e singular. Creo que non sería
correcto. Dalgún xeito, o trasfondo do debate verbo da eutanasia propón o
mesmo problema que suxire o exemplo de Hare, a saber, a posibilidade
–ou non– moral de levar a cabo un homicidio intencionado dunha persoa
inocente que ademais sofre ou pode chegar a sufrir a curto prazo. Por outro
lado, os posibles casos de eutanasia –sobre todo a activa, centro de fortes
controversias– son tamén afortunadamente excepcionais.
Mais, como indiquei, a Igrexa católica, apelando ó principio de santidade
da vida, considera moralmente incorrecto o homicidio intencionado dun ser
humano inocente, incluso realizado con fins piadosos,20 e polo tanto,
impediríanos axudar activamente ó conductor do camión, mesmo ante o seu
propio rogo.
Naturalmente, hai boas razóns prácticas para preservar ese principio,
pois viviriamos nun estado de perpetuo temor polas nosas vidas se fixesemos
calquera cousa que debilitase a continuidade do mesmo. Ademais, semella
sinxelo de entender que a sociedade teña un enorme interese en defende-la vida dos seres humanos inocentes, e é lóxico tamén o interese que pode
ter –ou debería razoablemente ter– un individuo concreto en preserva-la
súa vida.
19

R.M. Hare, “Euthanasia: A Christian View”, Philosophic Exchance, vol. 6, n. 2, 1975, p. 45.

20

Ver tamén os parágrafos 2268 e 2269 do Catecismo.
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É tamén un feito de sentido común que a xente que se sente satisfeita e
feliz na vida non experimenta ningún desexo de morrer, pero non podemos
esquecer que hai situacións na vida nas que un ser humano se pode atopar
algún día sumido, nunha enfermidade incurable, sufrindo fortes dores ou
angustias de índole psicolóxica, para quen a morte pode ser un ben superior
á vida. É nestes casos cando se observa que aquel principio, nas súas
aplicacións prácticas, non só protexe a vida, senón tamén o sufrimento
inútil.
¿Como axuntar, no exemplo de Hare, sen ir máis lonxe, un respecto pola
vida coa obriga moral de axudar ó que sofre? Certamente, un principio
coma o debatido aquí evita que se produzan danos innecesarios á xente
–en realidade, protexe ó inocente–, mais observo tamén que, en ocasións,
é insensible ó sufrimento humano. ¿Podería a regra de ouro cristiá, como
semella soster R.M. Hare, axudar neste sentido?21
Elías PÉREZ SÁNCHEZ

Pensemos nós mesmos na situación –dramática, en ocasións– dun doente ou un tetrapléxico que
pide racionalmente unha axuda activa para morrer, e actuemos con eles tal e como quereriamos que
fixesen os demais connosco nunha situación semellante. Penso que a aplicación das palabras de
Cristo e a observación coidadosa dos casos individuais e excepcionais poden facilitar algo máis que
unha simple comprensión caritativa da eutanasia e do sufrimento humano. De todos modos, o feito
de que, pensándoo ben, estivesemos de acordo en pedi-lo que o camioneiro do exemplo pediu
naquelas circunstancias non debe indicar que tódolos casos posibles de eutanasia sexan moralmente
viables. Só quero facer ver que o principio de santidade da vida, adoptado e mantido pola Igrexa
contra a eutanasia, pode ser, en determinadas ocasións, erróneo e demasiado simple.
21
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Señardade dunha irmá
Por Manuela ÑÚÑEZ GARCÍA

Dentro duns días cumprirase un ano que te deixaches ir cara á unha
morte que se viña anunciando. Estabas cansada de sufrir. De facer fronte
a unha enfermidade que non tiña cura. O teu mal era ese que está de moda
actualmente: a sida. Terrible lacra para o noso mundo.
E levaches contigo o teu segredo e as respostas a tantas preguntas que
nunca che cheguei a facer: ¿por que te deixaches enganar por ese mundo
falso?; ¿que rompeu os teus soños, as túas ilusións, as nosas amizades?;
¿por que cando me chamabas pedíndome diñeiro me contabas mentiras e
máis mentiras e nunca fuches capaz de dicirme: axúdame que estou caendo
nun pozo sen fondo?... Eu tamén sabía que me estabas mentindo e non fun
capaz de chegar a ti.
Pasaban os anos, os teus problemas aumentaban e nós distanciabámonos
máis de ti. Non te esqueciamos, era imposible. Só tiñamos medo, moito
medo. As poucas veces que viñeches á casa foron desastrosas. Chegabas
nun estado lamentable, como unha vagabunda, e non che podiamos dicir
que te estabas equivocando. De seguidiña te ofendías, dicías que non te
queriamos, que nos estorbabas. Discutías cuns e outros, facendo da túa vida
o que che daba a gana, consciente de que facías sufrir a mamá e a papá.
Sobre todo a mamá, pois, como na maioría das familias, a culpable de
tódolos teus problemas sempre era ela, en palabras de papá. ¿Por que o pai
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cre que con trae-lo diñeiro para a casa e deixa-la educación dos fillos nas
mans da nai el xa non se ve culpable de nada?
¿Se ti te sentises máis querida, se os nosos pais e irmáns exteriorizasen
o seu cariño para ti, e eu mesma, a túa vida sería diferente? As túas visitas
deixaban sempre unha lembranza desagradable: discusións, saídas nocturnas para buscar droga, roubos e, algunha vez, a horrible visita da policía á
casa.
Rodeábaste de xente moi rara, que vivían de ti, porque unha das túas
virtudes foi sempre axudar ós demais, ficando ti sen nada. Soubeches do
cárcere por dentro e dixéchesme que o pasaras fatal, tanto que nunca
querías volver estar alí de novo. Aí coñeceute unha dona (non vou da-lo
seu nome) que se adica a intentar sacar da droga a rapaces e rapazas coma
ti.
Coñeciches un rapaz e, xa sen máis, decidiches casar. Estabamos
asustados, a penas o coñecías e ti tampouco nos dabas ningún dato del. Por
outro lado, chegamos a pensar que quizais fose unha boa persoa e
conseguiría afastarte do mundo en que estabas. ¡Que trabucadiños estabamos
todos! Nunca chegamos a coñecelo e, ós poucos meses da túa voda, nunhas
breves letras, disnos que morrera no cárcere por unha sobredose.
O teu modo de vida empeorou aínda máis: viúva, sen traballo, sen un
fillo (que era a túa obsesión). Acabaches na prostitución e no roubo para
conseguir diñeiro, e isto deu contigo na cadea outra vez. ¡Canto sufriches e
canto nos fixeches chorar! Cada vez que soaba o teléfono tremabamos
pensando na policía ou en ti esixindo diñeiro unha vez máis. ¡Cantas
enfermidades inventaches, cantas veces che roubaron o diñeiro, a roupa
que che mandaramos, etc.! Nós sempre deixándonos enganar.
Queriámoste, ¡vaia se te queriamos!, pero desafortunadamente sempre
nos desbordaba o teu problema. Pola festa do verán, no Nadal, etc.,
faciamos un esforzo para reunirnos con papá e mamá e estar ledos. Pero era
imposible. Sempre faltabas ti e acababamos chorando e preguntándonos por
que nos tocaría a nós, traballadores sinxelos e humildes, que estabamos
saíndo para arriba con moito esforzo e lentamente. Esta será outra pregunta
que tampouco terá resposta.
¿Sabes, Rubina? (ese era o teu nome cariñoso de familia), eu tiña medo
de ir visitar ós nosos pais. Inevitablemente xurdía o teu nome: ¿onde estará?,
¿comerá?, ¿durmirá debaixo das pontes?, etc. A tensión era tan grande que
moitas veces mamá e eu ben quixeramos desaparecer.
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Afortunadamente, apareceu na túa vida aquela boa muller que viu en ti
unha persoa fráxil, buscando cariño, que trabucara o seu camiño. Moito
loitou por ti, económica e afectivamente. Loitou duro e non abandonou a
túa causa, anque moitas veces volvías sempre ás andadas coas mesmas
amizades e os teus costumes. Falou connosco para que fixesemos aínda
outro esforzo pola nosa parte. Eu díxenlle que estaba disposta a axudarte
sempre que realmente estiveses decidida a cambiar de vida. Con mamá a
cousa estaba máis difícil. O seu corazón estaba tan doído contigo, fixéraslle
tanto mal, que incluso nun dos teus momentos de desesperación puxeches
en perigo a súa vida e, por si fose pouco, as continuas discusións con papá
acerca da túa vida acababan coa nosa paz.
Volviches á casa. Pouco durou a alegría. Sempre a mesma cantinela:
que non te queriamos, que non tiñamos confianza en ti, que non podías estar
na casa pechada, que te asfixiabas e que o pobo caíache enriba. E outra vez
desapareciches.
Sempre aquela boa señora. Removeu ceo e terra ata que te atopou. Ti
escapabas unha e outra vez. A túa vida non a organizabas ti. A droga era
o eixe sobre o que xirabas; e a calquera prezo.
Pasou tempo. Un día chama mamá para dicirme que volveras nun
estado físico autenticamente horroroso, tanto que nin te atreveras a ir á
casa. Afortunadamente, acobilláronte na casa do irmán máis novo.
Pasados uns días, vés para xunto dos nosos pais, anque moi pouco
convencida. Sabías que che ían impoñer unhas normas de conducta pero ti,
por enriba de todo, querías seguir sendo libre. Falamos e falamos ti e mais
eu, tantas veces que xa non lembro. Dicíache que tiveses paciencia, que
aceptáse-los nosos pais como eran, que estaban cos nervios estragados e a
paciencia esgotada, xa que tiñan motivos sobrados. “Non te vaias da casa,
será a túa última oportunidade”, dicíache eu. Eu tamén estaba ó límite das
miñas forzas.
Nunca soubeches que mamá me chamaba a diario para dicirme que non
podía máis, que a convivencia contigo era difícil e o diálogo imposible. Eu
suplicáballe unha e outra vez que aínda tivese un pouco máis de paciencia.
Algunha vez fun cruel con ela e con papá ó acusalos de ter sido pouco
cariñosos contigo. Fun inxusta, xa o sei, pero estaba segura de que estaba
loitando a última oportunidade para ti.
Pasados uns meses conseguiches un traballo, humilde e duro, pero ti
estabas contenta e recobrába-la túa independencia persoal e económica.
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Sentinme feliz. Pedinche que fixeses un recoñecemento médico. “Xa o fixen
e deume todo ben”, contestaches. Deille gracias a Deus, ¡parva de min!,
unha vez máis me enganaches.
Aquela dona seguía en contacto connosco e foi unha valiosísima axuda
na túa relación con mamá e papá.
Era o mes de xuño e visiteite no lugar de traballo. Estabas cansada pero
eras feliz. Mirei ós teus ollos. –¿Estás ben? –Non, fun ó médico e estou
peor. –Pois volve (eu tiña unha sospeita tremenda). –Non é necesario xa.
Son portadora do VIH. O meu marido morreu a causa diso.
Era un día de moita calor, pero un frío espantoso percorreu todo o meu
ser: ¡Meu Deus, que inferno nos espera!
Dixéchesme que tiñas moito medo e que che explicase o que che ía
pasar (eu son enfermeira). “Vou morrer, ¿non si?”.
Respondín a tódalas túas preguntas con franqueza, contestándoche
toda a verdade. Non sei se fixen ben. E talvez iso aumentou aínda máis a túa
amargura na vida. Eu só pretendín que entendeses que te tiñas que coidar.
Non o fixeches ou quizais non o fixeches suficientemente.
¡Que viaxe de volta tan amarga, tan longa e tan triste! Non llo podo
dicir ós nosos pais nin ós irmáns. De entrada non o ían admitir e apartaríanse
aínda máis de ti. Acovardeime e calei.
Chegou o intre de ingresarte no hospital por causa da enfermidade.
Chamoume mamá asustada. Non sabía que facer. Ti estabas moi mal, pero
non querías ir ó hospital . Eu decidín por ti, xa que así non podías estar na
casa. Morrerías de seguida. Caíches en coma profundo. Os médicos estaban
desorientados. Sabían que eras portadora do VIH pero non acababan de
detecta-la enfermidade que te levara ó coma. Nese momento empezou a túa
agonía corporal e psíquica e a miña dura loita coa nosa familia para que
aceptasen: 1. que tíña-la sida; 2. que era unha enfermidade máis das mortais
e contaxiosas que hai na vida; e o máis importante, 3. que tiñamos que estar
ó teu lado e da túa parte. Momentos difíciles e durísimos, pero conseguino.
As conversas daquela señora con mamá foron de moita axuda.
Custouche saír do coma. Un sábado funte ver ó hospital. Os médicos
dixéranme que te empezaras a mover, que tiñas moitas complicacións e que
humanamente era case imposible sacarte adiante.
Fora unha viaxe mala, polo meu estado de ánimo e polo mal tempo,
pero valeu a pena pois, dentro da túa semiinconsciencia, cando me viches
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na habitación, un sorriso grande iluminou a túa cara. Quixéchesme abrazar
pero non tiñas forzas nin para mover un dedo. Rubina, perdóame, e o Señor
tamén, pero durante aqueles meses tan duros pedín que te levase con El.
Sufrías demasiado.
Loitaches abondo e volviches á casa, pero ó traballo non foi posible,
por máis que recuperases peso e externamente estiveses preciosa (sempre
fuches linda, moi linda); a túa saúde estaba absolutamente deteriorada.
Fixeches novas amizades na vila, saías, trasnoitabas, fumabas de vez en
cando, e de novo volveron as pelexas con papá e mamá.
Chamábasme para dicirme que te ías da casa. E chamaba mamá e
contábame que xa non podía máis: que se ía ela ou te ías ti. Eu non sabía
onde meterme. Estaba desesperada. Xa non collía o teléfono cando soaba.
Por fortuna, íavos facendo recapacitar ás dúas e de paso gañaba un pouco
de tempo á túa enfermidade.
De repente, discutes con mamá e outra vez para fóra da casa. Acóllete
o irmán maior e ¡vaia a que lle armaches! E, coma sempre, a mala, a
culpable sempre era mamá. Pensei que toleaba. De verdade quería morrer,
xa non sabía que facer nin que dicir, estaba desesperada.
De novo para o hospital. Fun verte e aclararche a situación: “Se queres
volver á droga, eu douche diñeiro abondo para unha sobredose e acabas
dunha vez”. Xa non me sentía con forzas nin con ganas de convencer a
mamá para que te admitise de novo na casa. Sabía e sei que sodes uns
pacientes moi difíciles para convivir e tamén que era normal que mamá
perdese a paciencia contigo. Quen non sabía disto era o noso irmán, que tan
duramente xulgou a mamá e acusouna de botarte da casa. ¿Que sabía el das
vosas discusións?
Cando eras ti a que te queixabas de mamá, eu dicíache: “Ten paciencia,
déronlle tantos paos na vida, tan pouco cariño, e ti fixéchela sufrir tanto,
que aínda ten dereito de reñerche un pouco se o cre necesario”.
Cando era ela a que chamaba queixándose de ti: “Mamá, goza dela,
quédalle moi pouco tempo entre nós”. Pero non o cría, pensando que a
medicina podía seguir facendo milagres.
Durante case todo un ano fun verte e coidarte cada fin de semana, no
hospital e na casa. A enfermidade íase cebando en ti e mamá tiña que
descansar un pouco. ¡Pobriña!
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Falamos moitas veces da morte, de como querías que te vestise cando
morreses. Eu procuraba estar serena pero partíaseme o corazón ó escoitarche
estas conversacións.
Toda a familia próxima a nós estivo ó teu lado en todo momento.
Mamá aprendeu a coidarte utilizando as medidas de asepsia que eu mesma
lle fun ensinando. Pero sempre negando que foses morrer. Faciades entre
as dúas planos para o futuro. Papá calaba. Preguntábache tódolos días:
“¿Como estás hoxe?”, e logo ía chorar na soidade.
Tiveches problemas coa irmá pequena. As dúas queriades se-lo centro
da casa, ti porque estabas enferma e ela porque era a pequena. De todas
formas, de qué maneira contribuíu ós teus coidados. Os nosos cuñados e
sobriños demostráronche sempre o moito amor que che tiñan. Vencendo os
seus medos ó contaxio, estiveron contigo ata o final. ¿Sabes que os sobriños
maiores me preguntaron que enfermidade tiñas e, cando llelo expliquei, a
súa reacción foi marabillosa e quixeron acompañarme ó hospital para
visitarte e dicirche que tiñas que comer moito para volver axiña á casa e
xogar con eles? ¿Lembras aquel domingo que te baixei nunha cadeira de
rodas á entrada do hospital, como te encheron de bicos e estiveron contigo
en todo momento? Quérente moito e cando vou velos pregúntanme se ti
estarás ben, se sabes que te queren, se deixaches de sufrir... e eu contéstolles
que si porque eu tamén necesito crelo.
Dicías: “Xa sei que estou morrendo, a vacina anti-VIH para min xa non
chega a tempo. Estou preparada. En paz con Deus e comigo mesma, ¿por
que non podo ter unha morte tranquila?”. Eu non sabía qué responderche,
pois eu tamén me facía esa mesma pregunta continuamente.
Mamá quería que comeses e rifaba contigo. Dicía que te deixabas
morrer. Non quería aceptar que o teu final chegaba xa. A min dicíame se
non podía facer máis por ti. Tamén os nenos vían cómo te apagabas día a
día. Achegábanse a min e dicíanme polo baixo: “Tía, ti es enfermeira, ¿non
a podes curar?”.
Rubina, coideite ata o final con todo o meu amor. Nunca saberei se foi
suficiente para ti, aínda hoxe me doe todo o teu sufrimento e sigo
preguntando: ¿por que a ti?
Mamá, cando agora vén polas noites de traballar, mira para a fiestra da
casa por si a luz está acesa, como cando vivías ti. Todos te botamos de
menos. Eu, cando vou á casa, sinto a falta dos teus abrazos e a cara de
felicidade que puñas cando me vías chegar.
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Deus queira que sexas feliz, irmanciña benquerida, onde queira que
esteas, pois eu sei ben que a Rubina drogata era unha persoa doce, xenerosa, amiga de todo o mundo e que, buscando desesperadamente o AMOR,
meteuse de cheo naquel inferno.
Quérote, Rubina.
Manuela NÚÑEZ GARCÍA
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Desde o cancro
A miña grande tentación: pedir a Deus
que me liberase da proba

Por Jesús BURGALETA

Non é doado descubri-lo máis profundo e diante de tantos. Sen embargo,
por se vos serve, voume atrever, con sinxeleza, a comunicárvo-la miña
experiencia no decurso dun longo proceso de quimioterapia finalizado, con
éxito, cun transplante autólogo de medula.
A experiencia máis grata que tiven ó longo deste ano e medio consiste en
non cambia-la experiencia, nin o concepto, nin a relación con Deus.
A grande tentación foi volver da fe á relixión, da confianza gratuíta ó
interese; de relacionarme con Deus sen esperar nada del e sen necesitalo –só por
amor– a acudir onda el para que te liberase da proba ou te sacase do pozo.
Tiven que asumir que se a miña saúde non dependía de Deus, tampouco
a miña enfermidade. Deus nin ma mandaba nin a quería. Simplemente era algo
que estaba ocorrendo na miña vida.
Se non me queixara a Deus cando todo me ía ben, ¿por que me ía queixar
cando todo me ía mal? Se eu non lle pedín nada a Deus na miña vida –agás que
o seu nome sexa santificado, traballando polo seu proxecto, que é comparti-lo
pan e amar ata ser quen de perdoar– ¿por que lle ía pedir durante a enfermidade?
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Por iso, na miña relación con Deus, cando pretendía verbalizar interiormente
algunha oración, a única fórmula que atopaba era a do salmo aquel que di
“Señor, ¡que admirable é o teu nome en toda a terra!”.
A miña experiencia de Deus levoume no decurso da miña enfermidade:
– a confiar en min mesmo: a tomar conciencia das miñas propias forzas,
a solidarizarme cos meus resortes máis fondos, a conectar coas miñas enerxías
descoñecidas, a loitar en contra da enfermidade sen decaer, a mante-lo bo
ánimo, a valora-lo don da vida e a recibilo coma unha tarefa.
– a intensifica-la orientación fundamental da miña vida como amor,
entrega, doazón. A enfermidade tamén foi a ocasión para esquecerme de min
mesmo, para non estar pendente de min, para descentrarme.
– a asumi-la debilidade sen medo, sen traumas, sen angustia pusilánime.
¡Somos así: somos tamén enfermos!
– a vivi-la enfermidade con normalidade, procurando non crear máis
situacións excepcionais das necesarias. Non volverme consentido, nin
impertinente, nin acaparador. Si tiven, pola contra, a disposición de me deixar
coidar con sinxeleza; sorte que tiven de ser atendido sinxelamente polos meus.
– a liberar ós demais de estaren pendentes de min, en canto á preocupación,
atención, visitas ou teléfono. Aprendín a vivi-la presencia solidaria dos outros
a distancia, sabendo que a doenza, coma todo no camiño da vida, faina
cadaquén só e desde dentro, aínda que en relación.
– a supera-lo espírito burgués e elitista de que, cando se trata dun mesmo,
hai que busca-lo mellor: o mellor médico –onde sexa–, a mellor atención, a
máxima seguridade. Elixín acepta-lo médico que me tocaba, como lle ocorre
a todo o mundo. Se resultou ser bo ¡sorte!
– a confiar nos médicos. Púxenme nas súas mans sen dubidalo, con
docilidade, en silencio, sen preguntar nin incordiar, deixando facer e facendo
o que me dicían. Procurei que o seu labor fose máis doado.
– a ter cos demais un sentimento de misericordia, poñéndome no seu sitio
e tratando de comprende-la súa situación. Sobre todo en relación co persoal
sanitario que me coidaba:
l renunciando a unha hipersensibilidade polos propios dereitos (por
estes hai que loitar sobre todo antes e despois de estar enfermo).
l tendo unha relación de gratuidade; recibindo cada servicio coma un
favor.
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non sendo cargante nin esixente.
l colaborando activamente.
l

creando un clima de distensión e acollida.
comprendendo a súa situación laboral sobrecargada de horas,
responsabilidade, cansazo e ata de incomprensión.
l perdoando os fallos, cando os padecín, aínda que eses fallos comportaran
serios riscos. Perdoando desde dentro.
E, ante todo, ó longo da miña enfermidade procurei manter unha actitude
vital, aínda nos momentos máis difíciles. A doenza foi unha etapa da miña vida
que pagaba a pena vivila con intensidade, profundidade, radicalidade, un certo
entusiasmo e alegría.. ¿Quen me podería asegurar que ese non ía se-lo
derradeiro treito da miña vida? E ¿como non me ía apurar a vivilo a tope?
l
l

Podo dicir que, por desgracia, tiven a sorte de estar enfermo e poder así
vivir facetas da vida que, mentres estiven san, me pasaran case desapercibidas:
a debilidade, o importante e mailo accidental, o necesario e o accesorio, o
superfluo e a densidade, o que val e o inútil, o asumi-la propia historia, o
aceptarte como es, a capacidade de autocrítica, a perspectiva do cambio, o
asumi-la morte, o abrirte ó futuro, a esperanza desesperada.... ¡Tantas veces!1
Jesús BURGALETA
Traducción de Agustín Díaz

1

Tomado de AAVV, Los pobres nos evangelizan, Ed. Nueva Utopía, Madrid 1992, pp. 239-241.
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Indicación bibliográfica
sobre a dor
Por Xoaquín CAMPO FREIRE

Como colofón do conxunto de traballos deste número encol da dor,
enfermidade, coidados paliativos, acompañamento na doenza, etc.,
presentamos unha selección bibliográfica pensando máis no lector medio de
Encrucillada ca nos espe-cialistas en cada unha das múltiples facetas destes
temas, pois eses sen dúbida que xa teñen orientacións dabondo.
Tampouco facemos referencia a libros científico-técnicos específicos
para profesionais da sanidade, xa que teñen outros foros indicativos.
Trátase dunha axuda para unha boa iniciación teolóxica, bíblica,
bioética, espiritual, de acompañamento, e tamén para alento dos primeiros
protagonistas: o doente e a súa familia, coidadores, voluntariado, etc.
Querería indicar que a Universidade Pontificia de Comillas (Madrid),
en colaboración cos Irmáns de San Xoán de Deus, ten un curso a distancia
para Formación de Axentes da Saúde. É bo. Sobre 12.000 pesetas todo.
Para información: c/Herreros de Tejada 3, 28016 Madrid, tfno. 91-4588302,
Tamén o ICEPSS, c/Salvador 64, 35010, Las Palmas, tfno. 928-35010,
ten outros tres: Cuidados Paliativos, Drogodependencias e Intervención
Clínica e Psicosocial no ancián. Valen a pena. Sobre 20.000 pesetas cada
un.
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Para quen queira afondar máis, nestes mesmos libros vai indicada unha
bibliografía máis ampla. Todos eles pódense atopar en calquera das
librerías relixiosas galegas. Encrucillada fica gozosamente aberta a calquera
consulta.
AA.VV.:

Asistencia a domicilio de enfermos terminales, PPC, Madrid, 1992.
Manual de consulta para voluntariado e familiares.

AA.VV.:

El Dolor, t. XVIII, Universidade Pontificia Comillas, Madrid 1992.

BERMEJO, J.C.: Relación pastoral de ayuda al enfermo, Paulinas, Madrid
1993.
BERMEJO, J.C.: SIDA, vida en el camino, Paulinas, Madrid, 1990.
CUADRADO TAPIA, R.: Los enfermos nos evangelizan, San Pablo, Madrid
1993.
DEBORAH, D.: Guía para cuidar en casa a un enfermo terminal, Pax
México, México 1987.
DONOFRIO, F.: El Dolor, un compañero incómodo, vol. 5, Prisma, San
Pablo, Madrid 1993.
GAMEIRO, A.: Nuevos horizontes de la viudez, Paulinas, Madrid 1989.
GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O.: Madre y Muerte, Sígueme, Salamanca 1993.
GONZÁLEZ NÚÑEZ, A.: Antes que el cántaro se rompa, San Pablo, Madrid
1993. Visión bíblica da enfermidade, ancianidade e morte.
HARING, B.: La fe fuente de salud, Paulinas, Madrid 1986.
JUANCEDA, J.M.: Vida, salud y conciencia, San Pablo, Madrid 1994.
Diagnóstico ético sobre a medicina actual.
LARCHET, J.C.: Teologia da doença, Sao Paulo, Lisboa 1991.
LÓPEZ AZPITARTE, E.: ¿La edad inútil?, Paulinas, Madrid 1993. Para
axudar á vellez e como prepararse para ela.
MARTÍN DESCALZO, J.M.: Testamento del pájaro solitario, Verbo Divino,
Estella 1991.
NEMO, PH.: Job y el exceso del mal, Caparrós Editores, Madrid, 1995.
PANGRAZZI, A.: El mosaico de la misericordia, Sal Terrae, Santander 1990.
— Creatividad pastoral al servicio del enfermo, Sal Terrae, Santander
1988.
— La pérdida de un ser querido, Paulinas, Madrid 1993.
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— ¿Por qué a mí?, San Pablo, Madrid 1994. A linguaxe sobre o
sufrimento.
SANDRÍN B.P.: Comprender y ayudar al enfermo, San Pablo, Madrid 1992.
VALCARCE, M.: Diario íntimo da doenza final, Encrucillada, Santiago 1994.
VICO PEINADO, J.: Dolor y muerte humana digna, San Pablo, Madrid 1995.
Bioética teolóxica.
Xoaquín CAMPO FREIRE
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Fraga, a velas vir
Agustín DÍAZ

Pasados tres meses da victoria electoral do PP, unha das primeiras
impresións que se saca, de xeito paradoxal, é a perda do papel do
presidente da Xunta, Manuel Fraga. El mesmo viña a recoñecer tal
realidade cando na súa primeira visita á Moncloa dicía que se
inverteran os papeis entre Aznar e mais el, que xa non era el o pai dun
mozo con aspiracións, senón unha especie de fillo putativo do seu
herdeiro espiritual, agora investido dos poderes que el lle deixara e dos
outros, máis importantes, que acadara polos seus propios medios e
esforzos.

Na anterior crónica falabamos das dificultades que había para o pacto
de goberno. Nesa conxuntura Manuel Fraga prestoulles impagables servicios
ós seus sucesores. Curiosamente, el era o único que mantiña desde o PP
unhas relacións normais e mesmo cordiais con Jordi Pujol. E tamén as súas
teorías sobre a Administración única viñan a se-la única bagaxe doutrinal
que podía dar pé a boa parte das demandas de orde competencial dos
cataláns e servir como punto de arrinque no diálogo.
O resultado xa se sabe: forzado polas circunstancias electorais, o PP
fixo do seu programa de máximos unha plataforma de mínimos que
completou con algúns puntos importantes que demandaron os cataláns,
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como a cesión do 30 % do IRPF, de xeito que se deseña un panorama de
desenvolvemento autonómico que nunca soñara o PP e mesmo espanta a
parte do PSOE. Pero, de momento, os puntos máis delicados deste programa
seguen nunha densa nebulosa, coma a concreción da cesión do 30 % do
IRPF e as contrapartidas necesarias para que non resulte discriminatoria
para as comunidades menos desenvolvidas.
A improvisación como método
Con estes presupostos, Aznar formou o seu Goberno a primeiros de
maio: a súa composición foi preparada con gran discreción e púxose a
andar nos prazos máis reducidos posibles. Tratábase, en boa medida, de
recupera-lo tempo que houbo que perder nas negociacións previas cos
nacionalistas. Por outra parte, o PP, que xa pensaba gañar no 93 e que desde
aquela reclamaba urxentes eleccións que estaba seguro de gañar, ben podía
ter preparados os seus equipos de goberno.
Sen embargo, foi preciso un mes máis (a sumar ós dous pasados entre
as eleccións e mailo nomeamento dos ministros) para nomea-los cincocentos
novos altos cargos: secretarios de Estado, subsecretarios, directores xerais
e asimilados. Por un lado, o Goberno tivo que recoñecer que non existían
os cinco mil altos cargos que o PP prometera suprimir na demagoxia
preelectoral e, por outro, tivo que andar á rapañota buscando os novos altos
funcionarios nas administracións autonómicas, nos concellos ou mesmo
repescando xente tan significativa coma Eduardo Serra, Inocencio Arias ou
Westendorp ou vellos apelidos de UCD coma Abril Martorell, AriasSalgado, Xosé Ramón Onega, etc.
E viñeron as primeiras actuacións. Un par de ministros dicían que
había que renunciar a Maastricht e os mercados financeiros botábanse a
ferver. Non aceptaran recortes dos gastos propostos polo goberno do PSOE
e logo anunciaron un aforro de 200 mil millóns, pero levoulles case un mes
precisar por onde había que cortar. Aznar chega á Moncloa e o primeiro que
di é que non é unha residencia digna dunha familia: ¿haberá un de cada mil
cidadáns, ou sexa 39.000, que a teñan mellor?
A contribución galega
Nas sucesivas listas de altos cargos fóronse sucedendo os nomes
galegos, para orgullo de moitos, incluído o presidente da Xunta, que se
gabou da boa canteira de que dispón, que lle permite cederlle ó novo
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Goberno central unha ducia de altos funcionarios. En realidade, un queda
sorprendido de que directores xerais da Xunta, algúns deles moi normaliños,
sexan promocionados a secretarios de Estado ou subsecretarios, sen esquece-los relevantes ministerios atribuídos a dous ex-conselleiros que cumpriron
dignamente, pero tampouco descubriron o Mediterráneo.
De rebote, eses nomeamentos levaron a un reaxuste na Xunta de
Galicia feito por entregas, no medio dunha gran confusión e rodeado dun
cúmulo de rumores, filtracións interesadas e navalladas entre os candidatos
e mailos padriños respectivos. O presidente da Xunta deu nesta ocasión
unha pobre impresión de falta de autoridade, que tentaba compensar con
declaracións tan rotundas coma baleiras de sentido.
Nesta liña hai que situa-lo seu cambio de actitude con respecto á cesión
do IRPF. Para xustifica-la retirada do anterior recurso fártase de dicir que
xa non ten sentido agora, por atoparse esgotado o período de vixencia do
mesmo: iso mesmo puido dicir en febreiro, cando se presentou o último
recurso, que de todas formas se refire a uns presupostos vixentes no 96 e
resulta coherente coa actuación anterior. A eventual decisión do Tribunal
Constitucional serviría, no seu caso, para marca-las pautas da solidariedade
e corresponsabilidade dos gobernos central e autónomos.
A corresponsabilidade
Todo isto, xunto coa falta de concreción sobre a fórmula de cesión do
30 % e maila boa disposición de principio de Manuel Fraga nesta nova
situación, fan moi verosímil –e desmentida con grande énfase– a hipótese
de que a retirada do recurso anterior foi un xesto ofrecido ós cataláns
(algúns din que esixido por eles) para pactar sobre o 30 %. Agora Mariano
Rajoy dinos que se chegará a unha fórmula que todos votarán, por
unanimidade, no Consello de Política Fiscal e Financeira e Manuel Fraga
amosa a súa fe nesa saída e a súa esperanza de que todo será marabilloso
para Galicia. Mentres, os socialistas interpretan que Galicia terá que vivir
máis ben da caridade, cando se aplique a nova fórmula do financiamento
autonómico.
Este vai se-lo gran cabalo de batalla nos próximos meses, xa que o
novo sistema ten que entrar en vigor no 97, en paralelo cuns presupostos
que teñen que acentua-las restriccións no gasto público, reduci-la débeda
acumulada e obte-los recursos precisos sen botar man de novos créditos e
mante-lo gasto social (sanidade, pensións, educación), mentres se confía en
que a iniciativa privada levante a economía aproveitando os poucos recursos así liberados. Porque das privatizacións van vir poucos recursos nun
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prazo inmediato: o que poidan aportar compañías como ENDESA,
Argentaria, Telefónica e similares pola venda das participacións públicas
pouco vai supera-los beneficios que viñan dando. E outras empresas, como
Iberia ou RENFE, non hai quen as queira, de momento, supoñendo que o
tipo de actividade que desenvolven non faga máis conveniente que sigan
sendo públicas.
¿Novo rumbo na Xunta?
Xa diciamos na crónica anterior que dos resultados electorais saía o que
Manuel Fraga chamaba un Goberno amigo (pero sen a preferencia por
Galicia que se anunciaba na campaña) e menos forte do tamén prometido
(a famosa maioría suficiente). A amizade e fortaleza que os nacionalistas
cataláns aportan ó novo Goberno fan minguar, case simetricamente, tódalas
vantaxes que se prometían para Galicia nesa campaña. Por iso Manuel
Fraga, que axudou, co seu silencio e cos seus consellos, a que o pacto de
goberno fose adiante, quedou agora moi minguado de posibilidades de
manobra perante os seus amigos e discípulos de Madrid.
Seguramente a isto se debe o evidente malhumor do presidente da
Xunta nestes meses, xunto coa manobra de diversión da súa nova
candidatura, ou o último descubrimento de que tiña que suprimir altos
cargos e servicios enteiros da administración da Xunta. Haberá que ver en
qué dá a propia remodelación do Goberno, feita a trompicóns, a remolque
dos cambios de Madrid e como resultado dos novos equilibrios internos. O
enfriamento da relación co novo ministro de Sanidade pode ser un índice
da nova situación, ou tamén o avance de peóns de Xosé Cuíña, tales coma
o delegado do Goberno ou o seu substituto na consellería.
Na mesma liña parecían situarse os primeiros candidatos a
gobernadores. Pero tamén aquí había improvisación: non se decataran de
que os politicamente máis aceptables non pertencían a ningún corpo de
funcionarios, requisito previamente fixado e, por outra parte, indispensable
cando sexan rebaixados de categoría, aló para fin de ano. Os probos
funcionarios agora nomeados teñen escasa proxección dentro do partido,
incluído o tres meses deputado en Cortes por Ourense, recente fichaxe do PP.
¿Adianto electoral?
Nestas circunstancias, a hipótese dun adianto das eleccións autonómicas
foi evocada en ámbitos diferentes. Sen embargo, unha remodelación tan
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ampla da Xunta de Galicia fai esperar que tal convocatoria non se realice
ata a primavera do 97: antes os novos cargos pouco poderán facer,
proxectar ou prometer. Por outra parte, dada a reticencia de Manuel Fraga
a cambiar de conselleiros, seguramente pensa en rodar este equipo para que
sexa, coa venia do electorado, o que inicie o seu novo mandato na Xunta.
Chama ó mesmo tempo a atención a remodelación do comité executivo
do PP de Galicia. Se a demisión do delegado do Goberno resulta normal e
obrigada, non se ve tal lóxica na do novo conselleiro de Xustiza e Interior,
sobre todo se os dous son substituídos por unha persoa ata completamente
descoñecida. Tamén resulta raro o cargo que se lle dá a Villarino Tejada,
que demite coma director xeral de Transportes e pasa a ser secretario técnico e xefe de gabinete do secretario xeral, sen dereito a voto no comité
executivo. Claro que polo camiño houbo quen fixo constar en público as
súas antigas relacións con Tejada e Lobelle, aqueles renegados do PP que
chegaron a unirse a Ruiz Mateos.
Dado que tamén a Vázquez Portomeñe se lle dá un cargo máis ben
honorífico e Dositeo Rodríguez estará ocupado coa confección do programa,
todo indica que os poderes reais van quedar reducidos ás persoas do
presidente e secretario xeral. Agora está por ver como se organizan os
comités provinciais, se Romay consegue manter na Coruña a autonomía
contra os intentos de lle move-la silla e se en Ourense segue afirmando os
seus poderes o presidente Baltar. En Lugo e Pontevedra caben poucas
sorpresas: seguirán mandando Cacharro e Cuíña, este último seguramente
cun presidente da súa man, para non acumular máis cargos.
Vázquez e Caballero
O binomio Francisco Vázquez e Abel Caballero ten diante si un futuro
difícil. Por un milagre que ninguén esperaba, as fortes polémicas e
divisións creadas cando botaron de mala maneira a Antolín Sánchez
Presedo quedaron apaciguadas e esquecidas e mesmo nas eleccións xerais
o PSOE obtiña o máximo dos votos que nunca acadara en Galicia, por máis
que o descenso das porcentaxes, a concentración do voto nacionalista e
maila supresión dun deputado por Lugo lles fixo perder dous escanos.
Estes datos déronlle novo pulo a Francisco Vázquez e Abel Caballero,
os dous homes fortes do PSOE en Galicia. Pero a perda do poder en Madrid
fai que, en realidade, o seu único punto forte estea na alcaldía da Coruña:
o alcalde de Santiago hai polo menos dez anos que fichou polo partido de
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Xerardo Estévez e tardará polo menos outro tanto en militar noutro e os
demais cargos públicos pesan pouco. Os propios Vázquez e Caballero
encabezan un grupo de parlamentarios un tanto fóra de xogo no seu propio
campo, pola excesiva identificación dos dous citados co fenecido guerrismo.
A mal tempo, boa cara, e Francisco Vázquez logrou conectar co grupo
parlamentario galego, redimido en boa parte do pecado de antolinismo. Por
iso Miguel Cortizo conta na executiva cada vez máis e ten mesmo algunhas
bazas para ser candidato á Xunta o ano que ven. Desde logo, ninguén cre
que Manuel Fraga vaia rebaixa-las esixencias da lei electoral que el mesmo
reformou no 92 para impedir que fosen candidatos os alcaldes –Francisco
Vázquez ou calquera outro– e para botar fóra a Camilo Nogueira e os seus
amigos (no pecado levou a penitencia: a unidade forzada dos nacionalistas
quitoulle un deputado ó PP en Pontevedra). Por iso Francisco Vázquez non
pensa en serio na súa candidatura e non se lles ve peso suficiente ós outros
posibles: Abel Caballero, Pérez Touriño ou Cortizo. Así que, seguramente
Francisco Vázquez botará outra vez man do sacrificado González Laxe.
Silencio no BNG
Nos últimos meses o BNG leva unha vida máis ben calada. Despois do
intenso esforzo da campaña e da sorprendente figura de moderación que
presentou no Congreso o máximo responsable da UPG, Francisco Rodríguez,
o pacto de goberno deixouno un tanto descolocado. Por unha parte,
anunciara reiteradamente a imposibilidade de tal pacto, polos intereses
contradictorios do PP e CiU; por outra, non atopou argumentos, desde a
perspectiva nacionalista, para criticar uns pactos que supoñen novas
competencias para as autonomías, por máis que leven para Galicia o perigo
dunha financiación insuficiente.
Mentres tanto, e logo da asemblea de Ferrol, o BNG foi recompoñendo
as súas estructuras dirixentes. Os tímidos avances doutrinais da citada
asemblea terán, sen dúbida, continuidade no futuro. Pero xa na renovación
dos cargos se viron algunhas outras novidades. A Esquerda Nacionalista
parece buscar un meirande protagonismo, quizais para desmenti-la acusación
de non ser más cá faciana amable das teses da UPG de sempre. Por outra
parte, o papel de Unidade Galega vaise consolidando algo, polo menos ó
sumarse Camilo Nogueira a un posto de certo peso. Estas dúas correntes
paralelas e a miúdo en conflicto poden axudarlles ós independentes a atopar
novos camiños e, a medio prazo, supoñer unha fonda renovación para o
nacionalismo.
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Polo de agora, este nacionalismo unido está funcionando eficazmente
en moitos concellos, malia tódolos atrancos que lle poñen e que levaron xa
a varias mocións de censura entre o PP e algúns socialistas sui generis,
coma en Maceda ou Vilariño de Conso. Nunha liña parecida hai que situa-lo caso de Chantada, por máis que a candidatura nacionalista non era alí
do BNG e non tiña maioría, en parte polas pégas postas na súa formación
pola parte máis pechada dese grupo. Lastre que tamén levou en Lugo á
demisión do concelleiro máis coñecido.
O mundo sindical
Xustamente no ámbito sindical estase reproducindo ese conflicto.
Varios sindicatos da CIG, entre eles algúns da máxima representatividade,
coma os do ensino, sufriron unha importante marcha atrás no proceso de
unificación. Diríase que as ideas un tanto antigas de sindicato correa de
transmisión e sometido a un partido non morreron, senón que reaparecen
nos momentos e lugares máis inoportunos. Xa no momento da unificación
houbera algúns sectores que quedaran fóra por cuestións parecidas.
A ver se tal evolución non se consuma e se produce unha maduración
a fondo do sindicalismo nacionalista, que acaba de obter un novo avance
nas eleccións de delegados e ten as portas abertas para participar en debates
sindicais de ámbito estatal e europeo. Pero, xustamente, esta posible
actuación de ámbito xeográfico máis amplo parece ser un campo de
discrepancia, polo pouco interese que nela teñen os que conciben un
sindicalismo máis de campanario.
Pola súa parte, CCOO superou no seu congreso galego as fondas
diferencias constatadas no estatal e logrou salva-las boas relacións entre as
dúas correntes enfrontadas, en beneficio da paz interna. UGT, que volveu
gaña-las eleccións, por unha marxe moi pequena, parece ter dixerida a crise
inmobiliaria que tanta imaxe lle fixo perder. Pero todos, conxuntamente
teñen un forte desafío, o lograr un diálogo cunha patronal que ten un presidente coma Antonio Ramilo, que ofrece diálogo ó tempo que propón o
despido libre, a desaparición das empresas públicas (vendendo as viables
e pechando as outras), cando non fala da semana laboral de setenta horas
coma medio de crear emprego.
Así vai o mundo
Estas páxinas non se prestan moito para pasar revista á política
internacional. Pero podemos polo menos amosa-la nosa ledicia polos
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tímidos pasos cara á paz que supoñen as eleccións irlandesas e o armisticio
dos Balcáns; lamenta-la pasividade internacional nas masacres de Liberia
e na que ameaza en Burundi, engadindo a sorpresa polos resultados das
eleccións en Israel, coa dificultade engadida que supoñen para o proceso de
paz cos palestinos.
No mundo máis próximo, cabe alegrarse pola marcha das actuacións
xudiciais, tanto nas diversas variantes do caso GAL coma nos de Mario
Conde e Roldán. Desde logo resulta molesto e inquietante o que cada día
temos que ver e oír. Pero non cabe dúbida de que a realidade é así (ou peor)
e que precisamos chegar ata o fondo destes horribles sucesos como
medicina para evitar que se repitan. Por máis que teñamos que lamentar,
outra vez máis, as deficiencias do sistema xudicial e as aparentes arbitrariedades dalgúns dos seus servidores. Se con todo isto sacamos algo en
claro, menos mal.
Agustín DÍAZ
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So o paradigma ou mito
da comunicación
Por Xesús PORTAS FERRO

Co libro titulado El planeta americano (Barcelona, 1996) gañou Vicente Verdú o Premio Anagrama de Ensaio. A autor sostén nel que a confluencia
entre a información e as novas tecnoloxías da comunicación é a grande
máquina da colonización total, e da dominación cultural sen fendas, á que
os Estados Unidos están sometendo o planeta. Por forza habemos renunciar
a referi-los detalles arrepiantes da análise cumprida que neste ensaio se fai.
Non renunciamos, en troques, a circunscribir esta crónica da máis recente
actualidade cultural galega no impresionante marco de comprensión que aí
se nos ofrece. No sentido, entre outros, de nos cuestionar se, perante ese
enxurro homoxeneizante e aniquilador do propio, o noso acontecer cultural
baixa comportas ou máis ben as ergue.
Sobre o conto, ben está tomarmos nota do que en recente entrevista
declaraba Xosé Luís Barreiro acerca da información en Galicia: “(...) tendo
unha enorme capacidade de recibir información, non temos mecanismos de
creación informativa. As nosas empresas de información son febles. Estamos
ante unha desprotección coma a que se fala en términos económicos: non
somos quen de crear unha información propia e, sen embargo, recibimos
riadas de información. E os medios de comunicación, en vez de reflecti-la
nosa visión da realidade, copian unha valoración que vén de fóra e chega
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interesada. Hai unha colonización absoluta do centralismo informativo”
(Cfr. Manuel P. Rúa, “Xosé Luís Barreiro. Camiño de volta”, Galicia
internacional 8 (1996), p. 39). Ben se pode estender ó centralismo americano
o que Barreiro di do centralismo español. Un e outro son, nos medios
galegos de comunicación, atafegantes. Velaquí unhas simples mostras.
É sabido que os Premios da Crítica (española) galardoan unha obra
narrativa e outra poética entre as editadas o ano anterior en cada unha das
catro linguas oficiais no territorio do Estado. Na última edición,
correspondente a libros do 95, foron premiados os nosos escritores Xesús
López Valcárcel e Ramiro Fonte. Cando os nosos medios deron a noticia,
fixérono exactamente como o farían en Madrid ou en Palencia. É dicir,
incluíron nela unha ampla reseña bio-bibliográfica dos autores premiados
pola parte da literatura castelá e, no tocante ós galegos, igual que ós bascos
e cataláns, limitáronse a da-los seus nomes a carón dos títulos polos que se
lles concedeu os premios.
Contra mediados de abril celebráronse en Santiago as Xornadas de
Comunicación O Espacio Local: Prensa, Radio, Televisión. Tratábase de
estudia-la función da información de ámbito local fronte ó global. Chegouse
mesmo a afirmar que o futuro da comunicación está no espacio local, onde
se fai próxima ó cidadán, presta maior atención ós problemas inmediatos e
permite desmarcarnos dos medios de ámbito estatal, europeo ou mundial.
Tamén se observou que, mentres os grandes xornais galegos publican o 97 %
das súas páxinas en castelán, moitos xornais locais empregan unicamente o
galego. Mais o caso é que malamente podemos librarnos das redes do
espacio global, nas que estamos enleados, malia nos seren instrumentos da
dominación e homoxeneización cultural que padecemos. Máis pola pobreza
da nosa prensa, coida X. L. Barreiro, ca polo seu control ou dependencia de
poderes alleos. E se falarmos do cine ou das telecomunicacións, entón
veriamos canto se nos estreita o campo desde o que opormos resistencia.
Un xeitoso exemplo de periódico local pode verse no semanario de
información xeral Tribuna pacense, de Paços de Ferreira (Portugal), do que
acabamos de recibir en Encrucillada o número 267, correspondente ó 3 de
maio de 1996. Resulta exemplar non só pola variada información que ofrece
da vida do concello e das súas freguesías. Tamén polas súas interesantísimas
colaboracións, entre as que sobrancean as de opinión, e non digamos xa os
pequenos estudios coma, un supoñer, o comentario dun soneto de Camôes,
un estudio bíblico, unha análise conxuntural da producción nacional
portuguesa ou un estudio histórico sobre a reconquista do territorio portugués
ó sur do Texo, onde se recoñece, por certo, a decisiva colaboración de
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Galicia. Mostra en todo, e asemade, de gran altura cultural e proximidade
ó pobo, características que adoito se coidan tan pouco doadas de conciliar.
Ei-la demostración do contrario. O que, de por parte, nos consola de
arreguizos coma os que nos producen os nosos medios de información,
mesmo os que ocupan o espacio global. E nisto dóenos non soamente a
pobreza dos medios galegos, mais tamén os españois de ámbito estatal. Dos
que este sucedido podería dicir algunha cousa: nun gran magazine radiado
en cadea desde Madrid os sábados e os domingos por unha ampla rede de
emisoras de ampla audiencia díxose un día que en Nova York hai unha
avenida que ten de longo máis de vinte quilómetros e que nela se pode ver
de todo, mesmo unha igrexa románica, malia que –engade un locutor– os
romanos non chegaron a América. Na quenda dos oíntes chama unha señora
e tenta que se corrixa tan desgraciado comentario, pois –razoa ela– a
arquitectura de estilo románico non é dos tempos do Imperio Romano,
senón moi posterior, e dilles de cando. Respóndelle a conductora do
programa e xustifica o comentario do seu compañeiro aducindo que moitos
edificios construídos polos romanos foron posteriormente convertidos en
igrexas, e tal podería se-lo caso da famosa igrexa románica de Nova York,
engade. A oínte, moi prudentemente, muda de tema e deixa que pase a
cousa. E pasou, cómo non.
Lonxe do pobo
A cultura, coma a economía que a goberna, nunca nos últimos tempos
se fixo coma agora tan lonxe do pobo e, mesmo, con tan pouca atención ó
ben-estar de todos. Aquí e acolá, por todas partes, óense voces contra o
roteiro das nosas civilizacións, que pouco lles importa ós que moven os fíos
dos grandes monicreques do mundo.
En Santiago celebrouse, dentro dos actos do V Centenario, un congreso
internacional sobre A universidade e o seu futuro. Comezaron os escasísimos
congresistas por critica-la distancia entre a vella institución académica e a
realidade de Galicia. Semella que querían referirse á pouca adaptación entre
os estudios universitarios e as necesidades da sociedade galega. Mais de alí
a uns días chegoulles como relator o sociólogo Alain Touraine, quen os
sacudiu de vez ó lles propoñer un ángulo de visión moito máis importante.
Sinalou a profunda fenda que divide o mundo académico e científico, o
técnico e o directivo, do mundo moi outro dos parados e os marxinados.
Urxiu, endealí, as universidades a se converteren en centros de análise
crítica da sociedade, a asumiren o protagonismo no debate cultural, a
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soldaren a ruptura entre ricos e pobres. Urxencia que, mesmo enxergada
desde outros outeiros, non debe semellar moi descamiñada. Uns poucos días
máis tarde, o propio Jacques Santer, presidente da Comisión Europea, pedía
ós axentes sociais un máximo esforzo para atinxir acordos que conduzan a
diminuí-lo número de parados na Unión co fin de escudi-la “fractura social”
que se está a abrir en Europa.
Chamamentos coma estes teñen pouca traza de seren escoitados no
ambiente imperante da globalización económico-cultural, no que os deuses
intocables son o libre mercado e a máxima ganancia, xustificados decote
con apelacións á racionalización, á ciencia e á técnica, esoutras mitificacións
modernas non abaladas polos ventos da posmodernidade. Preconizar unha
“ética mundial” e tentar de remediar con ela esta “selva de desorientación”
que nos envolve, é certamente necesario, como nos veu dicir a Santiago o
teólogo Hans Küng. Aínda así, pódese ver coma un brado inútil mentres os
grandes móbiles da aldea global cadren tan alongados e contradictorios cos
fondos valores humanistas en que esa ética tería de se fundamentar. Por todo
isto, resulta doado consentir co radical pesimismo dun Ernesto Sábato, no
que se reafirmou recentemente ó seu paso por Madrid. O pesimismo do
novelista arxentino lévao mesmamente a agoira-la desaparición da vida na
terra a moi curto prazo, cuestión dunhas décadas. As principais causantes
serían a ciencia endeusada e a técnica, filla maléfica da primeira; e quen así
se expresa foi un físico notable ata que se decatou de que a ciencia non dá
remedio ás angustias do home.
Desde a lóxica ideoloxizada da orde vixente, as análises e valoracións
referidas han ser por forza desprezadas, reputadas como simples agoiros ós
que cómpre non facer caso. E se os presuntos intelectuais son convocados
desde aqueles a reaccionaren, estes poden excusarse con que ¡menos lobos,
Carapuchiña!, para seguiren coutados nos eidos restrictos das súas
especializacións mentres acaden delas a particular satisfacción do
recoñecemento social e a boa vida. Que a frecuentemente denunciada
deserción da intelectualidade actual verbo dos grandes problemas da cultura
e da sociedade non afecta soamente ós universitarios interpelados por Alain
Touraine. Nin, por iso mesmo, á clase intelectual galega, que, segundo X.
L. Barreiro na entrevista enriba referida, é covarde, servil e camaleónica.
Trataríase, pola contra, dunha actitude sólida e pouco menos ca xeneralizada
entre os máis capacitados para exerceren como conciencia crítica en prol da
construcción do humano. Collidos que están, acriticamente, por aquela
lóxica devandita. Entrementres, as vellas excepcións son silenciadas ou,
coma no caso de Aranguren, lévaas a morte.
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Día das Letras
Dun tempo acá, a Xunta fai pública unha declaración institucional co
gallo do Día das Letras Galegas. Na deste ano constátase que a sinxela
conmemoración doutrora, case que reducida á sesión extraordinaria da Real
Academia, se converteu na ampla e popular celebración de arestora gracias
á adhesión crecente de organismos, asociacións e persoas.
O acto académico celebrouse esta vez na igrexa da parroquia de
Cordeiro, onde nacera o homenaxeado, don Xesús Ferro Couselo. Máis dun
académico foi publicando por aí que nunca e en ningures deica agora se vira
unha participación popular semellante á que se produciu en Cordeiro e en
todo o concello de Valga. O que eles non sabían ben é que detrás do que
puideron ver había un gran labor de implicación do pobo, materializado ese
labor nun amplo programa de actividades culturais, no centro das cales se
situaron xustamente os actos do 17 de maio. Un programa e actuacións que,
sen embargo, ignoraron case totalmente, ou fixeron coma se tal, tanto os
medios de comunicación coma as institucións oficiais supralocais. Mesmo
se deu un caso de vampirismo: o programa Etcétera, da TVG, estivo en
Valga, serviuse do guión e imaxes da exposición bio-bibliográfica aberta na
Casa da Cultura e deu o resultado ós televidentes sen tan sequera lles dicir
onde o obtivera.
A Dirección Xeral de Cultura decidira levar a Ourense o minicongreso
de dous días e medio dedicado á figura de Ferro Couselo. Alegou para iso
que Valga carecía da infraestructura e o poder de convocatoria necesarios
para un congreso. A apreciación foi redondamente desmentida pola realidade.
Nas catro mesas redondas celebradas en Valga e Cordeiro a partir do 28 de
abril houbo unha afluencia de público moito meirande cá conseguida nas
sesións do congreso ourensán. Estas non chegaron a supera-la media de
vinte asistentes por cada unha e só se reuniron sesenta persoas na derradeira,
á hora de recolle-los diplomas.
Acto frío onde os haxa foi, segundo varias testemuñas presenciais, o
acto de entrega do Premio das Letras e das Artes celebrado en Santiago
cunha cea masiva o propio día 17. Seica, iso si, se comeu ben e se falou
moito castelán. O galardoado, Filgueira Valverde, non se sabe o que estaría
pensando de todo aquilo.
Días de premios e honores
Os principais candidatos ó Premio das Letras e das Artes seica eran
Filgueira, Laxeiro e mais Neira Vilas. A candidatura deste estaba avalada
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por un gran número de propostas; pero o xurado debeu de considerar que
pode esperar aínda. Chegara máis ben a hora de Filgueira, por mor dos anos
e da saúde. Filgueira Valverde, de por parte, vai dun honor en outro. Antes
fora a súa investidura como doutor honoris causa pola Universidade de
Santiago. Axiña será nomeado fillo predilecto de Pontevedra. A Universidade
de Vigo disque non quixo ficar atrás, e sen pensalo dúas veces buliu a lle
concede-lo seu doutoramento honorífico
Conceder honores e premios, ós traballadores da cultura de elite
maiormente, é práctica adoitada nesta terra. Terá o cronista que ir debullando
rapidamente os que ultimamente se prodigaron. O Pedrón de Ouro foi para
o Instituto da Lingua Galega, cando se celebra o 25º aniversario deste. O
Premio Trasalba, concedido pola Fundación Otero Pedrayo, cadroulle á
poeta ourensá Pura Vázquez. Miguel Anxo Fernán-Vello obtivo o Martín
Códax de poesía, pola obra titulada As certezas do clima. O ensaio
Aureliano J. Pereira no rexurdimento galego mereceulle a María Xosé
Rodríguez Valcárcel o X Premio Ánxel Fole. Finalmente, os Losada
Diéguez foron para Marina Mayoral, por Querida amiga, o de creación, e
para Rodríguez Fer, por A literatura galega na guerra civil, o de
investigación.
Mención á parte merecen os Premios da Crítica Galicia, sequera polo
feito de seren puramente honoríficos, sen dotación económica. O seu
outorgamento fora precedido pola designación do Galego Egrexio 96, coa
que foi distinguido o maxistrado Daniel García Ramos, polo seu labor de
anos en prol da normalización lingüística no ámbito da administración da
xustiza. Logo, no transcurso da Cea das Letras –¿por que sempre ceas e
comedelas?–, coñecéronse os restantes premios: Rodríguez Baixeras en
creación literaria, Antón Castro en ensaio, Modesto Hermida en
investigación, López García-Picos en música e, na área de iniciativas
culturais, a Asociación Irimia.
Congresos e semellables
En congresos e acontecementos asimilables vai habendo sobre calquera
tema. Son unha maneira, á parte doutras lecturas tamén lexítimas, de os
distintos sectores da clase intelectual se veren activos, útiles e importantes
mentres, se cadra, se ocupan non precisamente en cuestións das que depende
grandemente a vida e a felicidade dos seus conxéneres. Por sorte ou pola
mesma lóxica das cousas, os congresos que máis notoriedade acadaron
nestes últimos meses foron os dedicados a temas históricos e arqueolóxicos.
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Abriuse o mes de abril co congreso internacional sobre O Neolítico
Atlántico e as Orixes do Megalitismo, organizado polo Consello da Cultura
en colaboración coa Universidade de Santiago. Arqueólogos e historiadores
reuníronse despois en Lugo no congreso sobre As Orixes das Cidades no
Noroeste Hispánico. A Consellería de Cultura, pola súa parte, reunía un
congreso de especialistas das distintas comunidades autónomas para
debateren sobre o funcionamento e a xestión de museos. O Museo do Pobo
Galego, por riba, ofrecera unha exposición sobre a historia de Galicia desde
o Paleolítico deica a Baixa Roma. Mentres, en Pontevedra iniciábase un
curso de Historia de Galicia, que rematou o 5 de xuño. Mirando atrás con
nostalxia. Sería un bo título para este parágrafo. E con isto non se quere
desacreditar labores tan meritorios, mesmo necesarios. Só da-la alarma, non
sexa o demo que o pasado nos distraia do presente e do futuro que cómpre
construír desde a recuperación daquel, un futuro incerto e en perigo. Isto
suposto, podemos saudar sen receo o proxecto de o Museo do Pobo Galego
se converter no Museo da Historia de Galicia mediante a diversificación e
ampliación dos seus fondos actuais. Tamén non imos esquecer que o
coñecemento da historia do noso pobo, nada promovido deica hai pouco, é
un dos factores máis importantes na recuperación da nosa identidade e
autoestima.
Nin todo se reduce, nembargantes, a arqueoloxismo e museística entre
amidón e boliñas de alcanfor. Noutros congresos ocúpanse do presente e do
futuro ante todo. Coma no xa referido e celebrado sobre a universidade e o
seu futuro. Ou coma o I Congreso Internacional sobre A Lingua Galega:
Historia e Actualidade, que o Instituto da Lingua prepara para o vindeiro
setembro. Coma, finalmente, as Xornadas sobre Lingua e Literatura, hai
pouco celebradas en Santiago.
Filosofía e lingua
Foi o tema da XIII Semana Galega de Filosofía, que se desenvolveu en
Pontevedra durante a semana de Pascua. Eis, ano a ano, un acontecemento
importante no decorrer cultural galego. A categoría científica dos profesores,
o número inxente dos alumnos inscritos e o non pequeno dos que vindos de
lonxe ou de preto van de paso, xuntamente co clima de liberdade de
expresión e certa pose de estudiada heterodoxia, confiren a este foro unha
repercusión nada desprezable.
Tódalas grandes cuestións, as universais e as máis de noso, referentes
ó mundo da linguaxe e dos seus usos e situación social, foron abordadas na
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Semana. Entre as que máis nos atinxen, case non houbo sesión en que non
abrollasen, por veces con violencia ou polémica, dúas grandes cuestións: a
da política lingüística da Xunta e o enfrontamento entre reintegracionismo
e normativa oficial. Os valedores do, como eles din, portugués de Galicia,
expuxeron, aínda se viña pouco ó conto, o seu teimudo discurso, chegando
mesmo a causa-lo aborrecemento de moitos que non lle eran abertamente
renitentes. A política do bilingüismo harmónico e equilibrado, quimera que
defendeu no foro o director xeral de Política Lingüística, mereceu repetidas
críticas e rexeitamentos. Ás veces, ata sen que o que falaba o pretendese. Por
exemplo, cando o doutor Aureli Argemí, referíndose ó bilingüismo institucionalizado no Val de Aosta (Italia), notou que dera como resultado, ó cabo de
cincuenta anos, que só o 5% da poboación fale francés mentres o italiano se
fixo a única lingua de uso para o 90 %. De aí se extraen, segundo o propio
relator referido, dúas graves conclusións: 1ª) o bilingüismo institucional é
a forma democrática de mata-las linguas febles, porque sempre desemboca
no monolingüismo da lingua dominante; 2ª) ó longo do proceso, obriga a
que uns, os utentes da lingua dominada, sexan bilingües para que os outros
poidan ser na práctica monolingües. Nin que estivese falando de Galicia.
Pois non era o caso.
Deixando xa a Semana de Filosofía, debemos aínda tomar notas doutros
feitos referidos á lingua que nestes dous últimos meses foron noticia.
Hóuboos medio paveros, medio tristes, coma a sentencia dun xulgado
condenando os dous concelleiros coruñeses que aló atrás arrincaran as
herbas que debuxan o L da Coruña, símbolo, segundo M. Dourado, “de
desprezo cara á lingua, cultura e dignidade de Galicia” (Cfr. “Co símbolo
do ele ás costas”, O Correo Galego, 5-4-96, p. 2) por parte do alcalde que
ousaría lixa-lo galego ó empregalo hai uns días, seica para homenaxea-la
memoria de Ánxel Casal, e presunto inocente aínda do delicto de
desobediencia ó Tribunal Superior de Xustiza por burla-la sentencia que o
obriga a utiliza-lo topónimo na súa forma galega. Hai o feito contradictorio
de que aínda as formas La Coruña e Orense seguen sendo as denominacións
oficiais para as provincias respectivas, sequera polo pouco tempo que quede
para que o Congreso dos Deputados decida rematar co paradoxo, cousa que
fará de aquí a pouco, atendendo a proposta do Parlamento de Galicia.
Diremos tamén que ingresou na Real Academia o noso amigo Xesús
Ferro Ruibal, cun longo discurso en defensa da enxebreza da lingua popular
encerrada nos ditos e na fraseoloxía que vén de vello. Coida o novo
académico que cómpre dar un paso máis para a recuperación da lingua, logo
do esforzo feito deica agora para a purificar no tocante ó léxico e á
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morfosintaxe. O novo esforzo tendería á restitución dese estilo de seu que
cada lingua ten, manifesto sobre todo nos ditos, lexías e frases acuñadas.
Outro acontecemento relevante foi a presentación do libro La Europa
de las lenguas, do sociolingüista Miquel Siguan, autor tamén doutro titulado
La España de las lenguas. No acto, celebrado na sede da Real Academia
Galega, Siguan defendeu a fidelidade de cada grupo á súa lingua e cultura
propias, xunto coa necesidade da solidariedade con outros grupos, para o
que cómpre ter idiomas comúns, linguas de relación coas que
intercomunicarse. Entre elas está o inglés, que –advertiu seriamente– non
podemos resignarnos a que sexa a única, nin se cadra para nós a principal.
Os conflictos pola ESO
A ESO (Educación Secundaria Obrigatoria) é a etapa do sistema
educativo establecido pola LOXSE para os alumnos comprendidos entre os
12 e os 16 anos de idade. Supón a prolongación da educación obrigatoria en
máis dous anos sobre os previstos na anterior lei xeral de educación.
Conforme a isto, os rapaces de 12 a 14 anos deixan de seguir estudios en
centros de Primaria (antes EXB) e, cos de 14 a 16, deben realizalos en
institutos de Secundaria, porque se busca asemade unha mellora da calidade.
Polo mesmo, está establecido que impartan o ensino na nova etapa licenciados
que ingresasen no corpo de profesores de Educación Secundaria, aínda que,
durante un período inicial de dez anos, o primeiro ciclo (12-14 anos) pode
ser tamén impartido por unha maioría de licenciados e por unha minoría de
mestres de entre aqueles que están habilitados para ensina-las materias
equivalentes da segunda etapa de EXB agora extinguida.
A implantación da ESO vai supor unha profunda transformación,
sequera nos aspectos máis externos do sistema educativo. A conversión dos
seis primeiros anos da EXB pouco se percibiu: os alumnos e os mestres
continuaron nos mesmos centros; mudaron os deseños curriculares e mais,
ás veces só, os nomes. Algo semellante sucederá coa conversión do BUP na
ESPO (Educación Secundaria Postobrigatoria) e parcialmente na ESO:
alumnos e profesores continuarán nos seus institutos e localidades. Co ciclo
da ESO que reempraza os cursos 7º e 8º de EXB prodúcese unha mobilización
radical que afecta moi seriamente a educadores e educandos, aínda que
nunhas partes os cambios produciranse con menor impacto ca noutras.
Os problemas novos que se presentan hanse notar menos naqueles
lugares en que, de forma provisional, o primeiro ciclo da ESO vai ficar nos
centros de EXB de orixe, aínda que dependentes do instituto ó que o
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respectivo centro foi adscrito na controvertida Rede de Centros establecida
pola Consellería de Educación. A lo menos de momento, a mobilidade
afectará só e en pequeno grao ós educadores. Os problemas máis graves
prodúcense alí onde está previsto que a partir do setembro vindeiro os
alumnos de 12 a 14 anos pasen a ser escolarizados nun centro de Secundaria
moi afastado do lugar de residencia dos rapaces. Moitos deses alumnos terán
que pasar ata horas cada día no transporte escolar e veranse obrigados a
comer de luns a venres fóra da casa. De noite sairán e volverán ó fogar case
de noite. Ó voltar, haberán de se pór a facer deberes. O panorama é tan
fusco, segundo o albiscan pais e políticos dos concellos rurais máis retirados
e despoboados, que pouca dúbida cabe sobre a razón que teñen ó se laiar ou
protestar.
O caso non é tan simple como algúns pretenden. Poida que os que
protestaron se movesen nalgures por rivalidade fronte ós pobos veciños,
coma quen di: ¿por que han se-los nosos nenos os que vaian a Soutullo do
Río e non veñen os deles a Soutullo do Monte? Mais, en xeral, as aparencias
non dan iso. Sen simpatizarmos con posicionamentos dereitistas, tamén non
chegamos a ve-lo que nalgún medio escrito se puxo en grandes titulares: “A
dereita pon en perigo a LOXSE en Galicia” (Cfr. Nova Galicia, 5, IV época,
1996, p. 2). Sabemos, si, dos receos que espertaron dentro do PP algunhas
concrecións operativas desta lei. Mesmo houbo máis ca rumores de que, se
deles dependese, introducirían certas modificacións na configuración dos
tramos educativos previstos. Mais nada diso se debe confundir coas
mobilizacións apoiadas por alcaldes coma os de Samos, un supoñer, do
Incio ou de Sobrado dos Monxes para que os fillos preadolescentes das súas
aldeas non llelos leven a escolarizar tan lonxe da casa.
O ex-conselleiro, pola contra, e o propio Fraga aceptaron ben poucas
alegacións á Rede de Centros e resistíronse a fortes presións. Cacharro e os
seus, no caso presente, poden ter máis razón ca un santo. Os pretextos de
tender a unha educación de calidade, tamén para os rapaces do medio rural,
é un sofisma. Dígase abertamente que se quere aforrar, que xuntar tódolos
preadolescentes nun centro secundario supracomarcal é moito máis barato
para o erario do que crear un en cada concello cando a poboación escolar
deste é escasa. Pero, seguindo esta filosofía, a República non tería aberta en
Medina de Rioseco unha sección delegada do Instituto de Valladolid con
vinte profesores para só oitenta alumnos, daquel centro falo ó que fora como
director o poeta galego Cabada Vázquez. Se a carón dese criterio económico
e pretendidamente racionalizador se puxeren outros máis humanos, veríase
entón onde está a verdadeira calidade da educación e a cacarexada igualdade
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de oportunidades. Pouca será esta entre alumnos dunha mesma aula e centro
cando a maioría veñan da casa ó instituto en poucos minutos e poidan voltar
a ela para comeren e descansaren un chisco ó mediodía mentres os seus
colegas de lonxe se esforcen en responder ás mesmas tarefas e obxectivos
educativos nunhas condicións evidentemente desfavorables. Por todo iso,
non ten nada de utópico reclamar outra redistribución da Rede de Centros
e, en tanto non estiver feita, solucións provisionais que non a predeterminen.
Unha Rede de Centros que escuda contribuír ó proceso de despoboamento
e desarraigo témeros que están afectando ó medio rural galego, maiormente
no interior.
Semella estar claro que, sen o gran descenso da natalidade que se vén
producindo e se prevé vaia a máis, a implantación da ESO non traería
consigo tanta perturbación e barullos. Mais á política e ó pensamento e
debate cultural cómprenlles imaxinación e criterios humanitarios, para os
menos favorecidos de sempre non se veren máis unha vez castigados. De por
parte, a unha política de contención do despoboamento de Galicia contribuiría
eficazmente, xunto con outras medidas, aproximar á residencia dos escolares
os servicios polos que se ofrece a educación, sequera a obrigatoria.
Entre as publicacións do Consello da Cultura
Poida que haxa no mundo cultural deste país moito deus de deus
sentado nun escano azul, moitos homes e menos mulleres que se empoleiraron
ás cadeiras ocupadas outrora polos persoeiros de Nós, do Seminario de
Estudios ou da Xeración Galaxia e que se consideran os únicos autorizados
para inspirar e conduci-la acción cultural que ha perpetuar e pula-los valores
esenciais, definidores da identidade galega. Entre os que así vexan as
cousas, hai os que tentarían de abrir ese círculo supostamente pechado e
autosatisfeito para que entre aire novo, outras perspectivas, e hai os que
optarían pola destrucción da trama dada para ergueren no seu lugar unha
distinta feita á súa imaxe e semellanza. Contan que algo disto se pretendeu
por parte dun grupo da clase político-intelectual do que Vázquez Portomeñe
e Alfredo Conde se erixiron algunha vez en voceiros. Cando, por exemplo,
trataron de convencer a outros da necesidade de cambia-la lei do Consello
da Cultura Galega e con ela a composición, fasquía e actuación deste
organismo. Cóidase, din, que se converteu case unicamente nunha editorial
de prestixio, encostándose na escusa de ser unha entidade difusora da
cultura, e que, ó lado desta actividade, ficou reducida a algo secundario e
apendicular a referente a analiza-las necesidades da cultura galega e
elaborar informes sobre actuacións e proxectos culturais. Outros entenden
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que o que se busca é fagocita-lo Consello, restarlle independencia fronte ó
poder. Sobre o caso pode consultarse a información subministrada por
Perfecto Conde en Galicia internacional 10 (1996), pp. 30-35.
O feito innegable é que o Consello da Cultura Galega obtén a maior
parte da súa notoriedade polas publicacións e pola organización de congresos
e exposicións. Verbo dos primeiros, foron noticia recentemente a edición en
casete da conferencia de Ferro Couselo “Orixe e formación da cidade de
Ourense” e, máis proximamente, a presentación de tres publicacións: As
augas de Galicia, Sociedade e tecnoloxía tradicionais do Val de Ancares e
mais A nosa fala. Bloques e áreas lingüísticas do galego, a derradeira das
cales comprende tres casetes de gravacións e un libro coa presentación e
transcrición fonética das mesmas.
Entre outras publicacións que cumpriría mencionar están: os estudios
histórico-medievais de Carlos Barros recollidos no libro Viva El-Rei, a
novela, seica excelente, de Carlos Casares Deus sentado nun sillón azul, o
estudio Xeración Galaxia, de Fernández del Riego, e o paquete de doce
libros editados pola Consellería de Cultura, entre eles tres novos tomos das
obras completas de Vicente Risco. E ficaría aínda a relación de todo o que
se produciu sobre a obra e figura de Xesús Ferro Couselo, de quen hai un
ano ninguén sabía para agora tantos se sentiren obrigados a nos ilustrar
sobre el.
Plástica, escena e música
O mundo das artes plásticas anda a se mover arredor da celebración do
250 Centenario de Goya, de Laxeiro, pola súa antolóxica exposta no Centro
Galego de Arte Contemporánea, e das primeiras manifestacións entre nós
dunha arte nova, a chamada performance, mestura para os profanos de
expresión plástica e representación dramática. Bos exemplos dela puidemos
ver nos vídeos e proxeccións de Vito Acconci ofrecidos, a carón dos
laxeiros, no CGAC. No Museo do Pobo Galego puidemos enxerga-la mostra
Carlos Areán: a doazón dun coleccionista, formada polas máis de 250 obras
de arte contemporánea.
O teatro galego seguiu a súa andaina con máis pena ca gloria, coa súa
identidade esluída coma a sociedade para a que traballa, segundo Manuel
Lourenzo dixo co gallo do II Ciclo de Teatro Universitario, e con escasas
perspectivas dun futuro mellor. Non pasa de 76 millóns o presuposto do
IGAEM (Instituto das Artes Escénicas e Musicais) para promover proxectos
teatrais nos anos 96 e 97. Non se ven trazas da creación dun Teatro Nacional
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e dunha Escola Superior de Arte Dramática. Produciuse, entre grandes
mobilizacións populares, a derruba do Gran Teatro de Lugo. Pechouse o
Teatro Malvar de Pontevedra. E entrementres as compañías do país van
facendo o que poden, levan a un público pouco consolidado obras coma O
desengano do prioiro e Terra de lobos.
Tocante ó eido musical, cómpre relacionar acontecementos coma a
celebración das X Xornadas de Música Contemporánea, no CGAC; a
aparición da nova discográfica Chorima, en Vigo; a estrea en Santiago dos
poemas galegos de García Lorca, musicados polo compositor arxentino
Isidro B. Maiztegui, e os merecidos triunfos do gaiteiro Carlos Núñez e o
seu grupo nas súas actuacións por Galicia adiante e fóra dela, no Festival
Intercéltico do Porto, por exemplo. De por parte, o noso rock bravú comeza
a ser considerado máis aló das estremas do país.
Da conservación do patrimonio ás telecomunicacións
Na etapa Portomeñe a política da Consellería de Cultura tivo unha
especial querencia por todo o relacionado coa conservación do patrimonio
e cos programas xacobeos. Mostras últimas do dito poden ser: a recente
aprobación da Lei de Protección do Camiño, o convenio coa Universidade
de Santiago para a catalogación do patrimonio arbóreo, o asinado co
Instituto Padre Sarmiento para face-lo inventario dos castelos de Galicia, os
subscritos coa Universidade da Coruña para o levantamento gráfico do
patrimonio arquitectónico galego, para o inventario da arquitectura popular
de quince concellos e para a transcrición da colección de documentos
diplomáticos do rei Afonso VII. E así outras actuacións.
Na etapa Pérez Varela, que agora chega, non se sabe ben a onde irá o
groso dos investimentos gobernamentais adicados a promove-la acción
cultural. Se cadra, unha vez que a Dirección Xeral de Comunicacións da que
o novo conselleiro vén pasa a se integrar na Consellería, hase atender
preferentemente ó eido comunicacional. Sequera pode así atopar mellor
arroupamento aquela reclamada e prometida lei do audiovisual e o cine, que
non acaba de se saber que foi dela. Mentres, o cine galego segue a da-los
seus pasos atoutiñantes de naipelo, con algunha nova productora coma
Xamalú Filmes, con premios no exterior para a curtametraxe O desexo. Ou
erguen o seu berro os cine-clubes do país pola política de abandono do
asociacionismo cultural galego e a continuada reducción de axudas
económicas. Ou case botamos ó aire urros e aturuxos porque xa se producen
por acó telecomedias susceptibles de seren vistas por nós e polos de allur.
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Asexa o perigo dunha cultura hexemonizada polo deus, mito e novo
paradigma da comunicación. Deus ou ídolo representativo da realidade que
seica vén, tan revolucionadora das condicións e modos de vida. Ó servicio
de xa se sabe, principalmente, quen. Entre unha cultura do pobo, unha
cultura de masas e unha cultura de elites cómpre un equilibrio xusto. Na
cultura de masas e nos medios de comunicación vellos e novos, facedores
dela, aniña a cobra da homoxeneización esmagadora das culturas particulares.
Tamén factores, cómo non, que convenientemente aproveitados posibilitarán
a recuperación superadora das identidades particulares. Pérez Varela e os
seus verán ben por onde tiran, máis atentos ás necesidades do seu enteiro
pobo cós intereses interesados dos donos dos medios, non sempre abondo
identificados coa causa do pobo.
Xesús PORTAS FERRO
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Rolda de Igrexa

Un maio das letras,
dos labregos, dos obreiros
e das comunidades cristiás
Por Victorino PÉREZ PRIETO

No mes de maio, mes das flores, da eclosión da primavera, mes de
María... a vida galega atópase particularmente tinguida polas celebracións
arredor das Letras Galegas. Con todo o litúrxico-académico-escolar de que
adoecen gran parte destas celebracións, coido que seguen a ter un valor
simbólico importante e permiten dar a coñecer en ambientes máis populares
a persoeiros das nosas letras e a súa obra que doutra maneira serían
descoñecidos. Foi o caso deste ano con Xesús Ferro Couselo, do que outro
compañeiro desta revista pode falar con moita máis autoridade ca min. A
súa presencia nesta Rolda da Igrexa vén marcada particularmente polo seu
carácter non só galeguista, senón tamén fortemente relixioso e cristián,
como destacaron Xesús Portas e Gumersindo Campaña no número anterior
da revista. Os actos máis relevantes foron, como non podía ser menos, en
Cordeiro, que eles coñecen ben. O arcebispo Julián Barrio aproveitou ese
día para dicir unhas acertadas palabras verbo da nosa lingua e cultura: “Un
pobo con fala de seu ten vida no universo mentres esa fala teña vida”. Outro
acontecemento importante é cada ano en Galicia nestas datas a entrega dos
Premios da Crítica, que desta volta nos tocaron máis de preto, pois Irimia
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recibiu un dos premios, no apartado de Iniciativas culturais. Non só a
revista, senón toda a obra da asociación, incluída expresamente Encrucillada,
aínda que hoxe non estea no seu marco estructural.
Pero o mes de maio, ademais destas manifestacións culturais, foi tamén
rico noutros moitos feitos na Igrexa galega, como as Irimianzas, as
Asembleas de catequistas, celebracións dos Movementos Rural e Obreiro,
etc., amén doutras realidades na Igrexa galega, española e universal. De
todo iso se atopará nesta Rolda un sinxelo apuntamento, con algunha que
outra nota valorativa. O que me parece máis salientable é cómo este
panorama manifesta a riqueza da realidade eclesial, sempre a carón das
súas contradiccións e o seu pecado; sen contar “outras moitísimas cousas
que non teñen contadoiro, pero son a base da vida nas nosas pobres
comunidades”, como me dicía un dos colaboradores desta Rolda. Estará
presente nela a Igrexa que se ve máis, a que ten peso institucional, e tamén
a Igrexa da base, que merece co mesmo dereito ese título, a pesar do
reduccionismo con que os medios de comunicación falan da Igrexa, e,
desgraciadamente, o mesmo pobo. Se as bágoas e a crítica poden ser, e sono,
revolucionarias (é o que converte a Xeremías nun dos grandes profetas do
pobo de Xesús), pecharse nelas e non olla-lo futuro con esperanza pode
acabar sendo regresivo e paralizador. Ollar con ollos limpos as pequenasgrandes realidades que van facendo xermola-lo Reino paréceme condición
indispensable para ilo construíndo.
IGREXA GALEGA
Neste mes de Maio houbo Irimianzas (reunións parciais de grupos co
espírito da Asociación Irimia) en Vigo e Lugo. O día 4 foi a de Vigo, que
contou cunha decorosa participación, maiormente leiga; nela falou sobre
ecoloxía e fe cristiá este que escribe, presidindo, a continuación, a emotiva
eucaristía. A de Lugo, que xa era a cuarta, foi, xustamente, ó día seguinte;
nela falaron Valentín Arias, Pedro Pedrouzo, Antón Negro, Alexandre
Pin... botando unha ollada á realidade social e eclesial diocesana. Houbo
unha particular atención á muller marxinada, concretamente a atención ás
prostitutas que fai Cáritas de Lugo de xeito máis que loable: atención
persoal a unhas vinte prostitutas por parte dunha asistenta social e
asesoramento por medio dunha oficina sita no barrio (A Rinconada do
Miño); particularmente, participan na atención as relixiosas do Bo Pastor.
Desde Irimia está a lanzarse un proxecto de formación teolóxica popular ambicioso, aínda que ten un modesto título: Pasantía Teolóxica. Non
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quere ser unha nova rede de escolas de teoloxía ó uso, pero si dar unha
formación teolóxica desde a vida para tódolos que queiran saber das razóns
da súa fe, para “camiñar máis que saber”. Quere artellarse cunha organización máis popular que xerárquica, primeiro desde a realidade de grupos
pequenos, logo, máis amplamente, a nivel galego e cun boletín interno de
comunicación que ha leva-lo expresivo título de Diáspora. Con todo, non se
esquecen na súa declaración programática de manifesta-la súa “fidelidade á
gran Igrexa”, como membros que son desta, “da que somos sector, nunca
secta”, coa coñecida expresión de Xosé Chao, un dos principais mentores
deste proxecto.
Celebráronse neste mes as Asembleas de Catequistas nas catro dióceses galegas, este ano co lema A catequese, camiño para facer un mundo
novo. “Somos cidadáns do mundo... Pero sómolo sendo de aquí e agora,
desta terra e deste tempo”, dicían ó comezo da celebración. Coma sempre,
un ten a sensación de que as posicións evanxelizadoras e comprometidas
coa realidade galega de que dan mostra os responsables dos Secretariados
de Catequese van moito máis aló da cativa realidade das catequeses
parroquiais, reacias ós cambios e, particularmente, á introducción do
galego. Xoán, Luís, Toño, Paco e Eladio, pacíficos onde os haxa, saben da
incomprensión verbo da súa aposta, pero tamén saben do apoio e
agradecemento doutros moitos ó seu magnífico labor.
Por outra banda, nestes dous meses pasados, tivemos en Galicia unha
gratísima e enriquecedora visita de dous membros destacados doutra Igrexa
coa que bastantes conectamos ben. Foi a visita de dous chiapanecos, Mario
Yáñez e María Rosario Gómez (Challito), da diócese de San Cristóbal de las
Casas, no México de Chiapas. Compartiron con diversas comunidades e
grupos galegos, sobre todo de Igrexa, en Ferrol, Lugo, A Coruña, Santiago,
Vigo, Ourense... Particularmente, foron os protagonistas do encontro deste
ano da Asemblea de Cristiáns Galegos. Eles trouxéronno-la dureza da
represión que sofren os pobres no seu país, particularmente na zona de
Chiapas, por parte do exército. Pero tamén nos trouxeron a vida e a
capacidade renovadora da Igrexa que foi xurdindo alí, desde a realidade da
base, co apoio do seu bispo excepcional, Samuel Ruiz, ben coñecido entre
nós. Con razón Irimia non dubidaba en poñer de titulares de portada nun
número no que recollía unha entrevista con eles: “Chiapanecos en Galicia.
De evanxelizados a evanxelizadores”.
As vodas de ouro e prata sacerdotais multiplicáronse nestes meses
pasados nas distintas dióceses. En Santiago contaron coa reflexión do
coñecido teólogo salmantino Olegario González de Cardedal (“Misión da
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Igrexa e esperanza ante o terceiro milenio”). José Gea, bispo de MondoñedoFerrol, celebrou tamén as súas vodas de prata episcopais, acompañado
doutros colegas no episcopado e de gran parte do presbiterio diocesano.
Xosé Cerviño, bispo de Tui, celebrou as de ouro de cura e a súa xubilación
episcopal, aínda que segue pendente de recibi-la resposta de Roma. Tamén
houbo algunhas ordenacións sacerdotais nas distintas dióceses; oxalá que
as novas xeracións de cregos non se vexan constrinxidas pola quinta do
alzacuello e vaian acadando un compromiso liberador coa terra e as súas
xentes.
Ourense
En Ourense aínda seguen a senti-lo eco dunha noticia que a prensa
escrita diaria presentou coma sensacional, á que seguiron a radio e a TV e
mesmo algunhas revistas de Igrexa. Trátase do caso da celebración
dominical sen cura, da que se deu noticia na anterior Rolda. Se ben é
loable a participación progresiva dos leigos na liturxia, este xeito de facelo
non semella o camiño mellor, por dúas sinxelas razóns: a promoción dos
leigos para esas celebracións non se fai desde dentro das comunidades,
senón que se lles envía xente allea a elas, que non saben partir da súa
realidade nin falan a súa linguaxe. Por outra banda, a confianza na
capacidade evanxelizadora destes animadores leigos é tan limitada, que han
ler literalmente as prédicas que elaboran outros curas. Outras experiencias
bastante máis interesantes se teñen dado en Galicia, aínda que con menos
eco nos medios de comunicación. ¿Por que será?
Noutra orde de cousas, está funcionando na cidade outra realidade á que
non temos ningunha péga que poñerlle. Trátase do Comité anti-sida, unha
ONG cunha presencia fundamental de cristiáns comprometidos, nutrida
fundamentalmente de voluntarios, aínda que tamén conta con profesionais
remunerados. Teñen un piso de acollida para enfermos terminais e vén
sendo moi valorada socialmente.
Na cidade das Burgas, a tradicional novena á Virxe de Fátima, contou
este ano cunha excepcional participación (faláronnos de máis de 40.000
persoas) e un predicador tamén de excepción, monseñor Cirarda, o emérito
bispo de Pamplona, que chegou a falar en galego.
Lugo
En Lugo celebrouse o I Congreso Astur-Galaico do Camiño Primitivo, entre o 24 de abril e o 25 de maio, organizado polos Amigos do Camiño
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Primitivo. Obvia dicir que o tal camiño é o de Santiago, neste caso referido
ó camiño do Norte, que pasa por Oviedo. O congreso comezou cunha
convención dos párrocos galegos do Camiño no Seminario de Lugo. As
seguintes xornadas xuntaron ós alcaldes galegos e asturianos do Camiño, e
a terceira ás asociacións xacobeas, culturais, veciñais... dese Camiño.
Na cidade do Sacramento andan tamén co centenario do II Congreso
Eucarístico Nacional. Evento importante para a cidade de Lugo, que deu
a Galicia o seu escudo. O acontecemento vai significar unha meirande
solemnidade na celebración do Corpus, á que virán predica-la novena os
bispos de Galicia e algún que outro de fóra; a organización dunha
peregrinación ó santuario do Cebreiro, tamén de gran tradición eucarística,
con fermosas lendas. Pero non se esquecerá atender a outros proxectos
sociais de Cáritas, pois contar cos pobres é algo que sempre ha estar
vencellado co Sacramento, para non ser este unha realidade evasiva e
alienante.
Os mercedarios de Sarria celebraron o centenario da súa presencia
nestas terras. Ocupan o antigo edificio da Magdalena, que pertencía
anteriormente á orde de santo Agostiño. Coincidindo coa efeméride,
editouse o libro Santa María Magdalena de Sarria, obra en galego do
cronista da vila, Xaime López Arias, escritor galeguista e promotor de
moitas iniciativas culturais na bisbarra. A cultura galega débelle moito a
outros mercedarios, os de Poio, que colaboraron activamente no movemento
galeguista dos anos 20 e 30.
Outra noticia de Lugo, esta máis coma unha curiosidade desas das que
gustan as páxinas dos xornais e certas revistas: O bispado está xa conectado á rede informática Internet. Lugo é o primeiro bispado de Galicia,
e un dos primeiros de España, en sumarse a esta nova tecnoloxía, valiosa,
pero que é outra máis para tantos que necesitan sentirse superiores en algo.
Non ha ser esta, supoñemos, a razón da curia lucense, senón transmitir
pastorais, publicacións e documentos. Aínda que, polo de agora, non
pensen, seguramente, chegar ó extremo dun xesuíta austríaco que quere
potencia-las confesións por este medio. Polo pronto, en Valencia celebraron
recentemente un foro sobre Ética da comunicación, Internet a debate,
concibido pola delegación de Pastoral Universitaria do arcebispado.
Tamén cómpre dicir da diócese de Lugo que, entre os seminaristas
que cursan Teoloxía no seminario hai tres mulleres. O feito de mulleres que
estudien Teoloxía nun seminario diocesano posiblemente sexa algo
excepcional, non só en Galicia. Saudámo-la idea, que semella vir cun aire
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esperanzador –dentro da tristura e o absurdo que significa que un feito así
sexa excepcional–, pero seguimos sentindo que a teima dos bispos por
mante-los seus propios seminarios afogase a idea dun Centro Teolóxico
Interdiocesno importante en Santiago, onde o seu Instituto Teolóxico
Compostelán non termina de chegar a converterse en facultade de Teoloxía,
e ha resentirse destas escisións que se foron facendo nos últimos anos
(ademais de Lugo, Ourense e Tui-Vigo).
Santiago
O Instituto Teolóxico Compostelán organizou entre o 6 e o 9 de maio
unhas Conferencias sobre Biblia e hermenéutica, que tiveron lugar na
facultade de Medicina, con ocasión dos actos do V Centenario da
Universidade de Santiago. Participaron biblistas prestixiosos como L.A.
Schökel (“Poesía, fantasía e hermenéutica”), J.M. Sánchez Caro
(“Procedementos hermenéuticos para o estudio do NT”), Xulio Trebolle
(“Os manuscritos de Qumrân”) e E. Zurro (“Hermenéutica miúda”).
Outro ilustre teólogo que veu falar a Santiago por estas datas, coa
mesma ocasión do V Centenario da Universidade, foi Hans Küng, no
pasado 20 de maio. Contratado polo rectorado, tivo unha solemne
conferencia na Universidade á tardiña, sobre o tema “Ética mundial e
educación”. É a cuestión que centra o seu interese nos últimos tempos, e
culminou coa súa Declaración por unha ética mundial, para o Parlamento
das Relixións. Pola mañá tivemos un encontro máis restrinxido na facultade
de Filosofía, no que o teólogo repasou a súa traxectoria, que resumía nunha
frase: “Loitei pola renovación da Igrexa católica e polo entendemento das
igrexas cristiás e as demais relixións, para acabar nun compromiso por unha
ética de crentes e non crentes”. A pesar de tódolos seus conflictos, hoxe non
comparte o pesimismo de Drewermann e di, co adaxio latino, Spero contra
spem, unha esperanza baseada nunha fe confiada en Deus. Esta esperanza
cífrase, en parte, en agarda-la chegada doutro number one á Igrexa. ¿Xoán
XXIV?
A delegación de Pastoral Xuvenil da diócese de Santiago está a facer
tamén unha Enquisa Xove entre a mocidade estudiantil do ensino medio e
universitario. Está no contexto da Misión Xove 97, da que xa se falou nesta
sección da revista. Descoñecémo-los resultados pero, de entrada, sentimos
que non fosen capaces de facela en galego, agás o título da portada.
¿Acadaría menos eco, menos interese...? Posiblemente, pero a postura da
Igrexa non pode deixar de ser sempre preferentemente profética.
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Tui-Vigo
Na Igrexa da Galicia Sur, pendentes da substitución do seu bispo, andan
a celebrar a fase diocesana do Congreso da pobreza, organizado pola
comisión de Pastoral Social. Son as parroquias as que o están levando
adiante, coa colaboración dalgúns movementos, sobre todo a HOAC. Con
todo, aínda que “o da pobreza”, como di un amigo meu, vai calando nas
preocupacións pastorais, outros problemas concretos da clase traballadora,
coma o das empresas Álvarez, en creba, non semella remover demasiado
as entrañas da Igrexa tudense, tal como nos confesa un diocesano.
Mondoñedo-Ferrol
Entre o 13 e o 20 de abril, houbo en Ferrol un interesante Curso
monográfico de Animación, organizado pola Escola Diocesana de
Educadores no Templo Libre. O tema de fondo era o libro de A. de Saint
Exupéry O Principiño. Estas Escolas de Tempo Libre tiveron un Congreso
Internacional a primeiros de abril en Lugo, organizado pola Federación
Española de Escolas de Formación de Educadores no Tempo Libre. E os
mozos tiveron tamén nas Pontes un Festival da canción vocacional, co
lema Xesús, un canto á vida, o 27 de abril; segundo me contaron, resultou
máis que digno e moi concorrido.
Entre o 3 e o 4 de maio, en Mondoñedo, houbo as Xornadas de Cáritas
Rural, que se veñen realizando desde hai tres anos, con crecente interese e
participación, buscando respostas a esta realidade tan importante aínda en
Galicia e tan pouco atendida.
Neste eido, a celebración do san Sidre, organizada polo Movemento
Rural Cristián Galego, segue a ser unha festa con marcado ton de
compromiso e esperanza para unha evanxelización liberadora no mundo
rural. Este ano foi en Dumbría, o 11 de maio, coa participación dos grupos
do movemento e militantes do Sindicato Labrego Galego. O lema foi
Ollando ó futuro, e viron as tremendas potencialidades e riqueza humana
que aínda posúe o mundo rural. A revista Vida Nueva publicou a finais de
abril un bo suplemento cun expresivo título: “Relixiosas no mundo rural. A
raíz máis pequena das sementes”; recollía a experiencia de numerosas
comunidades rurais da Compañía de María, o Sagrado Corazón, relixiosas
da Asunción, Terciarias Capuchinas... Eu teño que dar persoalmente gracias
a Deus polo compartido con algunha destas comunidades, que as súas
mesmas congregacións recoñecen coma a súa vangarda humilde entre os
pobres.
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Na diócese da Galicia Norte seguen a traballar na pastoral obreira e
houbo recentemente unha interesante xornada para presenta-lo documento
A pastoral obreira de toda a Igrexa, xa comentado nas páxinas de
Encrucillada no seu momento, coa participación de Felipe García, director
da subcomisión de Pastoral Obreira da CEAS (Apostolado Segrar). No 1 de
maio, a celebración do Día da Clase Obreira tivo un especial significado
para os membros da HOAC (Irmandade Obreira de Acción Católica), que
veñen participando habitualmente cada ano, pero que este fixérono tendo
particularmente presente a celebración do seu 50 aniversario. No comunicado
da HOAC de Ferrol manifestaban, entre outras cousas:
Na realidade actual do mundo obreiro sometida a un grave proceso de
fragmentación (corporativismos, falla de conciencia de clase, divisións internas,
debilitamento da capacidade organizativa, despidos...), o Evanxeo de Xesús
Cristo é un revulsivo crítico para un mundo obreiro cargado de valores na
construcción do Reino de Deus [...].
Coidamos que non se pode perde-la utopía dunha cultura común, a loita
contra o consumismo alienante e a despolitización, un Movemento Obreiro
máis ético e cultural que puramente socioeconómico, a incorporación de
novos factores na conciencia de clase. Coidamos que é moi importante que se
manteña unha conciencia de insatisfacción superadora do pragmatismo e do
conformismo pequenoburgués [...]. Precisamos unha nova cultura, un espírito
combativo ante a resignación, o apoio firme ó traballo dos Sindicatos, Partidos
[...] desde un mundo obreiro aínda preñado de valores e esperanza.

A HOAC-Galega celebrou este importante aniversario a nivel interno,
aínda que con invitados, no seu Día da HOAC, que este ano foi en Vigo,
o 26 de maio. No seu comunicado para os medios dicían cousas coma estas:
Somos [...] unha organización de traballadores cristiáns que tentamos vivir de
acordo cunha fidelidade á mensaxe e a práctica liberadora de Xesús Cristo,
como presencia da Igrexa no mundo obreiro e no pobo, e coma presencia do
mundo obreiro na Igrexa, conscientes dos problemas, conflictos e
incomprensións que isto supón dunha e outra parte [...] queremos que sexa cada
vez máis unha Igrexa sobre todo ó servicio dos máis pobres e desfavorecidos
da sociedade [...]. Somos e sentímonos militantes obreiros, enraizados e
formando parte do pobo traballador, nas súas loitas pola xustiza e a dignidade
dos obreiros...
Xurdimos na escoita do laio dos pobres e nas loitas pola súa liberación
[...] desde a súa mesma historia, e os seus valores, poñendo á persoa no
centro de todo [...] pois a persoa é imaxe de Deus, non instrumento
productivo do capital [...].
Queremos ir construíndo, humilde pero tenazmente, unha sociedade
nova, empezando por ir vivindo nós os valores novos que a queren facer
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alumear: Unha sociedade de irmáns, igualitaria, sen explotados nin
explotadores, sen violencia nin intolerancia, solidarios cos que menos poden
[...].

IGREXA EN ESPAÑA
Entre abril e maio, nunha dura polémica, o diario ABC atacou algúns
libros da colección Sapientia Fidei, da BAC, creando unha verdadeira caza
de bruxas contra xente tan pouco heterodoxa coma os profesores J.R.
Flecha (da Universidade Pontificia de Salamanca) e L. Ladaria (da
Gregoriana de Roma e da Comisión Teolóxica Internacional). A catolicísima
Biblioteca de Autores Cristiáns non tardou en reaccionar, apoiada por
algúns bispos (José Sánchez, secretario da Conferencia Episcopal), na
defensa dos seus autores. Pero a polémica foi avivecida por unhas acusacións
do Vaticano, que di atopar “moitos erros” nos libros españois que se usan
nos seminarios.
Tamén Pedro Miguel Lamet tivo que atura-las censuras da súa
congregación, os xesuítas, por unha información publicada na publicación
na que traballa habitualmente como informador relixioso, Diario 16. A
polémica veu dunha dura acusación do cardeal Sodano, secretario de
Estado do Vaticano, verbo dun artigo publicado polo xesuíta xornalista no
que se facía eco do rumor sobre un posible cancro do Papa. O superior xeral
dos xesuítas, Peter Hans Kolvenvach, inhabilitouno para seguir exercendo
o seu cargo de informador relixioso, tendo que pasa-los seus escritos pola
censura previa. Soubemos da polémica polas cartas que os compañeiros de
información relixiosa dos medios do país enviaron, respectivamente, ó
presidente da Conferencia Episcopal Española e ó Vaticano.
Neses días, outra mala nova ensombreceu máis o panorama: morreu
J.L. López Aranguren, o intelectual cristián de verbo e postura libre,
fronte ó Estado e fronte á súa Igrexa, desmarcado tanto do dogmatismo
coma do escepticismo radical dos seus colegas intelectuais. Os seus estudios
sobre o catolicismo e o protestantismo e os seus libros de ética, quedarán
como unha aportación imprescindible para o pensamento cristián.
Dúas noticias máis positivas son as do Encontro xeral do Apostolado
Segrar, o 9-10 de abril no Escorial, co tema Sacerdocio actual e Acción
Católica, e a Asemblea do Foro de Laicos, que xunta ás asociacións do
apostolado segrar, co tema Situación e perspectivas do laicado en España,
a 30 anos do Vaticano II.
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En Salamanca houbo, a mediados de abril, un Congreso internacional
de ecumenismo (A recepción e a comuñón), que contou con boas aportacións
e bos debates entre teólogos e xuristas de distintas confesións cristiás. Unha
boa frase ó respecto é a do teólogo reformado ecumenista alemán W.
Pannenberg: “No ecumenismo cómpre supera-los medos que nos atan a
todos”.
Noutra orde de cousas, seguen cubríndose con novos nomeamentos de
bispos as vacantes que se foran facendo nas dióceses españolas por
xubilacións e traslados. Nos últimos meses tocoulle a Córdoba, para a que
foi Javier Martínez, ata agora un dos bispos auxiliares de Madrid; tamén
houbo dous novos auxiliares para Valencia (Jesús Catalá e Jesús Murgui).
IGREXA NO MUNDO
A polémica sobre a ordenación de mulleres segue dando novas cada
semana. A última veu dos veciños de Portugal. O arcebispo de Braga,
Eurico Dias Nogueira, de 73 anos e con fama de conservador, manifestouse
conforme con que a Igrexa católica acepte as mulleres no sacerdocio e no
resto da xerarquía: “A muller debe ter na Igrexa os mesmos deberes e os
mesmos dereitos que os homes”, manifestou ós xornalistas. Máis aínda,
dixo tamén que lle gustaría “ver que unha muller ocupa o meu lugar”.
Certamente, o cambio que require a Igrexa vai moito máis aló de declaracións
así, que non deixan de ser só algo curioso, pero... é boa cousa que se fagan.
Polémicas foron tamén as declaracións do arcebispo Desmond Tutu e
outros bispos das igrexas anglicana e episcopaliana, dicindo que a ordenación de sacerdotes homosexuais é “unha cuestión de xustiza, compaixón e
coherencia” (Adista).
Nas igrexas católicas de Europa segue tendo tamén un gran eco o
documento progresista Nós somos Igrexa, saído de comunidades de
Austria e Suíza. Son tremendas as reaccións en contra por parte dalgún
bispo, pero vai tendo unha boa acollida por un sector de base que reclama
o seu papel nunha Igrexa que é tan súa coma dos xerarcas.
A Pascua ortodoxa, que se celebra cada ano en Xerusalén, non ten
nada que envexar en boato ás cerimonias pontificais do Vaticano. Ante
unhas magníficas fotos que puiden ver nunha revista de Igrexa, un
experimentaba a contradicción entre a beleza dos ornamentos e a posta en
escena, e a pregunta polo significado relixioso de tales manifestacións. É
ben sabido que a Igrexa ortodoxa non supera precisamente en progresismo
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á católica, aínda que nos dese neste século teólogos magníficos coma
Evdokimov.
Bartolomé de las Casas e a lenda moura de España na colonización de
América (Brevísima relación de la destrucción de las Indias) estiveron nas
semanas pasadas de novo nas páxinas dos medios. A polémica viña servida
da man dun libro que acaba de publicar Vittorio Messori (o das famosas
entrevistas a Ratzinger e o Papa, que deu orixe a senllos best sellers):
Leyendas negras de la Iglesia. O escritor denuncia a pretendida manipulación
que se fixo da denuncia do dominico: “Chegou o tempo de someter a De las
Casas a unha especie de proceso”. ¡Xustamente agora que querían canonizalo
despois de tantos anos!
Que lle pregunten a opinión ó bispo Pedro Casaldáliga, que acaba de
celebra-las súas vodas de prata episcopais na prelacía de Sâo Felix de
Araguaia. O seu xeito de facer segue a ser incriblemente excepcional. ¡Que
diferencia de estar coma bispo con respecto á inmensa maioría dos colegas!
E non abonda con dicir que é que el “é un poeta”; Samuel Ruiz, Dom
Fragoso ou Helder Cámara non o son tanto e tamén teñen estilos semellantes
ó de Casaldáliga. En Europa temos a Gaillot e algunha outra excepción
máis, tamén na Iberia. Para mostra, un botón; son verbas programáticas do
recordatorio da súa consagración episcopal (23-10-71), que se fixeron
realidade de sobra no seu quefacer pastoral estes anos:
A túa mitra será un sombreiro de palla “sertanejo”, o sol e o claro de lúa
[...] a ollada dos pobres cos que camiñas e a ollada gloriosa de Cristo, o
Señor. O teu báculo será a verdade do Evanxeo e a confianza do teu pobo
en ti. O teu anel a fidelidade á nova alianza do Deus liberador e a
fidelidade ó pobo desta terra.

O bispo Samuel Ruiz estivo en Bilbao recentemente e falou sobre os
seus medos vencidos, as humillacións de que foi obxecto nestes anos,
mesmo por parte da súa Igrexa, a necesidade ineludible da inculturación
para a evanxelización auténtica... Non é de estrañar que varios grupos
presentasen a súa candidatura para o Nobel da Paz e o Príncipe de Asturias
da Concordia.
Pola súa banda, o bispo de San Pedro do Paraguai, Fernad Lugo,
declarouse a primeiros de maio “preso”, ata que deixasen en liberdade
varios sindicalistas detidos no seu país por poñerse en folga de fame na
folga xeral pola desastrosa situación da nación, e que afecta sobre todo –
coma sempre– ós máis febles.
En Bolivia a Igrexa denuncia a corrupción e pide un diálogo, segundo
afirma o arcebispo de Cochabamba René Fernández. Tamén neste país se
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multiplicaron as manifestacións e folgas nos últimos tempos (máis de 500
persoas en folga de fame) polas grandes diferencias dos soldos e as rendas
da xente.
A Igrexa arxentina aproba, raspado, o exame de conciencia sobre a
dictadura. Foi no documento episcopal Camiñando cara ó Terceiro Milenio.
O bispo de Viedma considera a autocrítica coma “un paso, non a meta”. O
recoñecer que o seu papel non foi abondo valente fronte ás atrocidades da
represión militar ten un valor importante, pero non a libera das súas culpas.
Bótaselle en falta a este autoexame a pouca concreción, non falando sequera
dos miles de desaparecidos. Algún periodista achacoulles duramente: “Nin
sequera mencionan os seus propios mártires”. Por outra banda, esta Igrexa
está a pasar por graves conflictos na relación co Goberno de Menem,
precisamente por pronunciarse verbo da grave situación en que está o país.
Como vimos na TV, os pobres teñen que comer gato, mentres a pampa segue
a producir máis carne da que necesitan os arxentinos.
A canonización do primeiro santo chinés (o 2 de xuño) pode ser unha
ocasión para o diálogo entre a Igrexa católica romana e a Igrexa patriótica
china. Con todo, o tal santo chinés é un misioneiro francés, o lazarista Jean
Gabriel Perboyre, asasinado en 1840. Os agostiños preparan a reimplantación
da súa orde en China, onde chegaron no século XVI, pero foron expulsados
definitivamente en tempos de Mao.
E xa pechando esta Rolda, escoitamos, abraiados, a noticia do asasinato
de sete monxes trapenses en Alxeria, a mans do Grupo Islámico Armado
(GIA), radicais fundamentalistas que veñen atentando contra todo o
estranxeiro no seu país. Aínda que, nesta ocasión, o atentado foi descalificado
pola coñecida Fronte Islámica de Salvación (FIS), o seu mentor.
Victorino PÉREZ PRIETO
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NEMO, PHILIPPE: Job y el exceso del mal, trad. J.M. Ayuso, Colección
Esprit, Caparrós Editores, Madrid 1995. 190 páxs.
Sen dúbida, un dos grandes interrogantes que se lle presentan á nosa
vida, é o do mal. Desafiante pregunta da que se ten que ocupar calquera
ética que se pretenda seria. O mal coma un dos preambula eticae. A presente
obra afronta esa tarefa reflexionando sobre do Libro de Xob, un referente
universal para abordar este problema e que, nos eidos hispanos, ten contado
con plumas tan fecundas coma as de san Juan de la Cruz ou frei Luis de
León, ou, xa neste século, coa de María Zambrano. Trabucaríanse aqueles
que coiden que a meditación de Nemo, por basearse nun texto bíblico, vaia
ser pía ou melosa, como ben se verá logo.
Primeiramente, algúns datos con respecto á presente edición da obra.
Trátase dunha profunda revisión e, en parte reelaboración, da que se
publicou en 1978. Tal circunstancia converte esta versión en español nunha
especie de nova edición princeps. O volume acompáñase co comentario do
recentemente fenecido filósofo xudeu francés E. Lévinas: “Trascendencia
y mal”. A máis dun texto do propio Nemo, pechando o libro, co título de
“Para proseguir el diálogo con Lévinas”. Complétase a obra cunha
presentación do autor para a edición en español, que se adiantou á propia
edición francesa. Cómpre lembrar que o primeiro froito do diálogo de
Nemo e Lévinas foi a obra levinasiana Ética e infinito, unha serie de
entrevistas onde o grande pensador xudeu vai debullando os temas
fundamentais da súa filosofía habilmente interrogado por Ph. Nemo.
¿Cal é a historia de Xob? Xob, un home xusto; agasallado polos dons
da vida dos que goza plenamente ós ollos do mundo; unha vida feliz. Mais,
de súpeto, véñenlle todo tipo de calamidades e sufrimentos, perdendo o seu
patrimonio, a súa familia, o respecto dos veciños e amigos, á saúde.
Acudirán a el tres amigos para lle axudar a desentraña-las razóns de tan fera
situación e botarán man do principio da xusta retribución: se é que agora
sofre ten de ser por algunha inxustiza cometida, por ter pecado. Xob rexeita
a súa sabencia e pide que Deus mesmo compareza e dea explicacións das
fallas que se lle imputan e que poidan xustificar tanto sufrimento. Finalmente,
Deus comparecerá para, El tamén, formula-la coñecida pregunta: “¿Onde
estabas ti cando Eu fixen o mundo?” (Xob 38,4), pregunta diante da que
Xob vai gardar silencio, e retirarase dándose por satisfeito. Velaí, a moi
grosos trazos, os datos máis coñecidos do Libro de Xob.
¿E que nos poderá dicir a nós, lectores modernos ou posmodernos, a
lectura do Libro de Xob? ¿Que sentido pode te-la tarefa de Nemo?
¿Atoparemos algo que poida servirnos como preámbulo dunha ética? ¿É
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que esta época individualista coma a nosa ten algún interese nun
afondamento na relación ética e mal? Para empezar, como moi atinadamente
amosa Nemo, o Libro de Xob ofrécenos unha fenomenoloxía da angustia.
Velaí que nos atopamos diante dun dos grandes temas heideggerianos de
Ser e Tempo, pero con séculos e séculos de anticipación. A angustia vai
ocupar un papel decisivo na descrición do mal que sofre Xob, un mal que,
como todo mal, ten a dimensión da dor, mais ó que se lle engadirá a
escuridade da angustia. Esta angustia vai levar ó protagonista, nun primeiro
intre, a unha individualización radical, eliminando calquera posible apoio
nun sentido do mundo, pois a Xob encólleselle o tempo do que dispuña e
pónselle diante da morte e en soidade, sen máis consolo que el mesmo.
Angustia que fai desvariar ó eu, ante a imposibilidade de entendemento cos
amigos que o van visitar. Nada teñen en común con Xob. O doente é un
individuo absoluto. Unha angustia que nos desvela como distintos do
mundo, definitivamente nel non atopamos resposta algunha que nos acougue.
Este ser diferentes ó mundo é o que caracterizaría a alma. Non somos un
obxecto máis do mundo e, ademais, propiamente non pertencemos ó
mundo. Tal é o primeiro resultado da análise de Nemo. A este carácter do
mal que, pola súa mesma calidade, independentemente da súa cantidade, fai
que miremos máis aló do mundo, a unha exterioridade radical, é ó que lle
chamará exceso; así pois fala de exceso de mal que non de mal excesivo.
¿Coa angustia, primeira manifestación da vivencia do mal, enfrontámonos
á nada, tal como pretenden as análises de Heidegger?
Semella ser todo o contrario; Xob, dende a súa angustia, descobre que
o mal non se esgota co exceso. No seu sufrimento decátase de que ese mal
persígueo, procúrao, que se interesa en que sexa el precisamente, Xob e non
outro, quen sufra. Ó mal albíscaselle unha intención fronte á que xa non se
lle preguntará, ó xeito especulativo de Leibniz ou Heidegger: ¿por que é
que hai algo e non máis ben nada?; a enteira afección de Xob polo mal, o
que estea só fronte desa intención provócalle outra pregunta: ¿que é o que
pretendes Ti?, ou en paralela fórmula á anterior: ¿por que hai mal e non,
preferentemente, ben? Vai ser pois, a distinción entre mal e ben a diferencia
radical, a fonte de onde mane calquera sentido. A fenda que deixa aberta o
exceso de mal permite tamén albiscar nese Ti unha benaventuranza en
exceso e excesiva. Para Xob hai un Ti –que xa deu o primeiro paso– a quen
poder dirixirme, a quen interpelar e esixirlle resposta, palabras tal que soan
a blasfemia ós oídos dos amigos de Xob.
É o fermoso, arriscado e suxerente tema da debilidade de Deus, do
sufrimento de Deus, do acompañamento de Deus ante o sufrimento humano,
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da mesma Encarnación como lugar onde Deus cata o sufrimento e a
impotencia humanos e como, desde aí, se ergue e se salva, salvándonos e
curándonos. Son os temas ampla e fondamente reflexionados por A. Torres
Queiruga, por exemplo e ben preto de nós, cando aborda, tanto do lado do
Pai coma dende a cristoloxía ou da historia humana mesma –tanto en
Recupera-la Salvación, de 1977, coma en A Revelación de Deus na revelación do home, de 1985, ou Creo en Deus Pai, de 1986 (especialmente nas
páxs. 169 a 176), por citar textos en concreto, aínda que é un dos seus temas
preferidos en xeral– estas preguntas apuntando respostas coincidentes, se
ben máis dentro do eido teolóxico cristián que do puramente metafísico
universal, como parece facer Nemo.
Aínda hai outro terceiro aspecto, patentizado na vivencia diaria do
mal, que é ofrecido e analizado no Libro de Xob: a xenreira ó mal. Xob
descobre que el ten que tomar sobre si mesmo a responsabilidade na loita
contra o mal. E tal sería o sentido da iniciativa de Ti. Agora ben, ¿e isto non
ben sendo unha solercia (astucia) da razón? Se queres salvación, loita
contra do mal. Aquí atopámonos no límite do saber. Para o autor do texto
bíblico de Xob, só terá sentido unha resposta que sexa un compromiso
persoal, onde só nesa loita contra do mal poida verificar cada un o
verdadeiro desa resposta de Xob. Loita que non se orienta simplemente á
restitución dos efectos do mal, senón que actúa movida pola perspectiva que
ese exceso de mal lle ten aberto; resposta que agarda nun máis aló do
mundo, onde sobreabonde a benaventuranza, pois Xob sabe que o mal
acaecido, polo seu carácter de exceso, endexamais podería ser reparado por
el.
O comentario de Lévinas sinala o acerto metodolóxico da análise ó non
elaborar unha teoría abstracta do problema do mal, senón analiza-la súa
vivencia concreta, así como establece un paralelo coa súa análise do rostro,
e co exceso que o rostro presenta. Engade, ademais, outros dous temas de
discusión con Nemo: a relación entre o sufrimento do eu e o que este poida
sentir polo sufrimento do outro home, e a idea do Ben. Sufrimento do outro
que Lévinas ve incluído na pregunta de Iahvé: “¿Onde estabas ti cando Eu
fixen o mundo?” (Xob 38,4) —na que resoaría aqueloutra do Libro da
Xénese: “Caín: ¿onde vai teu irmán Abel?” (Xn 4,9)– e que representaría
a responsabilidade do home pola creación, por aquilo que non é nin o seu
eu nin a súa obra. Esta dimensión do problema é asumida e recoñecida por
Nemo nunha nota (p. 122) engadida á nova edición: “Cando se ten padecido
o mal excesivo, saberá recoñecelo de xeito infalible onde queira que no
mundo outras almas sufran o seu asalto”. Así, o combate contra do mal
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esixido a Xob será, denantes que nada, responsabilidade para co outro. Na
segunda suxestión non se producirá o acordo, e poderíase dicir que é un
asunto ó redor do que ámbolos dous manteñen debate. Unha pregunta que
podería ser formulada así: ¿Pódese separa-la ética radicalmente da salvación
e o gozo? E se así fose, ¿como se entendería o Ben? Por desgracia, a morte
de Lévinas tronzou este interesante debate.
Andrés SIMÓN LORDA e
Soedade LÓPEZ CAMPO

LANDSBERG, PAUL-LOUIS: Ensayo sobre la Experiencia de la Muerte.
El problema moral del suicidio. Caparrós Editores, colección Esprit,
Madrid 1995. 175 páxs.
As librerías están ateigadas de libros novos cada semana; cada día
publícanse centos de libros. Pero poucos acadan un interese real nos
lectores. Mesmo, moitos destes que resultan un éxito de vendas gracias a un
bo marketing, en canto pasou o momento poucos quedan no maxín da xente
ou pasan á historia do pensamento e da creación literaria. Destes, hai algúns
que acadan a categoría de clásicos, pois a súa aportación valeu cando foron
publicados e segue a valer moitos anos despois.
O libro que agora estou a presentar non é un libro novo, foi editado hai
máis de cincuenta anos, pero acaba de ser recentemente recuperado en
castelán por unha editorial que nos vén ofrecendo nos últimos anos un bo
feixe de xoias do pensamento contemporáneo, nunha excelente colección
que non podo menos que recomendar. Estoume a referir á Editorial
Caparrós e á súa Colección Esprit, ensaios breves, normalmente menos de
200 páxinas que non levan nada de palla. Unha rápida ollada ós 18 títulos
que van publicados condúcenos do clásico Yo-tu, de M. Buber, ata Job y el
exceso de mal, de P. Nemo; pasando por ensaios tan significativos como
Amor y justicia, de P. Ricoeur, Ser y tener, de G. Marcel, e outras obras
significativas de E. Lévinas, Max Scheler, Simone Weil, etc. Gran parte das
obras son clásicos de difícil acceso ou non traducidas ó castelán.
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Paul-Louis Landsberg, cristián de orixe xudía (1901-1944), é un
filósofo alemán, que foi profesor de Filosofía en Bonn, de onde tivo que
exiliarse a España e logo a Francia fuxindo do nazismo. Amigo e discípulo
de Max Scheler, estivo ligado ó movemento de pensamento personalista
Esprit, onde exerceu unha poderosa influencia; en 1943 foi deportado a un
campo de concentración, onde morreu extenuado no ano 1944.
O libro que estou a comentar contén dous ensaios deste pensador:
“Ensayo sobre la experiencia de la muerte” (1937) e “El problema moral
del suicidio” (1942). O que se completa cun magnífico prólogo de Paul
Ricoeur (un artigo publicado en 1951), que nos sitúa no seu pensamento e
a súa aportación, e un prefacio doutro gran pensador cristián Jean Lacroix,
amigo de Landsberg e receptor do seu segundo ensaio. Había tempo que
non bicaba un libro ó rematar de lelo, aínda que supoño que nesto inflúe
tamén a actitude co que un o le.
“O Ensaio sobre a experiencia da morte” é unha intensa e ás veces
difícil meditación sobre a experiencia da morte, do próximo e a propia.
Unha experiencia que “acompaña o proceso de individuación humana”. Un
non pode menos que lembrar a outro gran pensador cristián, o teólogo
luterano D. Bonhoeffer –morto tamén nun campo de concentración un ano
despois que Landsberg– e a súa obra póstuma Resistencia e sumisión, elaborada con textos escritos no cárcere: “Ven xa, festa suprema no camiño
cara á eterna liberdade, morte [...]”, escribe a mediados de 1944. O ensaio
parte do suposto de que a cuestión da morte humana é das máis fundamentais
do misterio do ser humano, pois “A especie humana é a soa que sabe que
vai morrer”, di co enciclopedista francés Voltaire. Sitúa os límites da
resposta de Max Scheler, para entrar no problema da morte coma un
problema da individualización, moi en contacto co noso Unamuno, de quen
semella coñecer ben os seus escritos, aínda que é contemporáneo; é a
necesidade de “afirmación de si mesmo” desde a esperanza. É a morte do
realmente próximo a que nos resulta reveladora, moito máis que a morte en
xeral. Por iso, a soa saída ó dilema é a “fe na sobrevida” que “nos promete
que a nosa propia morte nos reunirá co próximo” amado e desaparecido. É
a resposta da fe cristiá, que vai moito máis aló das solucións clásicas do
estoicismo e o epicureísmo –que analiza parándose en Epicuro, Dióxenes,
Séneca e Marco Aurelio–, ou outras máis modernas, pero que veñen
“estando por debaixo deles”; por iso di: “Só Deus é fiel, porque só Deus non
morre, e a morte é o froito dunha infidelidade que pon o mundo enteiro en
estado de infidelidade ontolóxica”. Santo Agostiño e as experiencias dos
místicos, sobre todo santa Teresa, son os seus mestres.
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O segundo ensaio de que consta o libro, que completa o anterior, pódese
considerar verdadeiramente o testamento intelectual do autor, como recorda
J.Lacroix no prefacio, pois foi escrito pouco antes de ir ó campo de
concentración e publicado despois da súa morte. “El problema moral del
suicidio” afronta con valentía e liberdade esta difícil cuestión, que non tiña
outra saída que a condenación na teoloxía clásica. Pero “cómpre deixarlle
o xuízo a Deus”, di.
Victorino PÉREZ PRIETO

MARDONES, JOSÉ MARÍA: ¿A dónde va la religión? Cristianismo y
religiosidad en nuestro tiempo, Sal Terrae, Santander 1996. 237 páxs.
Este é un libro máis dunha serie na que o autor, de maneira exemplar,
vai realizando ante os nosos ollos unha confrontación da experiencia cristiá
coas correntes vivas da cultura actual, sobre todo na súa vertente sociopolítica. Faino coa paixón dun crente, co equilibrio dun home sempre
aberto ó diálogo e coa competencia que lle vén xa dos seus estudios sobre
a Escola Crítica de Frankfurt, naquela Tubinga do 68, onde tiven a sorte de
o coñecer.
El mesmo indica no prólogo que non se trata dun libro “planificado”
de maneira sistemática, senón esixido polas circunstancias, que recolle por
iso traballos elaborados en diversas situacións. Pero ten unidade: a unidade
que nace, como indica o subtítulo, da súa ocupación e preocupación pola
situación do cristianismo e da relixión no noso tempo. Quen queira orientarse
nesta situación movida e complexa, rica e confusa, chea de perigos e
cargada de promesas, ten aquí unha guía excelente (que por ser –de
momento– a última, ten a vantaxe da actualidade). Relixiosidade cristiá,
relixiosidade da Nova Era (New Age), e, por fin, esa relixiosidade que nace,
difusa pero omnipresente, dos múltiples reencantamentos da realidade
secular, son aquí sometidas a un exame que non quere ser neutral, senón
clara e decididamente crítico.
Mardones busca detectar con coidado as posibilidades e as
ambigüidades dos novos movementos e aspiracións, confrontándoos co
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cristianismo, visto así mesmo con ollos críticos. Porque a intención non é,
claro está, apoloxética: o que en definitiva lle interesa é dilucida-lo que en
todo iso está verdadeiramente a favor do humano, sobre todo –tal é a
lección irrenunciable de Xesús de Nazaré– do humano ameazado no pobre,
no marxinado e no oprimido.
Un libro, pois, para a orientación. Para comprender o que está a pasar
nun mundo extraordinariamente movido: de ocaso e de primavera, de caída
de vellas propostas e monopolios e de incontrolado xermolar de novas ideas
e iniciativas, de renacemento de integrismos e de descubrimento de novas
dimensións e novos camiños. Para actuar tamén, distinguindo onde está o
futuro e onde a regresión, onde o espírito auténtico do Evanxeo e onde a
manipulación que o intenta domesticar ó servicio dos novos poderes (que
por veces –coma no caso do neo-conservadorismo, tan ben analizado polo
autor– pode vestirse con pel de ovella relixiosa ou de cabrito progresista e
científico).
As tres partes de que consta estructuran un proceso en concreción
ascendente: 1) ¿a onde vai a relixión?, 2) o cristianismo desafiado e 3) cara
a un novo modo de vivi-lo cristianismo. Remata cunha suxerente evocación
na pirámide de Tehotiuacán, coma símbolo desa nova e difusa percepción
dun reencantamento do mundo, no que, por certo, o autor sinala tamén a
reapertura do Camiño de Santiago (p. 230).
Andrés TORRES QUEIRUGA

BLAKEBROUGH, DENISE S.: El Cardenal Congar o la libertad teológica.
Ensayo sobre su comprensión del Espíritu Santo, Salamanca 1995. 305 páxs.
Un libro escrito con admiración polo autor e entusiasmo polo tema. Un
libro escrito con obxectividade e exquisito sentido do equilibrio. Un libro
escrito por unha muller que na súa madurez quixo dedicarse á teoloxía. En
resumo, un libro que paga a pena ler.
O subtítulo indica ben o propósito principal: expoñe-lo pensamento de
Yves Congar sobre o Espírito Santo, atendendo a toda a súa obra –moi útil
resulta, por certo, a completa bibliografía, que vai da páx. 195 á 300–, se
ben centrándose na principal ó respecto: Je crois en l’Esprit Saint, París
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1980 (traducido ó castelán como El Espíritu Santo, Herder 1983). Obra
monumental pola súa extensión (716 páxs. na traducción) e sobre todo pola
súa erudición.
Xustamente, acaso o mellor mérito da autora consista en ter sabido
recoller, nesa auténtica selva, os datos en verdade relevantes e poñer ó
descuberto as liñas de forza do estudio. (Fixen persoalmente a experiencia
de reler á súa luz esta obra de Congar e puiden comprobar que, en efecto,
tiña a impresión de me mover por un terreo perfectamente coñecido, onde
me eran familiares tódalas marcas importantes do camiño).
A estructura do estudio é clara e sinxela. Ábrese cun percorrido da vida
e da obra, que, dalgunha maneira, representa en síntese o percorrido desa
apaixonante etapa da teoloxía católica na que bota as súas raíces a situación
actual: 1) renovación prometedora despois da restauración neoescolática
posterior ó Modernismo: Congar tivo a sorte de estudiar en Le Saulchoir e
de estar en contacto cunha intelectualidade francesa extraordinariamente
viva; 2) represión restauradora de Pío XII: Congar, sometido a censura e con
libros prohibidos, estivo desterrado en Xerusalén e Cambridge; 3) apertura
con Xoán XXIII e co milagre conciliar do Vaticano II: Congar participa
activamente con influencia decisiva, é recoñecido no seu labor, e mesmo
acaba sendo nomeado cardeal en 1994. Para entón xa levaba dez anos
internado, cunha parálise progresiva, na residencia oficial Les Invalides, a
onde pedira ir, dado que a enfermidade era consecuencia da guerra. A autora
inclúe tamén varias entrevistas a Congar, entre elas unha feita por ela
mesma en 1992.
O capítulo 2º analiza o traballo enorme e o impacto decisivo das súas
publicacións ecuménicas. Os tres restantes están xa dedicados ó Espírito
Santo; deles, o último aborda o problema da súa feminidade, onde a autora
pon, con xustiza, particular interese.
Non é cuestión de facer agora un balance crítico do pensamento
pneumatolóxico (peuma = “espírito”: “que trata do Espírito”, pois) de
Congar. Un pensamento traspasado pola oración e a vivencia expresa,
excepcionalmente coñecedor da tradición e crítico cos excesos (resultan
exemplares os breves apuntes onde critica os excesos nos que o Espírito
Santo é recuberto por incribles deformacións marianistas e papalistas: referencias en páxs 154-157). Hoxe, curiosamente, en moitos aspectos esta
teoloxía xa nos resulta pasada, cun certo aire arcaico en máis dun aspecto.
Pero sería absurdamente inxusto non comprender que iso resulta posible
precisamente gracias ó traballo, á fidelidade e ó sacrificio do propio autor
(e dos seus compañeiros de xeración).
331/111

Recensións

Nunca lles agradeceremos abondo o seu labor de ruptura e preparación:
arrincando a teoloxía do arqueoloxismo escolástico, lograron introducila no
paradigma da cultura actual. Eles fixeron o seu, iniciando unha nova etapa:
agora tócanos a nós continua-lo proceso. Esperemos que, a pesar do
estancamento actual, iso se vaia facendo realidade.
Andrés TORRES QUEIRUGA
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LIBROS CHEGADOS Á REDACCIÓN
RIELO CARBALLO, NICANOR: Libros impresos en Lugo, Deputación
Provincial, Lugo 1996, 144 páxs.
O autor de El Libro Lucense, no 1982 (Publicacións en Lugo dende
1945 a 1936), volve agora co mesmo tema. Ficha 190 libros cos seus
autores, orixe, formato e contidos. Un extenso prólogo dános varias
sínteses por temas, extensión –o máis voluminoso é La perfecta hermanita,
con 519 páxinas–, lingua –tres títulos en latín, tres en francés, dous en
galego...–, temas. Dous anexos ofrécennos un índice por autores e outro por
imprentas.
IGLESIAS VEIGA, ANTÓN: Palabras de amor sentidas por un Deus vivo,
Pontedeume 1994, 78 páxs. Poemas.
O autor dirixe a edición a “todos aqueles que teñen a Deus coma Señor
das súas vidas, e ós que non o teñan para que veñan a El, pois atoparán: paz
e gozo se, en fe, o aceptan nas súas vidas”.
PORCEL, B ALTASAR: Mediterráneo, Tumultos del oleaje, Planeta,
Barcelona 1996, 455 páxs.
Exipto, Grecia, Roma, Cartago... ata Barcelona e Mallorca.
Unha viaxe a través da historia, da xeografía e da cultura. O Mediterráneo
coma unidade na pluralidade.
MILES, JACK: Dios, una biografía, Planeta, Barcelona 1996, 490 páxs.
¿É posible facer una biografía de Deus? Unhas vinte páxinas adica o
autor a razoar esta primeira pregunta. E cando lle seguen catrocentas máis,
podemos figurarnos cal foi a resposta. Preséntanos a Deus coma un
personaxe literario, o protagonista de Vello Testamento: destructivo e
creativo, vaidoso e modesto, sutil e inxenuo, implacable e tenro, lexislador
e anárquico, poderoso e impotente, omnisciente e cego. Un xeito máis de
achegarnos á Biblia e comprobar despois a novidade que nos ofreceu Xesús
acerca de Deus Pai.
FERRO COUSELO, XESÚS: Obra selecta, Galaxia, Vigo 1996, 318 páxs.
Edición encadernada coma corresponde ó evento das Letras Galegas 1996.
Comprende: “A Lingua e os nomes”, “Casas, persoas e linaxes”,
“Arqueoloxía e arte”, “Traballos de Historia”, “Varia”.
FERNÁNDEZ DEL RIEGO, FRANCISCO: A Xeración Galaxia, Galaxia, Vigo
1996, 210 páxs.
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Ós vintecinco anos da súa fundación (1950), un dos seus creadores fai
historia destas persoas que, nuns tempos abondo diferentes, tomaron a
decisión de non seguir arriscando a cultura ós avatares políticos e loitar por
ela coma primeiro obxectivo. Imprescindible para entende-la nosa historia
recente.
CASARES, CARLOS: Deus sentado nun sillón azul, Galaxia, Vigo 1996.
Dende Os mortos de aquel verán agardámo-la nova novela do autor que
acaba de chegar. Un profesor brillante e altivo (podería crerse un deus...)
envellece sentado nun sillón...
GONZÁLEZ PÉREZ, CLODIO: Xesús Ferro Couselo, Toxosoutos, Muros
1996, 48 páxs.
Pequeno libro que nos ofrece unha minibiografía do autor, os títulos das
súas obras e a bibliografía que existe sobre el ata 1990.
CASAL, UXÍA: As ás de Xenoveba,
DOCAMPO, XABIER: Adelaida, Henrique e demais familia, Galaxia,
Vigo 1996. Colección Árbore, dende 6 anos, 80 e 90 páxs.
Xenoveba é unha galiña que sae do galiñeiro e aprende a vivir co resto
dos animais...
Adelaida é unha rapaza que có seu curmán Henrique sae tamén facer
aventuras...
LAREDO VERDEJO, XOSÉ LUÍS: Galicia enteira, Xerais, Vigo 1996, 160
páxs. Volumes I e IV da colección.
Ocúpanse de Ría de Vigo e Baixo Miño, Fisterra e Costa da Morte.
Estas dúas entregas abren unha nova edición dos que empezaron saír no
1980, en doce pequenos volumes. Case se pode dicir que só coinciden no
título e no autor. Distinto formato, novas fotografías, moita mellor
presentación, mapas a cor e enriquecemento de datos. Abren o apetito das
viaxes...
BERNÁRDEZ VILAR, XOÁN: Big-Bang, Premio de narrativa Concello de
Vilalba.
ANGLADA, Mª ANGELS: O violín de Auschwitz, Xerais, Vigo 1996, 150
páxs. Colección Fóra de xogo.
O autor de Un home de Vilameán métenos esta vez nunha aventura
interplanetaria. As relación dos humanos nesa fase e os asombros ante unha
ciencia aínda nova para eles constitúen a trama desta narración.
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Xabier R. Baixeras tradúcenos do catalán un relato que podería ser real.
De feito, está documentado con textos históricos do xenocidio nazi. Un
violeiro xudeu internado no campo de exterminio...
VÁZQUEZ PINTOR, XOSÉ: Os vellos oficios, Xerais, Vigo 1996, 142 páxs.
Colección Crónica.
Panadeiras de Cea, atadeiras de Moaña, oleiros de Niñodaguia,
alabardeiros de Moraña, guarnicioneiros de Maceda, seitureiros de Allariz
e tecedeiras de Vilariño do Río falan dos seus respectivos oficios, tan
enraizados na nosa terra. O autor relaciona a paisaxe, os mitos, a historia
e a xeografía de cada lugar.
ARRIBAS ARIAS, FERNANDO: O cine en Lugo 1897-1977, Xerais, Vigo
1996, 200 páxs.
Notas para unha historia cinematográfica, leva coma subtítulo. É un
documental no que, a través da prensa, o autor foi percorrendo as visicitudes
de cines e filmes. Imprescindible nunha historia do cine en Galicia.
MIGUÉLEZ, XOSÉ ANTÓN: Tenim carta de Déues e Tenemos carta de
Dios, Emaús, Barcelona 1996, 70 páxs.
Traduccións da orixinal en galego, publicada en 1994 por Irimia na
colección Angueira. En galego tivo axiña segunda edición. Desexámoslle
a mesma sorte nas linguas irmás. O contido meréceo.
JUNG MO SUNG: Teología y Economía, Nueva Utopía, Madrid 1996,
264 páxs.
O autor é un teólogo coreano afincado no Brasil. Fai unha orixinal
aportación á Teoloxía da Liberación: estudia a relación entre a teoloxía e as
ciencias do social no mundo moderno. Pensa que a modernidade pretende
idolatricamente realiza-lo humanamente imposible a través da sacralización
do mercado.
CASALDÁLIGA, PEDRO: Sonetos neobíblicos precisamente, Nueva Utopía,
Madrid 1996, 75 páxs.
Vintecinco sonetos. Actualizacións ou superposicións por transparencia
de temas bíblicos e de sentires do presente.
DAMIÁN YÁÑEZ: Beato Rafael Arnáiz (1911-1938), Fundación Rutas del
Románico, Pontevedra, 1996, 186 páxs.
Frei Damián Yáñez e outros dous autores glosan a biografía deste
monxe trapense, que acaba de se converter no patrón da fundación. O seu
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espírito deportivo e os estudios de arquitectura antes de entrar fixérono
merecente deste título a partir de 1992, cando foi recoñecido coma beato.
Moitas páxinas conteñen escritos do “Hermano Rafael” , outras analizan
a teoloxía da dor coma el a viviu e outras as súas virtudes humanas.
Engracia VIDAL
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