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Guieiro
Por estas datas da primavera Encrucillada sempre procura amosar dun
xeito especial o seu compromiso coa cultura deste país. Aproveitando a
celebración do Día das Letras Galegas, a revista adoita ratificar cunha
contribución especial o que non é senón o sinal dunha actitude permanente
nacida do seu propio espírito fundacional. Nestes tempos en que xa son
abondo amplas as publicacións sobre a figura á que se lle dedica o ano,
parece razoable que unha publicación das características desta busque
centrarse en aspectos que cadren máis próximos ás expectativas dos
propios lectores. Aspectos que, por outra parte, aínda non é frecuente
atopar noutros textos con que se conmemora a festividade literaria.
A tales criterios responde a intención de encomendar a un especialista
como Armando Requeixo a tarefa de nos achegar ó tratamento que a
relixiosidade recibe nos textos de Ánxel Fole. O noso autor opta por
conxugar, nunha dobre perspectiva, o estudio da presencia do elemento
relixioso na obra de Fole coas referencias ó seu propio perfil biográfico. A
compoñente relixiosa na vida e na obra de Ánxel Fole amósano-lo paradoxo
dun home declaradamente agnóstico que sabe transmitir, sen embargo, a
presencia constante do transcendente no mundo popular galego que
representa nos seus relatos.
As páxinas que englobamos baixo o epígrafe de Aportacións cobren
desta vez un variado campo de intereses. O profesor Xoaquín Álvarez
Corbacho pretende, en Dilemas do financiamento autonómico, desde a súa
condición de experto recoñecido na materia, clarexar para os profanos unha
cuestión tan polémica e complexa como a reforma do sistema aprobada a
finais do pasado ano polo Goberno central. Cuestións tan discutidas como
as referidas ó beneficio que para Galicia suporía o novo modelo ou á
ruptura da solidariedade entre as distintas comunidades do Estado atopan
neste traballo unha luz que se está facendo ben necesaria.
Xavier Frías Conde reflexiona, pola súa parte, sobre outro asunto de
actualidade en Os cristiáns e o compromiso socio-político, sentando os
principios que ó seu xuízo deben inspira-la actuación pública dos crentes
nestes tempos de necesaria redefinición do papel da política na sociedade.
A outra orde ben distinta corresponden as restantes aportacións. A
primeira delas recolle as fermosas palabras que ó noso coñecido poeta
Manuel Regal lle inspira o salmo que comeza proclamando que “O Señor
é o meu pastor”. A segunda relaciona, en realidade, dous contiños de
Carlos López Álvarez e de Andrés Torres Queiruga. Concibidos por
separado, a redacción da revista estimou apropiado xuntalos para compoñer
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“dúas parábolas” sobre Os límites do coñecemento e a revelación. Desde
o enxeño e o humor con que están redactados deitan deles saborosas e
proveitosas leccións. Por outra parte, Plácido Blanco Bembibre propón
Unha viaxe a ningures, mentres Manuel Suárez Suárez nos leva alén do
mar nas súas Memorias riopratenses.
E máis nada, a non ser recomenda-la lectura das interesantes sínteses
sobre o último acontecer cultural, político e relixioso que nos ofrecen as
Crónicas, de Agustín Díaz, Xesús Portas Ferro e Victorino Pérez Prieto,
así como a das páxinas dedicadas ós libros e ás cartas dos lectores.
Xavier R. MADRIÑÁN

Calendario do contribuínte a Encrucillada
Este ano imos moi atrasados nos cobros. Aínda non fixémo-los
reembolsos porque teriamos que facer moitos. Agardaremos ata o 5-10
de maio, a ver se nestes quince días van chegando xiros postais. Non
esquezades poñe-lo voso nome. ¡Que non cheguen anónimos! A cada
subscritor ou subscritora pouco esforzo lle supón, e facturar reembolsos
é só para desexarlle ós inimigos... Esperamos que non nos queirades tan
mal. ¡Graciñas!
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Bibliografía básica de Ánxel Fole
Por Armando REQUEIXO

A) Da obra de Ánxel Fole
1. Libros
Á lús do candil. Contos a carón do lume, Galaxia, Vigo, 1953.
Terra brava. Contos da solaina, Galaxia, Vigo, 1955.
Pauto do demo, Citania, Bos Aires, 1958.
Contos da néboa, Castrelos, Vigo, 1973.
Historias que ninguén cre, Xerais, Vigo, 1981.
Cartafolio de Lugo, Círculo das Artes, Lugo, 1981.
“Contos-lóstrego”, en AA.VV., Medusa. Relatos, Sotelo Blanco, Barcelona,
1984.
Cartafolio galego, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1996.
Obra Galega Completa, 2 vols., Galaxia, Vigo, 1997.
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2. Folletos
¿E decímolo ou non-o decimos?, Anmi, Lugo, 1972.
O conto de nunca acabar, Excmo. Concello, Lugo, 1985.

B) Sobre a obra de Ánxel Fole
1. Libros e folletos
AA.VV., Os escritores lucenses arredor de Ánxel Fole, Excmo. Concello de
Lugo, Lugo, 1986.
ALONSO GIRGADO, LUÍS e REQUEIXO, ARMANDO, Ánxel Fole e Á lus do
Candil, Nigra, Vigo, 1997.
CASARES, CARLOS, Conversas con Ánxel Fole, Galaxia, Vigo, 1984.
— A vida de Ánxel Fole, Galaxia, Vigo, 1996.
CASTRO, TAREIXA, O trasmundo de Ánxel Fole, Caixa de Aforros de Galicia
/ El Progreso, A Coruña, 1987.
CORA, XOSÉ DE, Homes de Fole, Sept, Vigo, 1983.
FORCADELA, MANUEL, Á lus do candil de Ánxel Fole, Edicións do Cumio,
Vigo, 1997.
GONZÁLEZ RADÍO, VICENTE, Xulio Camba e Ánxel Fole, xornalistas, Ed.
Coordenadas, Santiago, 1991.
REQUEIXO, ARMANDO, Ánxel Fole. Aproximación temática á súa obra
narrativa en galego, Edicións do Cumio, Vigo, 1996.
RODRÍGUEZ FER, CLAUDIO, A Galicia misteriosa de Ánxel Fole, Ediciós do
Castro, Sada-A Coruña, 1981.
— Ánxel Fole. Vida e obra, Xerais, Vigo, 1997.
RODRÍGUEZ LÓPEZ, MANUEL, Viaxes con Ánxel Fole, Ediciós do Castro, A
Coruña, 1988.
TORRES MULAS, RAFAEL, Ánxel Fole. Contar y cantar, Caderno da Sociedade
Xeral de Autores de España, Madrid, 1987.
2. Prólogos e introduccións
ALONSO GIRGADO, LUÍS, “Introducción”, en Ánxel Fole, Á lus do candil,
Galaxia, Vigo, 1993, pp. 7-78.
128/16

Bibliografía básica de Ánxel Fole

FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco, “Limiar”, en Ánxel Fole, Á lus do candil,
Galaxia, Vigo, 1953, pp. 7-11.
GARCÍA-SABELL, DOMINGO, “Disculpa por Galicia”, en Ánxel Fole, Terra
brava, Galaxia, Vigo, 1955, pp. 7-23.
RODRÍGUEZ FER, CLAUDIO, “Introducción”, en Ánxel Fole, Contos de lobos,
Xerais, Vigo, 1985, pp. 11-43.
— “Introducción”, en Ánxel Fole, Contos de lobos e outros relatos, Xerais,
Vigo, 1989, pp. 13-45.
— “Introducción”en Ánxel Fole, Cartafolio galego, Edicións A Nosa Terra,
Vigo, 1996, pp. 5-13.
SOTO, JUAN, “Prólogo”, en Ánxel Fole, Cuentos para leer en invierno,
Espasa-Calpe, Madrid, 1986, pp. 9-25.
3. Artigos e recensións
ALONSO MONTERO, XESÚS, “Inédito(s) de Ánxel Fole”, Faro de Vigo, 18-121981.
CARBALLO CALERO, RICARDO, “Contos de Ánxel Fole”, Faro de Vigo, 16-81953.
— “Sobre Terra brava”, Vida Gallega, 713, agosto, 1956, p. 5.
— “El teatro y las costumbres”, Vida Gallega, 738, setembro, 1958, p. 64.
DÍAZ NÚÑEZ, CELIA, “Ánxel Fole. A fidelidade á terra quiroguesa”, Voces da
Terra. Quiroga e os seus escritores, Excmo. Concello de Quiroga, Lugo,
1995, pp. 13-53.
FRANCO GRANDE, XOSÉ LUÍS, “Ánxel Fole”, A ilusión da esperanza (de
Cabanillas a Baixeras), Ediciós do Cumio, Vilaboa-Pontevedra, 1991, pp.
61-66.
— “Á lus do candil, por Ánxel Fole”, Grial, 21, xullo-agosto-setembro,
1968, pp. 363-368.
GÓMEZ RIVAS, ISABEL, “O primeiro artigo de Ánxel Fole”, El Progreso, 59-1990.
LÓPEZ-VIDRIERO, MARÍA LUISA, “Humor y misterio en los cuentos de Ánxel
Fole”, Concepción Arenal, 3, decembro, 1982, pp. 11-16.
NICOLÁS, RAMÓN, “Cunqueiro e Fole a propósito dun artigo exhumado”, en
AA.VV., Congreso Álvaro Cunqueiro, Xunta de Galicia, Santiago, 1993, pp.
413-417.
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PIÑEIRO, RAMÓN, “O libro que nos debe Ánxel Fole” e “Carta a Ánxel Fole”,
Olladas no futuro, Galaxia, Vigo, 1974, pp. 11-13 e 240-244, respectivamente.
RODRÍGUEZ FER, CLAUDIO, “Á lus do candil. Contos a carón do lume”, Grial,
67, xaneiro-febreiro-marzo, 1980, pp. 115-117.
— “Elementos de fonoestilística: a prosa de Fole e a poesía de Novoneyra”,
Grial, 89, xullo-agosto-setembro, 1985, pp. 354-361.
— “Das lendas de Bécquer ás lendas de Fole”, Revista Canadiense de
Estudios Hispánicos, 1, 1993, pp. 67-80
— “Historia do ‘Cartafolio de Lugo’ ”, El Progreso, 12-10-1996.
4. Monográficos dedicados a Ánxel Fole en revistas e xornais
“Táboa redonda”, El Progreso, 26-1-1975.
“Táboa redonda”, El Progreso, 23-5-1976.
“Suplemento de Cultura”, La Voz de Galicia, 6-5-1982.
Suplemento da revista Outeiro, 21, xuño, 1986, pp. 53-57.
“Táboa redonda”, El Progreso, 10-6-1986.
Grial, 95, xaneiro-febreiro-marzo, 1987 [dedicado tamén a Celestino
Fernández de la Vega].
Armando REQUEIXO
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Dilemas do financiamento
autonómico
Por Xoaquín ÁLVAREZ CORBACHO

Introducción
O propósito deste traballo é amosa-los trazos principais da reforma do
financiamento autonómico, aprobado polo Consello de Política Fiscal e
Financeira (CPFF), o 23 de setembro de 1996, así como proporcionar un
conxunto de reflexións críticas sobre a mesma.
Para facer máis comprensible o sentido da devandita reforma,
ordenarémo-los ingresos das Comunidades Autónomas (CC.AA.) en tres
grandes categorías. Esta clasificación permite axustar bastante ben a
dimensión dos cambios actuais.
Así, un primeiro grupo estaría formado polo chamado financiamento
incondicionado, que atende practicamente ó conxunto de servicios e
competencias transferidos. Estes ingresos proceden dos tributos estatais
cedidos, das taxas asociadas ós servicios transferidos e dunha subvención ou
participación nos ingresos do Estado (PIE). Adicionalrnente, pode haber
tributos propios, recargos sobre o IRPF e outros ingresos menores de orixe
patrimonial. Con estes recursos as CC.AA. teñen autonomía decisoria plena
en materia de gasto.
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Un segundo bloque de ingresos integran o financiamento condicionado,
que atende de modo específico determinadas funcións e actividades. Son
recursos (na súa meirande parte subvencións) destinados ó financiamento da
sanidade, das corporacións locais, da solidariedade territorial, así como
doutros servicios de xestión transferida.
Finalmente, hai un terceiro apartado formado polos ingresos financeiros
das CC.AA. Estes recursos proceden basicamente do endebedamento e
reforzan a autonomía decisoria dos gobernos, aínda que están limitados por
certas restriccións que afectan á súa contía e destino.
A gráfica 1 amosa a importancia relativa que teñen estes tres bloques
de ingresos na Comunidade Autónoma galega segundo a liquidación orzamentaria de 1995. Cómpre advertir que a reforma actual só afecta ó financiamento incondicionado, isto é, ó 38% dos ingresos totais.

Gráfica 1.- Estructura dos ingresos autonómicos. Galicia, 1995

A reforma do sistema
Os cambios ou modificacións que a reforma introduce na facenda
autonómica pódense articular da seguinte maneira:
1. Maior corresponsabilidade fiscal
A corresponsabilidade fiscal do novo modelo concrétase en dous
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aspectos distintos. Por un lado, amplíase o ámbito da cesión de tributos a
unha parte do IRPF; por outro, danse capacidades normativas ás CC.AA.
sobre tódolos tributos cedidos, incluída a parte do devandito imposto sobre
a renda. Esta circunstancia obriga a modifica-la LOFCA, a Lei de Cesión de
Tributos, así como outras leis específicas que regulan cada caso.
A cesión do IRPF ás CC.AA. opera cun límite máximo do 30% das
cotas líquidas declaradas polos contribuíntes con residencia habitual na
xurisdicción. Para iso, a cota do imposto está formada agora pola suma
dunha cota estatal e dunha cota autonómica, derivadas de aplicar ós suxeitos
pasivos dúas escalas de gravame diferentes.
Para este ano (1997), a tarifa estatal configúrase só co 85% dos tipos
existentes en 1996, atribuíndose o outro 15% á tarifa autonómica. Cando se
completen as transferencias en materia educativa, modificaranse outra vez
as tarifas e as CC.AA. dispoñerán do 30% do IRPF, quedando o Estado co
70% restante.
As CC.AA. poden modifica-la súa tarifa para ampliar ou reduci-las
cotas, ata un límite do 20%, das que se obterían coa tarifa autonómica
común regulada na lei do imposto. Tamén poden establecer determinadas
deduccións sobre circunstancias persoais e familiares, sobre investimentos
non empresariais e sobre certas aplicacións da renda.
Polo que se refire ás competencias normativas dos outros tributos
cedidos, ábrense distintas posibilidades que varían segundo as figuras
afectadas e que aquí non detallaremos. Aínda que se podería sinalar, a modo
de exemplo orientativo, que mentres a capacidade normativa dos tributos
sobre o xogo é practicamente total, no imposto sobre transmisións
patrimoniais onerosas esta capacidade limítase a establece-lo tipo de gravame
que afecta ás concesións administrativas, ás transmisións de bens inmobles,
así como á constitución e cesión de dereitos reais, excluído o de garantía.
No imposto sobre actos xurídicos documentados só se poderá regula-lo tipo
de gravame dos documentos notariais. E así sucesivamente.
Cando as CC. AA. non fixesen uso dunha parte ou de todas estas
capacidades normativas, aplicarase no seu defecto a normativa estatal
correspondente. No caso de que unha Comunidade Autónoma non aceptase
o novo modelo de financiamento, continuará rexendo para ela o sistema
vixente no período 1992-1996.
2. Participación nos ingresos do Estado
Outro aspecto importante da reforma é a creación de dous tramos de
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participación das CC.AA. nos ingresos do Estado. O primeiro é transitorio
e concrétase na participación territorializada do 15% do IRPF; o segundo fai
referencia á participación da comunidade nos ingresos xerais do Estado.
Para que unha comunidade poida dispoñer de participación
territorializada, debe cumprir dous requisitos básicos: acepta-lo novo modelo
de financiamento (e, polo tanto, a tarifa complementaria do IRPF) e,
ademais, dispoñer de capacidade previa para a absorción deste. Esta
participación será igual ó 15% da cota líquida do IRPF no ano base (1996)
(o que implica unha minoración por igual contía da PIE), que evolucionará
co crecemento do IRPF estatal na Comunidade Autónoma.
O mecanismo de peche do modelo é a participación nos ingresos xerais
do Estado (PIE), subvención que completa o sistema e que se actualiza cada
ano en función do crecemento do PIB nominal.
3. A solidariedade territorial
O sistema LOFCA establece dous mecanismos básicos para instrumenta-la solidariedade territorial. Un son as asignacións orzamentarias especiais
que regula o seu artigo 15, tamén chamado Fondo de Nivelación, destinado
a garantir niveis mínimos de servicios públicos fundamentais. O segundo
mecanismo é o Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que regula o
artigo 16 da LOFCA e a súa lei específica. Pero ámbolos dous mecanismos
a penas se consideran na actual reforma do financiamento autonómico.
A revisión da solidariedade territorial establécese nela, ó noso xuízo, de
maneira forzada e nominal, mediante a creación dun novo mecanismo
chamado Fondo de Garantía (FG). Con este fondo preténdese cubrir tres
riscos explícitos no funcionamento do sistema, ademais de facer
politicamente asumible a reforma para determinadas CC.AA. Estes riscos e
as súas garantías explícanse de seguido.
Garantía dunha cantidade mínima para o IRPF. As CC.M. deben ter un
crecemento de ingresos por IRPF no quinquenio (ben mediante a tarifa
complementaria ou ben mediante a súa participación territorializada) igual,
como mínimo, ó crecemento do PIB estatal, expresado en termos correntes
ou nominais. Cando o crecemento do PIB é superior ó crecemento do IRPF
no Estado, durante os cinco anos do período, a garantía do crecemento
mínimo para o imposto en cada Comunidade Autónoma será do 90% do
crecemento do IRPF estatal.
En principio, este fondo parece pouco operativo posto que, na práctica,
o crecemento do IRPF tende a ser maior có crecemento do PIB nominal.
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Pero esta situación podería mudar cando a economía está en crise ou cando
a normativa que regula ó IRPF experimentase cambios importantes.
Garantía de suficiencia dinámica. Mediante a mesma garántese un
incremento dos ingresos obtidos polo IRPF e polo PIE, en cada Comunidade
Autónoma, non inferior ó 90% do aumento que experimenten eses mesmos
ingresos no conxunto do sistema.
A bondade deste mecanismo dependerá da dispersión que teñan estes
crecementos nas distintas CC.AA., porque o fondo non garante que unha
comunidade reciba o 90% dos ingresos obtidos pola Comunidade Autónoma
con maior crecemento, senón o 90% do crecemento medio do sistema.
Garantía de cobertura na demanda de servicios públicos. Esta garantía
pretende que ó final do período (2001), e unha vez transferidos os servicios
educativos non universitarios, o financiamento incondicionado per cápita de
cada Comunidade, obtida polos mecanismos do sistema, non poderá ser
inferior ó 90% do financiamento medio por habitante de tódalas CC.AA.
De novo deberá terse en conta aquí a dispersión dos crecementos per
cápita das CC.AA., os seus distintos niveis competenciais e financeiros, así
como o feito de aprazar ata o último ano do período a aplicación total da
medida.
Existen, finalmente, unhas regras de prioridade e exclusión que regulan
estas tres garantías financeiras, que en ningún caso poderán consolidarse
nos mecanismos do sistema.

Avaliación crítica
Unha vez expostos os trazos básicos da reforma, amosaremos de
seguido algunhas consideracións críticas que poden resultar de interese.
Estas reflexións ordénanse en varios apartados que manteñen entre si
numerosos elementos comúns.
Inestabilidade política
En primeiro lugar, a reforma introduce importantes doses de
inestabilidade política e incertezas diversas sobre a sociedade española por
dous motivos principais.
En primeiro lugar, unha reforma desta magnitude tende a ser inestable
cando os partidos políticos con posibilidades reais de gobernar están en
fondo desacordo. A necesidade de consensos amplos resulta aquí
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incuestionable. Ademais, a reforma é froito dun pacto apresurado entre un
partido nacionalista potente (cunha lóxica que se circunscribe a un ámbito
territorial determinado) e un partido estatal (con obrigas de harmonizar
intereses territoriais distintos), sen que ámbolos dous fagan explícito o papel
reservado ó Estado. A estratexia do nacionalismo catalán (como a de
calquera nacionalismo) fundaméntase en debilita-lo Estado e fortalecer a
cambio as competencias da xurisdicción. Pero deberiamos saber que cando
unha comunidade rica aumenta o seu poder político, está reforzando tamén
a súa capacidade de impoñer ó Estado a contía da solidariedade territorial.
E isto ten unha enorme transcendencia para Galicia e tamén para outras
Comunidades Autónomas de desenvolvemento económico similar. Esa
transcendencia devén da crecente dependencia financeira, de corte
estructural, que ten Galicia con respecto ó Estado para financia-lo seu
benestar social.
Os custos monetarios do Estado
Por iso deberiamos estima-los custos monetarios que a reforma introduce no Estado. Porque ademais dos custos non monetarios ou intanxibles,
asociados á inestabilidade e incertezas políticas, o Estado soportará tamén
outros custos monetarios que convén coñecer e cuantificar de maneira
sensata. Estes custos teñen unha dobre orixe: a) uns prodúcense cando o
crecemento do IRPF no período é superior ó crecemento que tería a PIE no
caso de que non existise cesión do IRPF ás CC.AA.; b) o outro custo para
o Estado é o xerado polo Fondo de Garantía utilizado para compensa-la
desigual distribución do IRPF no territorio. O Goberno estimou que o FG
suporía un custo de 200.000 millóns de pesetas no período (1997-2001).
Estes custos reduciríanse notablemente se o modelo introducise topes
ou límites máximos para o crecemento do 30% do IRPF nas CC.AA. Porque
o tope non é máis cá expresión técnica dunha transacción política entre
autonomía financeira e solidariedade territorial, transacción que se modelaría
en función da capacidade económica do sistema.
Os nosos cálculos amosan unha cuña que vai do 0,5 a 1 billón de pesetas
no quinquenio (dependendo das hipóteses sobre o crecemento económico e
outros factores), o que equivale a unha cantidade anual que oscila entre os
100.000 e os 200.000 millóns de pesetas ó ano. Para face-lo mesmo, as
CC.AA. terán agora máis recursos e o Estado menos. Cómpre estar atento,
pois, ó debilitamento financeiro do Estado e ás súas consecuencias sobre o
benestar e cohesión social.
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Diferencias de ingresos autonómicos
En terceiro lugar, estarían os maiores ingresos que reciben as CC.AA.,
así como os cambios xerados nas súas posicións relativas. Se as CC.AA.
comparan os seus ingresos ó principio e ó final do período, o resultado será
sempre positivo, debido á restricción paretiana que se introduce para
facilita-lo acordo político (ningunha Comunidade Autónoma perde con
respecto á situación anterior).
Pero os problemas aparecen cando se comparan os ingresos que terán
as diferentes CC.AA. entre elas ó final do período, a pesar das compensacións
establecidas polo FG. E isto é así porque o IRPF e a PIE teñen agora
crecementos diversos e pesos relativos distintos na estructura do
financiamento incondicionado. O cadro 1 e as gráficas 2 e 3 amosan a nova
situación para Cataluña, Galicia, Andalucía e a Comunidade Valenciana, así
como os resultados que se producirían en ditas comunidades cando, mantendo
todo igual, o crecemento do IRPF supera nun punto ó da PIE. Nesa
situación, Cataluña gañaría 18.201 millóns de pesetas con respecto ó
sistema anterior; Andalucía, 9.190 millóns; Galicia, 3.928 millóns e Valencia,
6.377 millóns de pesetas. Obviamente, estas cantidades modificaríanse se as
diferencias entre o crecemento do IRPF e da PIE fose maior ou se o
crecemento do IRPF é distinto en cada comunidade.

Cataluña

%

Galicia

%

Andalucía

%

Valencia

%

TC

191.197

31

45.325

15

121.326

16

106.388

30

30% IRPF*

356.820

59

77.014

25

180.169

24

125.009

35

57.376

10

183.602

60

438.934

60

124.216

35

605.393

100

305.941

100

740.429

100

356.116

100

PIE
TOTAL

TC: Tributos cedidos.
PIE: Participación nos ingresos do Estado.
*Datos da DGCHT.
FONTE: CPFF. Elaboración propia.
Cadro 1.- Estructura da financiación incondicionada.1996
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Equilibrio autonómico versus regresividade fiscal
Outro aspecto que suscita interese e preocupación queda resumido na
seguinte pregunta: ¿como evolucionarán os impostos e o gasto no futuro
próximo? A dinámica do PIB e do déficit público no período 1980-1996
poden axudarnos a elaborar unha resposta sensata (gráfica 4).

Gráfica 4.- Evolución do déficit público 1980-1996 (en porcentaxe do PIB)

Como é fácil advertir, a persistencia dun déficit estructural, moi
sensible ó ciclo económico, suscita serios interrogantes que afectan sobre
todo á súa orixe e corrección.
Este déficit ten a súa explicación máis relevante nos maiores gastos
asociados ó Estado do Benestar, na construcción do Estado autonómico, nas
infraestructuras e no custo financeiro da débeda pública. Ese gasto medrou
en España máis de 15 puntos do PIB entre 1980-1994, mentres que os
impostos a penas medraron 10 puntos do PIB nese período. Os gastos en
benestar explican o 47% do mesmo; a burocracia e os investimentos
explican outro 26%; o resto son gastos financeiros derivados do maior
endebedamento.
Pois ben, nos orzamentos do Estado correspondentes ó presente
exercicio, elaborados para aproba-lo exame de Maastricht, introdúcense
medidas e reduccións no gasto de carácter conxuntural que son, polo tanto,
de dificil repetición: conxelación de soldos ós funcionarios; recorte
139/27

Xoaquín Álvarez Corbacho

significativo nos gastos de investimento; ingresos extraordinarios por
privatizacións e aplicación da chamada contabilidade creativa. ¿É isto
suficiente para corrixi-lo déficit estructural? A nosa opinión ó respecto é
negativa.
Porque as forzas que apuxan o gasto son poderosas e a súa reducción
é politicamente difícil. O seu axuste esixirá algún pacto social e
probablemente períodos temporais máis amplos. Se a economía medra a
taxas importantes, a cesión do IRPF ás CC.AA. tende a xerar desequilibrios
territoriais máis ou menos relevantes. Se a economía non medra e a
evolución do IRPF é moderada, os equilibrios autonómicos son factibles,
pero a custa de tensiona-lo déficit público, esixindo a súa corrección reduci-los gastos, aumenta-los impostos ou facer ámbalas dúas cousas á vez. Este
é o dilema que debe afronta-la sociedade española. Existe aquí unha especie
de contradicción entre o equilibrio autonómico e o mantemento do Estado
do Benestar.
Desregulación da solidariedade territorial
Finalmente, estaría o problema da desregulación da solidariedade
territorial. O feito de que o CPFF ignorarse o FCI e de que a operatividade
do Fondo de Nivelación sexa aprazado outra vez no tempo, provoca a
ausencia de normas específicas para regula-la solidariedade territorial.
Porque, insistimos, o Fondo de Garantía creado pola reforma non é un fondo
de solidariedade (no sentido de acurtar diferencias territoriais), senón un
mecanismo destinado a corrixir parcialmente un problema orixinado primeiro
coa cesión do 30% do IRPF.
Pero esta ausencia de pacto e regulación da solidariedade xera, á súa
vez, múltiples presións sobre a facenda central. Xa se expresen estas en
forma de sucesivas débedas históricas, de negociacións ou de pactos
bilaterais ou de formulacións máis ou menos pintorescas (como é o caso de
Galicia cando reclama compensacións económicas, con efectos retroactivos,
por non aceptar no seu día o 15% do IRPF). En todo caso, esta situación non
favorece a racionalidade política, senón que, pola contra, fomenta unha
percepción das relacións orzamentarias baseadas na regra de “parvo o
último”.
A busca de subvencións e axudas estatais reiterativas pode inhibir
tamén as decisións tributarias propias das CC.AA. Nese caso, a desregulación
da solidariedade territorial non só quebraría un soporte básico do financiamento autonómico, senón que podería esterilizar tamén a propia
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responsabilidade fiscal das Comunidades e afectar así ó obxectivo central da
reforma.
Como se deduce de todo o exposto, os cambios introducidos no
financiamento autonómico non ofrecen moitas razóns para o optimismo. E
aínda menos en certas CC.AA. Dicía Harvey S. Rosen, ilustre facendista
americano, que as perdas de renda real asociadas a determinados cambios
impositivos adoitan estar agachadas ós ollos dos contribuíntes, pero existen,
aínda que sexan de dificil cálculo. Intentar facelas aflorar é tarefa do
economista. Pois ben, ese foi o espírito que animou o presente traballo.
Descoñezo, naturalmente, o resultado. Pero, en todo caso, os argumentos e
as cifras que se acaban de amosar quedan dende agora sometidas, como
corresponde, a calquera xuízo ou consideración mellor fundados.
Xoaquín ÁLVAREZ CORBACHO
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Os cristiáns e o compromiso
socio-político
Por Xavier FRÍAS CONDE

Os partidos políticos atravesan arestora unha situación crítica na que o
descrédito cara a eles e mailo seu labor se manifesta no elevado abstencionismo de tódalas eleccións (lexislativas, autonómicas e municipais) que
tiveron lugar nos últimos anos. Lonxe fican xa aqueles tempos nos que se
loitou por crear canles para a pluralidade de pensamento, encarnada en
grupos políticos que daquela abranguían o espectro todo das ideas desde un
extremo ata o oposto. Afastadísimas, igualmente, fican aquelas imaxes de
hai pouco menos de vinte anos, que non hai moito aparecían nun xornal
galego, de cidadáns e cidadás galegos que invadían as rúas a pedi-lo estatuto
de autonomía para Galicia.
A militancia era entón moi combativa e participativa, a voz das bases
tiña peso dabondo nas decisións que tomaban as cúpulas dirixentes e o
ambiente da rúa alentaba a política coma unha ansia, coma unha recompensa
que estaba a piques de ser lograda despois de moitos anos de monolitismo
político da man de ferro do xeneral Franco.
Un sector de cristiáns, aínda nos últimos anos do franquismo, tomou
unha opción claramente política, escandalosamente arredada naqueles tempos
do nacional-catolicismo imperante, de modo que os sindicatos obreiros
–primeiro clandestinos e logo legais– provéronse en boa medida de cristiáns
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comprometidos a fondo coa transformación da sociedade. Pouco e pouco, o
ser agnóstico ou ateo deixaba de se-la pauta única da militancia nun partido
ou sindicato de esquerdas.
Cos anos oitenta, a situación mudou de todo ata acadar un grao de
desinterese tal pola política, que hoxe é xa preocupante. Os partidos, na súa
concepción tradicional, non son o vehículo idóneo para desenvolve-la
participación dos cidadáns e cidadás nas decisións sociais e, sen embargo,
outras opcións non parecen ter callado de todo. Está a se experimentar con
novas fórmulas sen que polo de agora a xente se sinta vencellada ós
movementos socio-políticos. A crise das ideas e das ilusións afecta a moitas
persoas concienciadas que se ven sen medios para loitaren a prol da
transformación social por unha sociedade máis xusta e solidaria.
¿Por que esvaece a ilusión?
Durante a década dos oitenta houbo unha forte convulsión no eido
político que afectou á boa marcha da vida política en toda España, agás
contadas excepcións como é o caso do País Vasco onde, por razóns
evidentes, a combatividade política pálpase no aire.
Entón, ¿por que no resto do Estado, e Galicia non é unha excepción,
decaeu todo aquel entusiasmo que moveu un pobo a se dotar dunha
Constitución moi avanzada e a protestar masivamente contra a tentativa de
golpe de Estado do 23 de febreiro do 81? Para responder ó anterior, cómpre
facer unha análise das principais causas que favoreceron o desalento e que
veremos de seguido.
Co asentamento das institucións do novo réxime, naceu o político
profesional, aquel que a cotío non representa o grupo de persoas que o
elixiron, senón que dentro de calquera organización política segue unhas
pautas marcadas, facendo logo do seu cargo unha profesión, con soldo fixo
incluído. Todo isto non é máis que o acomodamento da política, o seu paso
da mocidade á idade adulta, a cal, coma no ser humano, lévao da ilusión da
xuventude de cambia-lo mundo, a acharse a gusto no sistema, a se deixar
levar polo máis doado, lonxe das complicacións, como fan todos eses homes
e todas esas mulleres símbolo de rebeldía contra o sistema establecido nos
anos sesenta e que desde os oitenta son, en case tódolos casos, o seu máis
firme soporte. É, en definitiva, a morte da utopía.
Non podemos deixar á marxe o feito de que, tralos primeiros meses de
goberno, a actuación do PSOE produciu un gran desencanto. As esperanzas
de cambio profundo de moitas persoas de esquerda víronse aldraxadas
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banzo tras banzo cada vez que os socialistas ían sacrificando importantes
bens sociais e principios ideolóxicos en favor dunha presencia en segunda
fila dentro do grupo das democracias occidentais, experiencia pola que, por
certo, han pasar tódolos gobernos, como lle ocorre arestora ó do Partido
Popular. Mais no tocante ó Partido Socialista, os elementos máis críticos da
nosa sociedade denunciaron esta situación como que o goberno do Estado
obedecía ó seu amo, referíndose, loxicamente ás ordes emanadas dos
centros de poder internacional. A maioría total que durante máis dunha
década, de 1982 a 1993, tivo o PSOE no parlamento español impediu un
xogo áxil das institucións, en concreto do propio parlamento, que se viu
sometido ós criterios do partido no poder. A partir de 1993, coa perda da
maioría absoluta dos socialistas e o comezo do apoio parlamentario dos
nacionalistas cataláns, entrouse nunha nova dinámica que hoxe está no seu
punto máis alto, malia ter mudado un dos protagonistas: os socialistas
abandonaron o poder na Moncloa e asumírono os conservadores, mais os
nacionalistas cataláns, xunto cos vascos, aí seguen. ¿Significa iso que
cambiaron as cousas? Coido que non. Coido que a perda das maiorías
absolutas en Madrid e o inicio da cultura da negociación non trouxeron unha
apertura á sociedade da vida política. É unha negociación entre profesionais
da política que defenden os seus intereses, que ás veces dan lugar a liortas
políticas que tocan o persoal e provocan que do desencanto se pase á
indiferencia.
Pasouse logo de te-las mans atadas pola maioría parlamentaria dun
partido á procura de aliados eventuais para se manter, custa-lo que custar,
no poder; para agrava-la situación, o sistema político español segue dentro
dun case-bipartidismo que elimina de maneira case automática a diversidade
ideolóxica (ou alomenos fai dela un reducto marxinal no parlamento).
Loxicamente, o número de partidos minguou e tamén aumentou en xeral o
número de abstencionistas, aínda que nisto houbo excepcións. As últimas
eleccións lexislativas do 96 elevaron o número de votantes, xa que era a
oportunidade histórica de cambia-lo partido no goberno. O que podería ser
un bo momento para recupera-la ilusión, foi un novo motivo de desencanto.
Mudou o goberno, ¿e que?
Xunto ó xogo dos partidos hai que ter en conta o papel que desempeñaron
e desempeñan os sindicatos clásicos. As grandes centrais sindicais entraron
xa na década pasada nunha fase crítica de non atoparen claramente o seu
lugar na sociedade. Os traballadores, nalgúns casos, comezaron a buscar
novas fórmulas, por veces máis agresivas, como ocorre coas folgas de
mineiros de León e Asturias, dos pescadores galegos, etc. Non sempre os
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sindicatos controlan o descontento; e por veces algúns deles están divididos
entre renovadores e críticos, segundo o concepto que teñan da negociación
sindical. Unha mostra do desinterese polas organizacións políticas é que a
cota de afiliación ós sindicatos e mais ós partidos é moi baixa.
De cando en vez unha parte da sociedade quere amosa-lo seu descontento
–o recurso do pataleo– e acode a sistemas de castigo. Tal foi o que
aconteceu nas eleccións ó parlamento europeo en 1986, cando a mellor
maneira que atoparon algúns cidadáns de castiga-lo PSOE pola súa política
foi votar a HB. Tal situación non se volveu repetir malia os esforzos da
coalición pro-terrorista de gaña-los votos dos descontentos.
Afortunadamente, non dan gañado forza os movementos neonazis que
anos atrás arrasaron nalgúns países de Centro Europa, grupiños que obtiveron
adeptos entre persoas de clases baixas e medias-baixas sen unha ideoloxía
definida. O lepenismo francés pode, sen embargo, adaptarse á mentalidade
de aquí, con novos símbolos e usando os heroes de sempre. Polo de agora,
o índice de racismo na sociedade española segue a medrar, con ocasionais
víctimas entre a poboación inmigrante, aínda que sen termos escenas
dantescas de vivendas queimadas con familias dentro, como aconteceu en
Alemaña.
Así e todo non debemos pensar que a crise das ideoloxías, impulsada
loxicamente desde a caída do muro de Berlín e a fin da Unión Soviética, é
un fenómeno só de noso. Vivimos no neoliberalismo, levado, segundo os
países, a maiores ou menores extremos. A esquerda pasa de modo vergoñento
polas directrices neocapitalistas, mentres a dereita o fai gustosa; a patronal
e a banca viviron unha época dourada co goberno socialista da última etapa,
mentres o PP mandaba representantes ós congresos da UXT e de CC.OO.
¿Paradoxal? Talvez o foi hai quince anos; hoxe explícase doadamente polo
esvaecemento das ideoloxías, unha situación que causa abraio a vellos
loitadores polas liberdades doutrora, mais á que xa nos imos avezando.
Como acabo de dicir: a única política vixente en Europa é o neoliberalismo,
e tanto conservadores coma socialistas aplícana con vernices diferentes
mais coa mesma intensidade.
En grupos políticos como Esquerda Unida houbo –e hai– fortes
convulsións. Esta forza quixo se-lo reducto ideolóxico da esquerda ante a
vergoñenta capitulación do PSOE, mais nesta coalición conviven
sensibilidades moi distintas, desde os señardosos stalinistas ós
socialdemócratas críticos, pasando polos comunistas renovadores. As loitas
intestinas de poder no grupo inciden en boa medida en que Esquerda Unida
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sexa unha posibilidade seria de alternativa e por tanto que sirva de referente
a moitas persoas que aínda manteñen a ilusión por cambia-la realidade.
Todos estes factores que acabo de sinalar conduciron e aínda conducen
ó estancamento do movemento democrático, mais para un cristián que
manteña a ilusión de participar na transformación social (e honestamente
creo que esa ilusión endexamais a deberemos perde-los cristiáns) por medio
dos grupos políticos non debe significa-lo desánimo. Cómpre buscar novos
vieiros, novos camiños polos que avanzar, e ós que nos iremos abeirando a
continuación.
¿Por que os cristiáns en política?
Para un bo número de cristiáns, falar de política ou, máis concretamente,
de participar activamente na vida política, é como lles falar do demo. Este
pensamento levou e leva a moitos crentes a se choeren nas parroquias ou nos
grupos paneclesiais, vivindo só ad intra, nunca ex intra. Deste xeito, son
alleos ós moitos problemas sociais que latexan na rúa ou teñen escasos
coñecementos deles, aínda que poden sabe-lo que ocorre nos países do Sur
(¿e saben tamén das súas causas?).
Moito se discutiu sobre a conveniencia ou non da participación dos
cristiáns na vida pública, sobre todo no eido político, e obviamente non hai
unha receita que sexa universalmente válida. Argúese que o Xesús dos
Evanxeos non tomou partido por ningún dos grupos existentes no seu tempo
dentro da Palestina xudía ocupada polos romanos e que “ía por libre”.
Diante disto, haberemos dirixi-la mirada, como sempre, para o contexto
histórico de Xesús de Nazaré. A súa idea do reinado de Deus non tiña lugar
en ningún dos partidos do seu tempo, como a mensaxe do Evanxeo non cabe
en ningún partido actual, incluíndo os democristiáns e os socialcristiáns. É
innegable que moitos dos valores que se teñen por óptimos na sociedade
actual e que son aceptados pola maioría son de herdanza cristiá, tales que
a xustiza social e os dereitos humanos, por pór soamente dúas claras
mostras.
Mais volvendo ó contexto histórico de Xesús de Nazaré, é fácil de ver
como este aconsellaba os seus discípulos seren matreiros coma serpes, mais
asemade mansos coma pombas (Mt. 10, 16). ¿Non será esta idea unha
invitación a nos introducir nas estructuras xa feitas para desde alí actuarmos,
mais, iso si, cun estilo ben diferente ó habitual?
Conscientes de que en ningures acharemos un grupo que defenda en
plenitude os valores evanxélicos, non podemos botarnos atrás na
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participación na vida socio-política. A militancia nun partido ou nun
sindicato debe supor abrir canles novas cara ó cambio social, sen pretender
con iso cristianizar a tódolos que en tales grupos se achen. A este nivel, a
miña experiencia persoal amósame que hai persoas excelentes, moitos deles
non crentes, que fan máis polo reinado de Deus (léase “transformación
social”) cá maioría dos cristiáns, e decote con máis entusiasmo. Trátase,
logo, de traballar cóbado con cóbado cos insatisfeitos pola orde das cousas
nesta sociedade, independentemente da súa fe ou das súas ideas, como xa
se sinalou no Vaticano II.
Xorde logo o grao de compromiso que se debe acadar no mundo da
política. Tampouco hai unha receita para isto, e, como todo no ámbito da fe,
está rexido pola vocación de cadaquén. Cada cristián hase saber emprazar
no banzo que crea máis axeitado, e non só iso, senón que ha saber se o seu
lugar está na periferia (nos ámbitos marxinais propiamente) ou no centro
(os ámbitos de poder desde os que se poderían erradica-las situacións de
inxustiza). Dentro deste segundo ámbito, o do centro, haberá descubrir cada
un se terá o seu lugar coma un militante máis ou haberá ir accedendo a
postos de responsabilidade. A chegada a estes postos non é en xeral fácil
debido á burocratización e ás loitas de poder que existen nos partidos e nos
sindicatos.
A experiencia apréndenos que os grupos políticos poñen serias barreiras
á propagación das ideas que non se axusten á ortodoxia oficialista. Sobre
esta realidade cómpre esquecer ese tópico, que para moitos é lei, de “que
cadaquén vaia polo seu lado”, xa que tal como están os partidos organizados
cómpre que os cristiáns se apoien entre eles, o que implica que a militancia
debería ser en grupo. Isto non significa organizar grupos de presión, senón
unicamente unir forzas.
Ata aquí podería semellar que todo cristián debe, forzosamente, militar
nalgunha organización política, mais é preciso aclarar dúas cuestións. En
primeiro lugar, a presencia dos cristiáns neste tipo de grupos é imprescindible,
mais, como xa dixen anteriormente, é un asunto de vocación, onde cada
persoa descobre se a súa fe o leva á dita militancia ou non. É de todo
antievanxélico iso de “facer pasar a todos polo aro”; neste senso, é
interesante o pensamento de san Paulo de que diversos son os dons, mais un
só é o espírito (I Cor 12, 4). Haberá logo persoas en toda comunidade cristiá
que darán o seu testemuño en organizacións políticas, mais haberaas que
non. Do que non hai dúbida é de que a través da política é como se pode
influír máis eficazmente para lograr unha completa transformación da
sociedade. Isto non implica aventarse á conquista do poder, como foi o
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modus facendi dalgunhas organizacións cristiás, que chegaron a se infiltrar
na estructura do Estado, colocando en postos claves a persoas da súa
filiación para, dalgún xeito, impo-los seus criterios ó resto da sociedade.
Este terreo é perigoso dado que, aínda que sen violencia, penetramos nos
métodos do integrismo.
Un novo estilo cristián na política non ten por obxectivo acada-lo poder
nin impor nada a ninguén. Un novo estilo cristián na política, que teña como
alicerces o Evanxeo, ofrecerá uns valores novos á sociedade e colaborará
(sempre sen pretender posuí-la verdade absoluta) con todos aqueles con
inquietudes que vaian na mesma liña cás nosas.
Doutra banda, a presencia cristiá no mundo da política ten outra
vertente: ha estar na base e coas bases, a traballar cos pobres do mundo, xa
sexa nas favelas ou nos lugares naturais de cada un, alí onde exista inxustiza
e cumpra combatela e denunciala. Mesmo aqueles que teñen o seu
compromiso no centro deben estar cun pé posto na periferia, non esquecela,
estar ás veces nela porque é acudir a unha das fontes da fe. É certo que o
mergullado na política corre o risco de se evadir dos problemas reais, de
perder de vista por que ha estar aí, mais tamén é igualmente certo que o que
non sae da periferia nunca, o que só ten na mente o barrio ou o concello, non
poda alza-la voz se non busca un voceiro, é dicir, unha canle política que
leve o seu testemuño ata o centro. Estes riscos existen, mais as comunidades
de crentes son un bo contrapeso e probablemente o mellor lugar para a
reflexión, posto que nelas se encontran tódolos que teñen o seu compromiso
tanto na periferia coma no centro.
Quero insistir en que é necesaria a presencia dos cristiáns nos dous
puntos, no centro e na periferia, porque ámbolos aspectos son as dúas caras
dunha mesma realidade, son inseparables. Evidentemente, unha persoa non
está nos dous ó mesmo tempo, mais estando nun nunca perde de vista o
outro. É necesario dicir claramente, pasando por riba do medo que nos poida
producir, que fai falta que os cristiáns vaiamos ó centro, que influamos aló
onde se toman as decisións que repercuten para ben ou para mal na
sociedade.
Alternativas reais
Se aceptamos que os cristiáns han participar na política, mais ó mesmo
tempo recoñecemos que os partidos están ferreamente estructurados, ¿que
opción participativa nos fica? A resposta debe ser urxente, xa que outramente
corrémo-lo risco de quedarmos á marxe se non atopamos novas alternativas.
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O espectro de posibilidades é moi limitado, mais con todo é preciso
aproveita-lo xa existente, posto que sería moi doado creármo-las nosas
propias estructuras, co selo de cristiás, plataformas de noso desde as que
traballarmos. A dita experiencia xa se realizou: son os xa citados partido
democristián e socialcristián, que non acaban de callar, talvez porque non
vai por aí o Evanxeo.
Así pois, ¿que alternativas nos quedan? Sen esquecermos que os
lugares onde se toman as decisións máis importantes son os partidos, é
evidente que, á vista da análise que fixen ó comezo e que amosa a situación
de desencanto que se vive na sociedade actual verbo da política, os cristiáns
habemos buscar canles complementarias, nunca excluentes. Hai moitas
máis posibilidades do que parece, lugares desde os que se poden desenvolver
actividades de carácter social, reivindicativas, de denuncia, enveredadas á
transformación social. Así, unha plataforma que arestora ten moita forza é
a das ONGs. O seu campo de actuación está tanto nas zonas marxinais do
noso país como nos países do Sur; ocúpanse non só da promoción de
comunidades humanas en situacións marxinais, senón tamén de aspectos
fundamentais para a supervivencia da humanidade, como o medio ambiente.
Os partidos, os sindicatos, as grandes empresas, a publicidade, contan con
algunhas ONGs, reproducen as súas mensaxes e ás veces ata ecoan as súas
denuncias. Moitas das súas reivindicacións acaban sendo asumidas por
certos partidos. A súa influencia, na sociedade actual, é moi positiva.
Outro tipo de organizacións, que despois de se renovar veñen gañando
puxo, son as asociacións de veciños. Nos primeiros tempos da democracia
eran moitas delas unha caste de comités revolucionarios, controlados polos
partidos de ultra-esquerda, o cal, xa na década dos oitenta, levounas ó
esmorecemento. Hoxe en día recuperaron parte do seu vigor por mudaren de
rumbo, converténdose en lugares de reunión e de encontro dos veciños, onde
se trata de combina-la denuncia cunha actitude de mans á obra. Non é raro
ver que unha ou varias asociacións organizan manifestacións de protesta
ante unha actitude dun concello, ou que apoian reivindicacións de
organizacións dun ámbito superior, ou mesmo que representantes delas se
entrevistan con representantes políticos, a miúdo municipais, para
conseguiren melloras para os seus barrios ou municipios.
É posible que os propios partidos e sindicatos creen as súas ONGs e que
os partidos políticos manteñan representantes de seu nas asociacións de
veciños. Loxicamente, todas estes movementos teñen unha parte dos seus
obxectivos en común.
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Os cristiáns habemos ser dos primeiros que rompamos non só co
desencanto senón tamén cos prexuízos cara ás organizacións de toda índole
que desexan a mellora da sociedade. Atopemos primeiro o noso lugar na
periferia ou na superficie e escollamos despois o medio, a organización,
para levarmos a cabo o noso compromiso co reinado de Deus, coa mudanza
da sociedade.
Este é o panorama que se nos presenta ós crentes. Cada un debe decidir
segundo as súas aptitudes e atendendo á súa comunidade de referencia. Con
todo, non esquezamos, aínda que só o cite aquí dun xeito rápido, que todo
compromiso nunha organización política, xeralmente hostil ás críticas e ós
cambios, ha ir acompañado dunha oración profunda e continua; outramente,
o partido ou o sindicato poden absorbernos da tal maneira que perdamos de
vista cal é o noso norte, que confundamos o medio coa finalidade, ou que
nos queimemos e deixemos todo.
Oxalá en adiante cambien moitas mentalidades entre os de casa e
saiamos á rúa para estarmos, desde distintos ángulos, todos do bando dos
máis pobres.
Xavier FRÍAS CONDE
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Os límites do coñecemento e a
revelación.
Dúas parábolas
Por Carlos LÓPEZ ÁLVAREZ
e Andrés TORRES QUEIRUGA

De maneira espontánea, sen pedírmolo nós, chegou a Encrucillada
o conto de “Os toneiros”, de Carlos López Álvarez. Trátase dun
divertimento fantástico. Pero o lector decatarase axiña de que ten moita
idea. Por modo simbólico, suxírese a relatividade e limitación de todo
coñecemento humano, moldeado primariamente sobre as realidades do
mundo. Por iso resulta tan difícil o acceso a calquera realidade que
transcenda os límites do empírico, é dicir, do que se ve e se palpa.
Compréndese a importancia desta suxestión para todo o que ten que
ver coa revelación e, en xeral, co coñecemento relixioso. Por iso,
espontaneamente, se produciu a asociación coa “Parábola de
Tetragrámmaton”, de Andrés Torres Queiruga, esta, si, expresamente
pensada para aclarar algúns aspectos da revelación1.
A idea de publicar xuntas estas dúas narracións era entón lóxica:
desde ángulos distintos conflúen sobre o mesmo misterio, de modo que
poden iluminarse mutuamente. Esperamos que o lector nolo agradeza.

1

A. Torres Queiruga, A revelación de Deus na realización do home, SEPT, Vigo 1985, pp. 269-271.
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Os toneiros
Por Carlos LÓPEZ ÁLVAREZ
Vouvos contar unha historia absolutamente auténtica, por máis que non
me alporizarei se no remate do conto escoito algunha expresión escéptica
dos meus amigos lectores, ou se albisco algunha mirada de esguello entre
vós, cun xesto de medio sorriso. Falareivos dun rapaz que nun morno
domingo de outono de hai moitos anos se atopaba almorzando na súa casa
unha cunca de leite quente cun feixe de galletas postas unhas enriba das
outras ó seu carón.
O rapaz, que non tiña présa en dar conta do leite, do que non gustaba
especialmente, comezou a falar cun grupo de toneiros pequerrechos. ¡Ah, aí
vos doe! Non oístes falar dos toneiros, ¿non si? Seica non sodes moi lidos,
porque Tolkien, na súa obra Tetra-clasificación científica dos bichiños:
reais, imaxinarios, imaxinarios que existen e reais que non existen, xa
desenvolve axeitadamente o asunto dos toneiros. Mesmo un autor francés,
chamado Linneo, asegura telos visto na súa nenez, e por iso lles deu un
nome segundo unha terminoloxía que chegou a ser un tanto coñecida. Para
Linneo os toneiros eran “corpus incognitum visibile aut invisibile”, o que
quer dicir que ben se poden ver ou non, segundo o humor co que se ergan
no novo día, e clasificounos no grupo dos Contradictorium.
Mais volvamos co rapaz. Estaba o cativo entretido no almorzo cando lle
deu por falar cos toneiros. Estes son uns seres un chisco difíciles de atopar,
moito máis hoxe, cos leites que hai que beber. Como ben podedes ter
deducido, os toneiros viven na tona do leite, e de aí lles vén o seu nome. Hai
bisbarras de Galicia nas que se lle chama codieiros, e iso é porque chaman
codia á tona do leite. Penso que confunden as cousas, porque a codia dise
da broa, mais non do leite, pero estas son discusións que non veñen a conto.
Volvendo ó noso asunto, direivos que eu, non sendo un rapaz, non podería
describi-los toneiros, mais si vos podo dicir que a súa característica máis
evidenciada é que sofren dunha eiva decisiva: son chans, planos, e viven
confortablemente nun mundo de dúas direccións: diante, detrás, dereita ou
esquerda. En fin, viven na ledicia máis atolada con esta flagrante limitación,
que para nós inda sería un problema, pero que eles non son nin sequera
capaces de percibir.
Pois ben, o que pasou foi o seguinte: o neno atreveuse a falar ós
toneiros, contradicindo así tódalas ordes que os vellos mestres deran en
torno ás comunicacións con seres simples ou bidimensionais (véxase, p. ex.,
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Dr. Koppelik, no seu libro Diálogos de ollomol con bailadores de bacallau,
Madrid, 1996). O rapaz díxolles:
—Ola, ¿que tal vos vai?.
Os toneiros miráronse uns ós outros e comezaron a tremar de medo. Un
deles, o máis valente, suando de terror e coas súas pernas tremando de
pánico, respondeu:
—¿Quen es ti que nos falas?
O neno, que non estaba para moitas andrómenas, respondeu:
—Son eu.
—Xa, pero ¿quen?
—Eu son Perico.
Ante tal afirmación, os toneiros comezaron a murmurar ruidosamente
entre eles, rosmando aquelo tan raro de “Perico”.
—¿Onde estás, Perico?
—Aquí enriba.
—¿Onde dixeches?
—Enriba de vós, sobre as vosas cabezas.
—Pero di, ¿á esquerda, dereita, diante, detrás...?
—En-ri-ba. ¿Estádesvos a rir de min?
E así foi como Perico se decatou de que os seus amigos non comprendían
máis que dúas dimensións dun plano, e así foi como os toneiros daquela
cunca advertiron que había alguén ó que non podían ver e que lles falaba
dende ningures. Daquela, e seguindo unha tradición milenaria, non tiveron
máis remedio que consagrarlle un templo, facelo deus, e crear, ó cabo, unha
relixión coherente. Para dignifica-lo poder divino, e non cansar moito ó
novo deus, prohibiron a tódolos toneiros falarlle, agás o único sacerdote
daquela relixión, que soamente podería facelo vestindo un saial verde
glauco axeitado á ocasión. Díxolle o sacerdote:
—Verás, Perico, nós non comprendemos o que é enriba e abaixo, e só
coñecemos obxectos e cousiñas chans e dentro das nosas dimensións.
—¡Vaia cousa! –dixo Perico, que non se estaba comportando coma un
verdadeiro deus–. Sodes ben raros. Aposto a que sabéde-lo que é un balón
de futbol –e pensou de seguido en cousas redondas– ou unha mazá, ou unha
pera, ou unha noz, ou un pexego, ou unha ameixa, ou...
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E aquí parou porque xa non sabía máis nomes de froitas.
—Non sei de que falas, oh, Gran Perico.
O rapaz marchou un intre á despensa e volveu cunha cereixa na man.
—Oe, toneiro, ¿sábe-lo que é unha cereixa?
—Pois non, señor.
—¿E queres sabelo?
—Sería interesante, señor.
—Entón, agora mesmo vóuvolo amosar, así que preparádevos.
O vello sacerdote emocionouse todo e marchou bulindo cara ós seus
conxéneres e advertiulles do grande acontecemento: nuns momentos serían
directas testemuñas dun prodixio do ceo, dunha hierofanía. En efecto, de alí
nun intre, o rapaz, con toda a parsimonia do mundo e mantendo un rictus
serio, coma de quen está desenvolvendo un rito transcendente, afundiu a
cereixa no leite, baixo a ollada máis que preocupada da súa nai. Naquel
mesmo instante, os toneiros, atrapados no seu mundo chan, viron aparecer
de súpeto un puntiño vermello, que viña de non se sabía onde. Para unha
maior impresión, advertiron como o punto comezaba a medrar, converténdose
nunha circunferencia vermella. Pouco despois a circunferencia comezou a
minguar ata ficar reducida a a penas nada, un puntiño que case non se vía,
xa dunha cor parda. E de súpeto, dun golpe, o movemento contrario: o
círculo volveu a medrar, facerse pequeno e, no cabo, desaparecer. Inda
estaban os toneiros paralizados co medo cando escoitaron a voz do rapaz:
—¿Que vos pareceu?
Os toneiros non daban creto ó visto. O sacerdote respondeu:
—Asistimos abraiados á manifestación entre nós do borebikelof; foi
emocionante.
—¿Que significa esa verba, borebikelof? —preguntou Perico.
—Ben, bor significa “punto”, ebi significa “vermello”, kel quer dicir
“que medra”, e of é un sufixo nominativo implosivo con carácter negativo
retornante, ou sexa, aplícase ás cousas que despois de facer unha cousa
desfán o que fixeron, retornando á situación anterior. Así, borebikelof quer
dicir “punto vermello que medra e logo empequenece”.
O toneiro sacerdote relatoulle paso a paso o que percibiran, do círculo
vermello que medraba e demedraba.
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—Pero ben –dixo o rapaz movendo a cabeza–, mira que sodes curtiños
de miolos. O puntiño vermello inicial suponse que é o principio da cereixa;
ese circuliño era a mesma cereixa que medra porque, tendo forma esférica,
segundo a vou afundindo no leite, o anaco de cereixa mergullada é maior.
A cousa penso que está clara. Non vos enfadedes, rapaces, que de certo todo
o que vistes é verdadeiro, pero quérovos dicir que a cereixa non é unha
circunferencia vermella, nin tampouco o puntiño castaño; é todo en conxunto.
Se eu fose vós, collería todo o que vin e con iso faría un monllo na miña
cabeza; imaxinádeo todo como o que é: unha soa cousa.
—Pero dime ti –replicou o sacerdote–, se eu vexo un círculo vermello,
¿como é posible, por moito que peche os ollos deixar de velo e imaxinar
unha entidade inaprehensible?
—Esa si que é unha boa pregunta –rematou o rapaz. E como non sabía
a resposta, decidiu bebe-la cunca do leite, co cal o conto conclúe.
Pero o conto non remata tan de súpeto. Resultou que as ensinanzas do
sacerdote, aquelo de pecha-los ollos e ver outra cousa, non tivo moito éxito
entre os toneiros. Mais, como en todo hai excepción, houbo un toneiro
chamado Forneiro que asombrosamente advertiu a verdade do que sucedía.
E escribiu un voluminoso libro, titulado Racional e profunda explicación
das cousas que ignoro. Reproducimos uns parágrafos do devandito libro:
“Hai elementos suficientes para crer na existencia doutras dimensións,
de cousas que non somos quen de sospeitar. Pode ser que haxa unha terceira
ou incluso unha cuarta dimensión, ou se cadra unha quinta ou sexta. Mais
nós, encerrados nun mundo de dúas, non podemos meter nas nosas
pequeneiras mentes o que existe mais alá do noso alcance. Pero hai máis. En
ocasións, cousas ou seres doutros mundos, argallos doutras dimensións
pasan ou atravesan pola nosa vida. E a nós reclámasenos entón un especial
esforzo de comprehensión e abstracción para capta-la verdadeira esencia do
que vemos cos nosos ollos, para non confundirmos unha cereixa cun
borebikelof.
Sen dúbida, hai varios sistemas para percibir e capta-las cousas doutras
dimensións; unhas son as daqueles santos que botan os seus ollos para o seu
interior e fican profundando tempo e tempo. E así, pode abondar cunha
reflexión intelixente para dármonos conta de que estamos na tona do leite.
Inda así, hai outro elemento que nos pode servir para captármo-la
totalidade, a profundidade das cousas do máis alá que nos axexan; este
elemento é o tempo. Cando unha cousa de máis de dúas dimensións pasa
pola nosa tona, nós chegamos a vela, e como temos unha visión ben cativa,
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pensamos que aquilo soamente ten dúas dimensións e que, deste xeito,
pertence ó noso mundo. Pero non precisamos ser filósofos para nos decatar
de que non son de aquí. Advertimos cómo esas cousas que atravesan a nosa
tona van cambiando e mudando, medrando e minguando, e ó cabo
desaparecen. Pois ben, resulta que, en realidade, as cousas non cambian, só
cambia a súa forma. Moitas veces teñen que desaparecer para que, co
esforzo da nosa intelixencia, poidamos unifica-las nosas vivencias e,
poñendo xuntas tódalas imaxes concretas do que nos pasou, chegar á
experiencia de identifica-lo que é unha cereixa, moito máis e outra cousa
que o que vimos. E identificar supón comprendela, coñecela e recoñecela
coma unha entidade que transcende o noso mundo. Este procedemento que
vos conto é un de tantos para conquerérmo-la experiencia do infinito.
Mais, diredes, ¿como é posible que nós experimentémo-lo infinito se
pertencemos a esta tona leiteira que tanto nos limita? Porque, por máis que
os nosos ollos e as nosas mans anden mergullados nunha realidade de
dimensións contadas, nós mesmos somos seres doutro mundo, seres infinitos.
Ó mirármonos ó espello, o que vemos non é máis que un circuliño vermello
que nesta vida primeiro medra e que un día calquera comeza a empequenecer.
Non vemos máis que o ronsel, o rastro de nós mesmos.
[...]
Non é certo que pola noite vexámo-las estrelas; nunca vemos máis que
a súa luz. E un día calquera descubriremos, ó saírmos desta mesta tona...,
que este sol que nos alumea é en realidade unha modesta candeeira dun
cuarto medio escuro”.
Carlos LÓPEZ ÁLVAREZ
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Parábola de
Tetragrámmaton
Por Andrés TORRES QUEIRUGA
Tetragrámmaton vivía na cuarta dimensión. Era poderoso, intelixente e
feliz. Por eso ansiaba comunica-la súa felicidade. O problema era que el
sabía que, ó facelo, debía producir seres distintos a el: seres da terceira
dimensión, inferiores, limitados, incapaces de o comprenderen, practicamente
cegos para a totalidade do real. Porque ¿como vai o punto comprende-la
liña?, ¿que sabe a liña do grandor da superficie?, ¿que pode a superficie
reter da profundidade dos corpos?, ¿que relación poderían ter co abismo
omnicomprensivo da cuarta dimensión uns seres tridimensionais? E había
aínda algo máis grave ca todo esto: eses estraños e case imposibles seres
terían que aguanta-las consecuencias das inevitables limitacións: o sufrimento
da escaseza, a traxedia do desaxuste, a loita pola supervivencia.
Tetragrámmaton dubidaba. ¿Pagaba a pena? ¿A felicidade que lles
quería dar compensaría a dor que non lles podía evitar? ¿Chegarían eles a
comprender e aceptar? Pero a forza expansiva do amor acabou vencendo. El
estaba disposto a facer todo o posible e a perdoar todo o necesario. Ademais
pensou:
—De todos modos, a súa substancia máis íntima, o dinamismo profundo
do seu ser, o mesmo espacio que habitan levarán a miña marca. Dalgún
xeito, acabarán presentíndome en todo canto sintan, pensen e fagan. Estando
atento, presionando con tódolos medios do amor, lograrei facerme notar.
Tarde ou cedo, aprenderán a pronuncia-lo meu nome.
E así tomou a decisión e empezou a aventura.
Tetragrámmaton, que desde a súa cuarta dimensión todo o ve e o
comprende, non desiste dos seus proxectos. Trata, por tódolos medios, de se
dar a coñecer. Aproveita calquera circunstancia –ás veces talvez
discretamente provocada– para facer sentir máis claramente a súa presencia.
Non todo resulta fácil, pero marcha. Na terceira dimensión moitos
parece que nin se dan de conta. Pero outros, si. E mesmo hai algúns que
amosan unha sensibilidade especial. Entón el, sen lles forza-la liberdade,
empúxaos cara adiante, failles senti-la súa fascinación. Eles, pola súa parte,
entusiasmados polo descubrimento, comprenden que Tetragrámmaton é o
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nome do que estaba xa sempre aí, chamando a todos e por todos dalgún xeito
presentido. Por eso non poden garda-lo segredo: proclaman a súa experiencia
e gastan a vida tratando de que finalmente todos vaian caendo na conta.
Coma sempre, uns fan caso e outros, non; uns comprenden ben e outros
comprenden a medias ou non comprenden nada; hainos que se rin e mesmo
parece que se alporizan; noutros sitios non negan a experiencia, pero
ofrecen explicacións alternativas.
En todo caso, a comprensión resulta sempre contaxiosa e expansiva. A
experiencia chama á experiencia, e cada avance abre novas posibilidades.
Créanse comunidades e fórmanse tradicións. Tetragrámmaton non perde
ocasión. Onde hai un descubrimento alégrase coma un pai ollando os
primeiros pasos do seu filliño. Empuxa a todos e está atento á menor
posibilidade.
Mesmo sucedeu que un día descubriu un punto que lle ofrecía
perspectivas magníficas, pola súa situación, pola súa sensibilidade, polo
xogo misterioso das circunstancias. Ségueo con coidado, cultívao, logra
irlle descubrindo un a un os seus proxectos máis íntimos. Chega un
momento no que, dentro do que permite a terceira dimensión, logra o que
parecía imposible: alguén aparece por fin que se lle abre totalmente e
comprende que o seu amor é unha presencia irreversible, que a súa promesa
é máis forte ca tódolos fallos. Algo tan magnífico que logra, efectivamente,
contaxiar: os poucos que viven o comezo acaban formando unha especie de
phylum expansivo que se abre ó enteiro ámbito da terceira dimensión.
Entretanto, a pesar das aparencias, Tetragrámmaton non abandona os
demais. O que podería parecer un privilexio dos escolleitos non é máis cá
estratexia do seu amor: cultivar intensamente un só é o mellor medio de
alcanzar máis rapidamente a todos. Aínda así, é inevitable que non todos o
comprendan e xurdan decote loitas e rivalidades, porque todos queren ser
únicos e privilexiados. Pero os que están no segredo saben que
Tetragrámmaton sorrí comprensivo: el pensa en todos e a todos envolve no
seu amor.
Ademais, garda unha sorpresa misteriosa que só el pode comprender e
realizar: acabará un día rompendo os límites e axuntándoos a todos na cuarta
dimensión. Alí abriránselles finalmente os ollos. Entretanto, el empuxa,
acompaña... e comprende.
Andrés TORRES QUEIRUGA
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“Rompendo as ondas”.
Unha historia de amor e de fe
Por Victorino PÉREZ PRIETO

Hai moitos anos que son amigo do cinema de autor. É a creación da
sétima arte que me chega máis ó fondo, e para a que pago máis gustoso á
sala ou o vídeo para a casa. Gardo algúns títulos clásicos na miña pequena
videoteca, como gardo os libros da miña biblioteca. Pero cada vez atopo
películas novas, tras das que poida dicir despois de velas: “¡Gracias, porque
o cinema existe!”. Existe como creación que sabe transmitir algo valioso
cunha linguaxe nova, ademais de ser un pasatempo máis ou menos
sofisticado. Ocorreume despois de ver nos últimos anos filmes como Azul
ou Vermello, de Kieslowski, e gardo a súa triloxía como quen garda un
clásico; ocorreume tamén con O rei pescador, de Terry Gillians, No nome
do pai de Sheridan, La estrategia del caracol, de Sergio Cabrera, Before the
rain ou Lamérica, e algúns títulos máis. E volveume ocorrer hai algunhas
semanas con Rompendo as ondas (Breaking the waves), unha pequena xoia
obra dun realizador que me resultaba case descoñecido, Lars von Trier.
Non lera cousas sobre el, aínda que me falaran moi ben do filme. Pero
a medida que avanzaba a proxección ían vindo ó meu maxín a historia e as
imaxes de Ordet (1954), do tamén dinamarqués Carl Dreyer, de quen teño
nun lugar privilexiado da miña estantería esa obra e La passion de Jeanne
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d’Arc (1927), dúas xoias do cinema. Despois lin cómo os críticos relacionaron
a ambos, e o mesmo Von Trier recoñecía a súa admiración e discipulado
verbo de Dreyer. Carl Theodor Dreyer é estudiado nos libros de cinema
como o home que máis autenticamente soubo achegarse ó misterio relixioso
desde a sétima arte; os dous filmes citados están entre os mellores da
historia en moitas clasificacións. Tanto Ordet (“A palabra”) como Rompendo
as ondas tocan o tema da relixión, e particularmente o do milagre, con sumo
respecto e delicadeza. Ambos filmes están ambientados no contexto da
relixiosidade conservadora do mundo calvinista, buscando outras saídas á
relación con Deus.
Unha historia de amor e relixiosidade
Rompendo as ondas é moito máis que unha “película relixiosa”, é un
filme sorprendente, a medio camiño entre o humano e o sobrenatural, o
xuízo e a tolemia, o amor inocente e a paixón sexual, a realidade máis
dramática e a fe máis inxenua; un filme que non foi feito para deixar
tranquilo ó espectador, senón para inquietar e aínda amolar. A primeira vez
que fun velo, chegamos uns minutos tarde e o porteiro díxonos: “Aínda
teñen película e película... se a aguantan”. E máis dun non a debeu aguantar;
tampouco non foi unánime a opinión dos amigos e amigas que a vimos nesa
e noutra ocasión uns días despois. O seu estilo cinematográfico, a súa
concepción visual desconcerta desde o comezo (violentos varridos, vaivén
de cámara en man, fotografía pálida e ás veces desenfocada...), pero a pouco
que se pare o espectador, descobre a vontade do director de crear unha
linguaxe propia en función do que quere dicir.
De calquera xeito, Rompendo as ondas é unha historia de amor, ata
límites sublimes. Unha historia de amor, narrada en capítulos que chegou
ata o ceo... entre o repenique de campás que pecha o filme. O non crente
atopará as súas propias claves no amor sincero ou desquiciado da
desconcertante protagonista; ata houbo quen atopou no filme unha alegoría
de “como a prostitución pode chegar a ser unha vía válida para a
santificación”. O crente pode atopar no filme cómo o sacrificio da
protagonista para acada-la salvación de quen ama intensamente é –salvando
as distancias– unha imaxe da paixón de Xesús Cristo, un compromiso de
amor que chega na entrega ata a propia inmolación. Unha paixón na que non
falta mesmo nin o sentimento desacougante do silencio de Deus: “Meu Deus
¿por que me abandonaches”, di o nazareno, “¿Onde estás Pai?”, di a
protagonista camiño da súa dramática fin. Ambos atopan a resposta dese
Deus que está preto, aínda que velado.
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Esta historia de amor é a de Bess, unha inxenua e fráxil moza á que o
médico cualifica de ter como causante do seu dramático desenlace a
grandeza do seu amor. Bess (unha debutante Emily Watson de ollos que
enchen pantalla coa súa expresividade), cunha relixiosidade infantil e fonda
á vez, vive nunha tradicional comunidade de tipo calvinista ó norte de
Escocia; unha comunidade cunhas formas tan ríxidas e intolerantes que bota
os mortos ó inferno por decreto do consello de anciáns. En troques, Bess
está convencida de que por riba das leis hai que ama-las persoas: “Non se
pode ama-la palabra, só se ama as persoas”, di no cénit da manifestación da
súa fe, nunha igrexa marcada pola presencia intransixente dunha Palabra de
Deus fosilizada, na que só podían toma-la palabra os homes.
¿Un Deus intransixente?
Bess fala con Deus na oración, nun amigable trato cotián; da súa boca
saen as palabras que ela dirixe a Deus e as palabras que recibe del. Con todo
o sublime que a algún crítico lle parece esa relación, a súa concepción de
Deus adoece de ser unha imaxe dura e intransixente, a imaxe esixente que
fora recibindo desde a súa infancia (“És moi mala Bess... Portácheste moi
mal... Non esquezas que eu dou e quito cando quero...”, repítelle Deus na
súa oración unha e outra vez). A moza chega a crer que a súa inmolación
final é o prezo que Deus lle vai cobrar para que cure Jan, o seu home. Jan
quedara tetrapléxico nun accidente na plataforma petrolífera na que
traballaba. ¡E o caso é que Jan cura, tras da morte de Bess!
Ata chegar a ese dramático desenlace, asistimos a un tortuoso camiño
no que a moza vai buscando respostas e solucións, culpabilizada porque o
accidente de Jan é por causa da súa esixencia a Deus para que o seu home
volva onda ela. Nese calvario Bess vai chegar a facer con outros homes
cousas que considera humillantes, pecaminosas e aberrantes, guiada pola
obsesión de que só o amor pode salvar ó seu home e conseguir un milagre.
O prezo do amor que vai levar á liberdade ó seu esposo é a súa propia
escravitude, a marxinación da súa propia comunidade, dos seus amigos e da
súa mesma familia, nunhas secuencias que veñen ser das máis dramáticas do
filme.
¡Que diferencia entre a oración de Bess e a de Anthony Hopkins en
Terras de penumbra, ante a enfermidade incurable da súa muller, tras gozar
tan pouco tempo da vida de casado: “Non rezo para cambiar a Deus, rezo
para cambiar eu!
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De calquera xeito, unha magnífica película, para ver e gozar, susceptible de diversas lecturas. Como achegamento á experiencia relixiosa da
transcendencia, a do crente expresada nese “Cristo pequeno e rubio” que
dixo alguén, e a de quen ve desde fóra a forza amorosa desa experiencia. Ou
a lectura secular como expresión do que o amor é capaz, cando é grande e
xenuíno: “Agardábate desde sempre”, di Bess; “Se non morrín é porque o
amor tivo forza para salvarme”, dille o seu home.
Victorino PÉREZ PRIETO
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Unha viaxe a ningures
Por Plácido BLANCO BEMBIBRE

Mentras agardo o autobús leo os titulares das páxinas salteadas. Fágoo
coma quen rouba mazás e logo salta o valado fuxindo do tempo.
Cando dou coa barriga no contador de tickets vén a min a imaxe dun
mundo que estou a albiscar a través da prensa. Camiña en dúas direccións:
a rúa alporizada dos fundamentalismos e o camiño polo que marcha
decidida a tolerancia.
Voltaire brindounos un ensaio sobre a mesma naquela encrucillada
cultural que tan ben reflectiu A Enciclopedia (1º tomo, 1751). Faise intelixible o termo na súa época (Montesquieu: separación de poderes. Rousseau:
discurso da orixe da desigualdade entre os homes...).
Os nosos diccionarios explican o termo tolerancia como “respecto ás
opinións alleas”; como “condescendencia, aguante, paciencia, conformidade”. O tolerante, con todo, está comprometido vivamente coas súas
conviccións (Escámez Sánchez, 1995) e de ningún xeito pode entenderse
coma transixencia con calquera postura referida á xustiza ou á verdade.
Neste autobús cada xaneliña é un cadro de Warhol ou Pollock. Son
lenzos sen tensar nos que de cando en vez a cidade amosa o seu bulicio no
rebumbio do cotián. Nunha das paradas souben dous xoves coas cabezas
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lirondas e vestidos ó militar. A muller que se repantinga no asento da dereita
apreta o seu bolso, estarrica o pescozo... traga o cuspe. Busca na súa mente
o anglicismo co que oiu nomealos. Á fin chámaos “neonazis” ou “cabezas
rapadas”. Pero chámallelo para si. Con esas verbas sen sons que construímos
dentro de nós para nunca ser pronunciadas.
Pregúntome: ¿u-la súa orixe?
Vivimos nunha sociedade complexa. Unha grande parte da problemática
propia da sociedade industrial foi desaparecendo ó vir esmorecendo as
relacións de producción. O sector secundario deixa paso a unha época con
preponderancia do sector servicios.
O desenvolvemento explícase agora polo consumo. Interesa un consumo
de masa. Tal concepto adquire agora o pleno sentido que lle dera Ortega y
Gasset (“o home séntese ó seu sabor ó decatarse coma idéntico ós demais
sen valorarse a si mesmo”). Consumo das masas.
Karl Jaspers profetizara o perigo da frustración do ser humano ó
sentirse diluído na masa (Die geistige situation der Zeit, 1931).
É por iso que a experiencia vivencial, existencial, de ser ninguén pola
pertenza a unha multitude anónima, vén en forzar unha necesidade absoluta
de autoafirmación.
As minorías que acollen a tales xoves ofertándolles unha forte identidade
cultural. A oferta é fortemente seductora.
Por outra banda, estamos a vivir como sociedade unha notable saturación
informativa. O efecto de tal saturación é dunha capacidade de destrucción
que merece terse en consideración. Destrúese a capacidade de razoamento
lóxico. Ante unha información deberiamos pasar por fases secuenciais de
presentación-clasificación-organización-recuperación... A saturación
informativa desfai os pasos intermedios. É ben coñecido o tipo de coñecementos que se produce nos meniños menores de oito anos e nos moi vellos.
Nenos e anciáns, pola supresión de fases, adquiren un coñecemento simple.
Tal é o que está a acontecer na nosa sociedade. Tal acontece nos nosos
xoves, a quen de maneira doada estamos a criticar. Na xuventude é
facilmente observable a pobreza de termos coa que falan.
Se a tales fenómenos engadimos outros de non menor envergadura,
tales como a diminución de diálogo familiar (perda do sentimento de
empatía: “porse no lugar do outro”), miraremos ás minorías intolerantes non
coma un grupúsculo estraño senón coma o fume que denota o caldo que se
está a cocer.
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Convén que dende a Igrexa reflexionemos sobre a posibilidade de ser
orixe indirecta e non pretendida destes xoves despistados. Pode que vivamos
engaiolados loitando por un ensino académico da materia Relixión,
esquecendo a obriga de proporcionarlles alomenos unhas imprescindibles
referencias éticas.
A escola, os sistemas educativos inadecuados, a necesaria incorporación
á mesma da que chamamos pedagoxía da diversidade (1995), na que se
mesturarán como corpus científico as educacións para a convivencia, a
saúde, a paz, o non sexismo, as necesidades educativas especiais, a interculturalidade... axudarán non só a interpretar, senón a compoñer un pouco esta
sociedade que nos fascina, nos envolve, nos preocupa, pero... á que
descoñecemos en boa medida. Pero ese será tema doutro día, se gustan.
O timbre gargarexa coma de costume. Apéome ó rente dos pelados. A
miña mirada crúzase coa deles. Non me decato da color dos seus ollos pero
barrunto a través deles o home desconcertado que todos levamos dentro.
Xa na rúa a néboa desdebuxa os obxectos mentres os coches se moven
atoutiñando cos seus brazos de luz amarelos, longos, paralelos e mollados.
Plácido BLANCO BEMBIBRE
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Memorias riopratenses
Por Manuel SUÁREZ SUÁREZ

Bichicomes de Montevideo
O meu pai foi para Montevideo sendo un mozo e tamén un moi bo
ferreiro. Na capital uruguaia comezou a traballar dous días despois de
desembarcar e sempre no seu oficio. Cando montou a súa propia industria
xa estaba perfectamente adaptado ó sistema productivo dunha cidade en
crecemento. Un dos productos que fabricaban eran parasoles de praia. Foi
inventor dalgunhas novas técnicas, por exemplo a dobraxe de variñas de
aceiro sen necesidade de quentalas. Inventou unha dobradora especial para
as variñas que levaban os parasoles. Cada parasol levaba tamén dúas pezas
de fundición, que eran de aluminio. Durante anos fabricounas neste metal,
logo xa foron de polietileno. Uns meses antes do verán o meu pai comezaba
a mercar aluminio para a fundición das pezas e para iso ía a unha zona
situada na rúa Aparicio Saravia. Nesta rúa foi onde eu descubrín un mundo
fascinante, era o Montevideo dos bichicomes. O nome é típico uruguaio,
aínda que hai detrás dúas palabras do inglés que falan daqueles que
vagabundean polas praias. Agora case todos lles chaman simplemente
pichis. A xente de Aparicio Saravia vivía en vivendas de lata e a súa
ocupación estaba na recollida de papel, vidro e metais. Os bichicomes eran
pobres, pero non eran ladróns, pois traballaban duramente arrastrando un
carriño por toda a cidade.
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Xa naqueles tempos, hai máis de trinta anos, había en Aparicio Saravia
algún bichicome con iniciativa empresarial. Eu visitei alí un lavadeiro de
botellas. Un lavadeiro ecolóxico que non utilizaba deterxentes cun moi
enxeñoso artiluxio que rotaba dentro de cada botella para quitarlle toda a
sucidade. O inventor tiña por alcume O Rengo e montou o lavadoiro para
vende-las botellas directamente, porque o quilo de vidro para fundición non
se pagaba case nada. Outra actividade de O Rengo era o alugueiro de
carriños para aqueles recolectores que non o posuían.
Agora leo no semanario Brecha (21-6-96) un artigo que escribe o
xornalista Raúl Zibechi sobre os denominados traballadores informais ou
marxinais. O artigo é moi interesante porque informa dunha nova realidade
social: a daqueles sectores desfavorecidos que comezan a organizarse e
buscan alternativas dentro da súa actividade para saíren da pobreza. Escribe
Zibechi: “Cinco mil carritos recorren todos los días las calles de Montevideo,
revolviendo la basura, recogiendo restos de comida, papel y vidrios, hierros
y latas, plástico y nailon. Recogen el 25% de la basura de la capital, unas
250 toneladas, que clasifican junto a sus ranchos, para vender luego a
alguno de los 80 depósitos, o alimentar a los cerdos. La llamada ‘recogida
informal’ ocupa a una población cercana a las 30 mil personas, ya que en
el trabajo de recolección y clasificación interviene toda la familia”.
Cando eu ía camiño do cantegril (outra palabra típica uruguaia que se
traduce por “xuntanza de ranchos ou vivendas de lata”) de Aparicio Saravia,
na camioneta do meu pai, contoume que o mundo dos bichicomes era moi
semellante ó dos mariñeiros de Camelle. Eu non coñecía a vila mariñeira da
Costa da Morte. A historia galega era que os mariñeiros de Camelle vendían
o ferro que recollían de barcos afundidos na súa costa. O meu pai, xunto co
seu compañeiro Ramón de Castromil, viaxaba no carro varios quilómetros
para merca-lo ferro, un ferro que logo tiñan que estirar, petando e mallando
no metal con martelos para poder transformalo en sachos, ferraduras ou
sementadoras. O meu pai coñecía ben a mentalidade dominante no Uruguai,
unha mentalidade que desde o goberno apoiaba ós especuladores e non ós
productores ou traballadores. Unha mentalidade que desprezaba
ós bichicomes, uns productores que non recibían nada do sistema. Dicía que
era lamentable ver cómo homes con ideas estragaban a súa vida sen
ningunha axuda para poder saír da miseria. Hoxe en Camelle hai un nivel
de vida digno porque a xente de alí traballa no seu, é dicir, na pesca de
peixes e non na pesca de ferro. En Montevideo segue habendo milleiros de
bichicomes, pero tamén hai algo de luz, porque se están buscando saídas.
Unha experiencia que vai ben é una cooperativa para criar porcos. Outra
183/71

Manuel Suárez Suárez

experiencia non tan exitosa foi a instalación dun depósito propio dos
recolectores. O futuro virá con pequenos pasos. Uns pasos urxentes porque
o Mercosur non quere bichicomes que xunten nada. As que mandarán no
Mercosur serán algunhas grandes empresas arxentinas e brasileiras. As
grandes empresas son iguais en tódolos sitios, queren mercados, queren
gañar e para gañar hai que vender moito. Se queren vender teñen que
elimina-los competidores que parecen insignificantes. Intentarán tomar
medidas para que os bichicomes deixen de clasificar diariamente 250
toneladas de desperdicios. Pero eu estou tranquilo e non teño a menor
dúbida de que os fortes inimigos do meus bichicomes perderán a batalla. E
perderán porque non queren admitir que a xente do cantegril está medrando
pouco a pouco.
Manuel SUÁREZ SUÁREZ
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Movidas de primavera
Por Agustín DÍAZ

As primeiras semanas de primavera, coa súa excepcional calor e
seca, pareceron influír fondamente nas actitudes dos protagonistas
políticos. Gobernantes de aquí e acolá, partidos políticos, sindicatos
e outros axentes sociais acusaron os efectos da febre primaveral,
aínda que quizais haxa que falar máis ben dunha afección preelectoral
chamada a durar ata outubro. Mesmo algúns outros axentes sociais,
tales como as organizacións empresariais, tamén se viron afectados
por estes ataques de febre.

A primeiros de abril, o BNG acaba de presentar un amplo programa
electoral, con pretensións de proposta de goberno, mentres que os socialistas
non paran de se desmarcar dun eventual pacto cos nacionalistas e uns e
outros saben perfectamente que a única posibilidade que teñen de gobernar
e conseguir conxuntamente que Manuel Fraga non repita maioría absoluta.
E aínda quedaría o difícil pacto, con problemas específicos segundo fose o
BNG ou o PSOE quen tivese máis votos.
Pola súa banda, o PP anuncia un programa moi renovado: segundo o seu
presidente, despois de gobernar durante dúas lexislaturas hai que buscar
novas ideas, sobre todo tendo en conta que cómpre programa-lo inicio do
futuro milenio, dentro dunha Europa fondamente anovada. Iso si, segundo
Manuel Fraga, contando cunha eficaz axuda do “Goberno amigo”.
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Primeiras liortas
Xustamente os socialistas, a golpe de rolda de prensa diaria do seu
candidato, Abel Caballero, cuestionan esa pretendida axuda de Madrid: sexa
o asunto do financiamento autonómico, os investimentos en infraestructuras
(remate das autovías, proxecto para unir Santiago con Ourense, alta
velocidade para o tren...), as cotas leiteiras, as axudas á agricultura en xeral,
a reindustrialización, etc.
Por iso en máis dunha ocasión Abel Caballero e Miguel Cortizo tiveron
que escoitar réplicas moi duras do PP, sobre todo do seu secretario xeral,
Xosé Cuíña. Claro que, mentres tanto, o candidato socialista vaise dando a
coñecer por toda Galicia, que percorre de cabo a rabo. Previamente
Francisco Vázquez logrou apagar por completo as discrepancias internas:
non se sabe se por convencemento ou por apatía, as abundantes voces ceibes
dentro das diferentes agrupacións socialistas foron calando; haberá que ver
agora se son quen de recupera-la fala para poñerse ó servicio da nova
situación.
Nas últimas semanas foi, en cambio, moito máis discreta a actuación
pública do BNG. Realmente o seu candidato non tiña falta de darse a
coñecer como tal e desde a súa perspectiva táctica non lle convén aparecer
con talante agresivo fronte ó necesario aliado socialista, nin tampouco
espantar a algúns ata agora votantes do PP que espera cativar. Quizais por
iso os socialistas se poñen a berrar contra un presunto entendemento entre
PP e nacionalistas, co pretexto da elección de novos vocais para o consello
de contas. O seu outro argumento é ridículo: que o BNG teña no novo
consello un vocal, en paridade co PSOE, sería discriminatorio para os
socialistas; pero non era que ata agora eles tivesen dous e o BNG ningún.
Movidas nos concellos
Nas pasadas semanas seguiron as polémicas relativas ás mocións de
censura nos concellos. Houbo, desde logo, afirmacións moi curiosas ó
respecto da das Pontes. Foi sobre todo o voceiro parlamentario Vázquez
Portomeñe quen recordou as súas mañas de secretario de concello de
terceira: resulta que o PP nas Pontes non se apoiou nun tránsfuga para
facerse indirectamente co poder municipal, senón que secundou a iniciativa
socialista, ó votar para alcalde ó cabeza de lista do PSOE (que non accedera
xustamente á alcaldía porque o seu voto e mailo do seu compañeiro de lista
foran para o candidato do BNG, dentro dos pactos municipais de hai dous
anos).
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Pero houbo aínda outras cousas máis curiosas. Logo de manifesta-lo
cabeza de lista do PP das Pontes (e antes alcalde como cabeza do grupo
Amigos das Pontes) a súa pertenza a un grupo, que se organizou en partido,
cunhas aspiracións de democracia directa e de socialismo utópico e ácrata,
Manuel Fraga non tivo máis que dicir que se lle advertira que non podía
militar en dous partidos ó mesmo tempo e que polo demais non había máis
que pedirlle, mentres apoie á nova maioría municipal.
Onde non callou aínda unha moción de censura foi en Castroverde. Claro
que alí a cousa está moi crúa. Resulta que gobernaba o BNG en coalición
co PSOE, pero case tódolos concelleiros do BNG deixaron ó alcalde na
estacada. Os socialistas desmarcáronse de contado. Pero o PP non ten moita
alternativa, xa que o ex-alcalde e maila súa dona (máximos representantes
do PP e da alcaldía desde o 79) romperon clamorosamente con Fraga (e
sobre todo con Cacharro). Por iso a alternativa está moi verde.
O leite ponse acedo
Nas últimas semanas seguiu de actualidade unha cuestión xa moi
debatida desde hai máis dun ano. Trátase da producción de leite e das multas
por sobrepasa-las cotas outorgadas. Despois de moitas reviravoltas, os
gandeiros galegos libraron de paga-la multa pola producción do 95-96, xa
que os afectados presentaron recursos, avalados pola Xunta de Galicia (cos
presupostos públicos), tentando demostrar que non procede pagar tales
multas. De seren desestimados os recursos, dentro dun par de anos, executaríanse os avais presentados pola Xunta, e pagariamos todos esa multa.
Pois ben, o problema segue en pé. Polos avatares da negociación dos
anos 80 (xa aquí comentados máis dunha vez), a cota de España está ó redor
dun 25 % por debaixo das necesidades de consumo. A producción xa era
daquela algo superior ós cinco millóns de toneladas da cota española,
lixeiramente aumentada máis tarde. Por outra parte, a producción aumentou
máis no conxunto de España, sobre todo en Galicia e nas rexións da cornixa
cantábrica, que ofrecen as mellores condicións obxectivas para esta
producción e que nos anos 80 estaban por debaixo da productividade que
lles correspondía.
Por iso, e aínda que noutros puntos baixou a producción, ó remate de
cada campaña, en abril de cada ano, queda no aire a ameaza da supertaxa.
Por outra parte, a ineficacia da Administración á hora de controlar tamén
esta faceta da producción fai que pase medio ano ata que se aclara o nivel
de producción real. Este ano, logo da dura experiencia do pasado, o
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Ministerio de Agricultura parece decidido a curarse en saúde, a non bota-la
lingua a pacer e ver de facer cadra-los datos. Coa axuda da Xunta, algunhas
industrias e un sindicato desmarcáronse da plataforma común que o ano
pasado loitou por unha saída. Por iso as protestas destes días non son
unitarias, pero non deixan de ser de fondas repercusións.
O difícil parto de Sogama
Se o asunto do leite preocupa a tódolos partidos políticos, pola importancia
do sector e porque estamos nun momento decisivo desta cuestión, outro gran
asunto de preocupación aínda máis xeral é o problema da eliminación do
lixo, que afecta a tódolos concellos, rurais e urbanos. Aínda que aquí non hai
inimigo exterior contra o cal loitar, aparecen moitos adversarios de dentro,
xa que ninguén quere achantar cos custos que implica a solución do
problema.
Aínda sen rematar co problema que en Vigo foi usado a fondo polo PP
e axudoulle a botar ós socialistas da alcaldía, renaceu con forza no pequeno
concello de Vilaboa, ás beiras de Pontevedra. Alí van contar cunha instalación
semellante á rexeitada en Vigo ou en Mos (neste caso por un alcalde
colaborador moi directo do conselleiro Xosé Cuíña). Por outra parte, dáse
o caso de que o concello de Pontevedra xa non ten onde bota-lo lixo e anda
repartíndoo por onde pode, logo de ser sorprendidos os seus camións nas
instalacións de Meirama (Cerceda), onde terá que funcionar no seu día a
incineradora.
Agora o conselleiro de Xustiza e presidente da Sociedade Galega do
Medio Ambiente anuncia con satisfacción que 255 concellos desexan
participar nos proxectos de Sogama. A Coruña é o único concello grande
que non quere participar no xogo e mesmo os nacionalistas do Morrazo
desexarían mandar a Meirama o lixo que non poidan reciclar. Agora tamén
Sogama quere favorece-lo reciclado previo, sinalando que en Meirama non
se pode queimar máis do 70 por cento do lixo que produce Galicia. Pero terá
que darse présa para face-las plantas de recollida e compactación en toda
Galicia e mailas de reciclado e incineración de Meirama antes de quedarmos
todos enterrados no lixo.
En busca do emprego
A Xunta asinara no 92, un ano antes das anteriores eleccións autonómicas,
un gran acordo marco para o desenvolvemento industrial de Galicia e para
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a creación de emprego. Empresarios e sindicatos tamén asinaran no seu día
cos poderes públicos marabillosas declaracións de intencións para salvar
Ferrolterra, para o sector naval e para non sei cantas cousas máis.
Agora a Xunta volve á carga, con novas propostas de planos grandiosos
de creación de emprego, mentres o Ministerio de Industria tamén aporta as
súas ideas marabillosas, neste caso para Ferrol, partindo dos proxectos
aprobados para a marxe esquerda do Nervión, en pleno declive industrial.
Non cabe dúbida de que en Galicia cada vez hai menos postos de traballo,
sobre todo na industria, aínda que o descenso da poboación activa poida
facer baixar ó mesmo tempo os índices de paro.
Sen embargo, os sindicatos amósanse moi desconfiados. Non lles cadran
as contas: eles viñan reclamando desde hai anos que se cumprisen os
acordos do 92 e nin sequera se xuntaba a comisión de seguimento creada
neles. E agora, de repente, é a Xunta quen ten moita présa. Todos volven os
ollos cara a outubro e din que moi ben, que vaian facendo os estudios
pertinentes, que sempre será hora de asina-los acordos que procedan co
goberno que se forme despois das eleccións.
Narcotraficante ilustre
O mes de marzo trouxo unha novidade á lista de presuntos
narcotraficantes. O ilustre avogado Pablo Vioque, veterano defensor de
contrabandistas de tabaco primeiro e de narcotraficantes logo, acaba de ser
detido e acusado de comparti-la profesión dos seus clientes. A xente recorda
a alta consideración social que este letrado acadara na ría de Arousa, onde
se fixera con tódolos resortes da Cámara de Comercio, onde tivo que intervir
a fondo a Administración, de resultas da situación creada por unha xestión
chea de irregularidades.
Despois de moitas idas e voltas, a Xustiza botou man de Vioque, co que
xa se encontrara hai uns cantos anos, pero non retivera, por falta de probas
concluíntes, ó parecer. Agora parece –así se deu a entender nas xornadas
sobre represión do narcotráfico organizadas polo Parlamento Galego– que
se está fiando moito máis fino no tocante ás redes de branqueo de cartos do
narcotráfico.
Iso non impide considerar que quedan moitas batallas que dar nesta
guerra sen cuartel. Algúns dos máis coñecidos condenados en soados
procesos anteriores volven estar en liberdade e o comercio destas substancias
segue cobrando víctimas.
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Galicia arde outra vez
Nas últimas semanas Galicia volveu arder, coma nos seus mellores
tempos. O conselleiro de Agricultura comentaba que tiña na loita contra o
lume un continxente semellante ó de calquera mes de agosto. ¿Será isto
debido ás viaxes do presidente da Xunta, que é –segundo manifesta sempre–
o que acabou con esta praga? Algúns profundos investigadores adiantan
outra hipótese: é que pasaron case sete semanas sen chover, non caeu unha
gota en todo o mes de marzo. Claro que se aceptamos esta teoría tamén
teremos que admitir que se noutras épocas non arde o monte tamén se pode
deber á chuvia. Así, a intervención do presidente da Xunta quedaría
relativizada.
De tódolos xeitos, este é un asunto que non admite bromas. As autoridades
recórdannos tamén a cada paso o número crecente de incendiarios detidos.
Pero polos datos que aportan non cabe falar nin dunha conspiración
terrorista, nin sequera dunha confabulación de mercadores de madeira:
trátase case sempre de enfermos incendiarios ou de simples paisanos, a
miúdo entrados en anos, que non souberon controla-la queima dunhas silvas
ou toxos nas súas leiras.
Pero está claro que ó carón dos esforzos oficiais –con máis ou menos
pretensións electoreiras e cos que se prestan ás veces axudas económicas ós
militantes locais– a actitude xeral da poboación é excesivamente pasiva.
Non lle dámo-la importancia que ten a este problema nin se crea unha
conciencia social da urxencia de poñerlle couto.
Adeus, gobernadores
Da man de Mariano Rajoy –¿quen o diría?– desaparecen os gobernadores
civís. Agora vai quedar coma único señor das forzas da orde o delegado do
Goberno, o señor Diz Guedes. Ata o de agora non se distinguiu precisamente
pola boa xestión nesta materia, polo menos no que toca ás cuestións de orde
pública. Esperemos que noutros asuntos coma a seguridade cidadá, a loita
contra o terrorismo ou contra o narcotráfico teña máis acertos.
Cómpre, de tódolos xeitos, felicita-lo Goberno pola iniciativa e ás Cortes
pola súa aprobación. Por certo, se un asunto algo complexo e de certa
fondura política puido resolverse, ¿que insalvables dificultades impiden
atopar un cuarto de hora nas sesións das Cortes para cumprir aqueloutra
promesa ben modesta, pero simbólica, a de dar existencia legal ás provincias
da Coruña e Ourense?
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Neste senso cómpre recoller tamén aquí o anuncio de que o Boletín
Oficial do Estado se vai publicar en galego. Non deixa de ser un símbolo,
cando escoitamos por outra parte dicir que na Administración de xustiza se
segue manifestando que a única lingua oficial é o castelán ou cando segue
sendo difícil que en moitas dependencias da Xunta o atendan a un en galego.
Empeza a guerra das enquisas
Dentro da preparación da campaña electoral da que falabamos ó principio,
empezou xa a guerra das enquisas. Foron os socialistas os que deron o
primeiro paso, en dúas entregas, polas necesidades do guión. Sen embargo,
cabe dicir que se pasaron un pouquiño cos resultados: en vez de axudarlles
a levanta-la moral, vanlles crear problemas de credibilidade. Dáse o caso de
que deixan ó PP moi por debaixo da maioría absoluta, pero logo, ó atribuílos escanos, partindo dos datos de intención de voto que publican, fúrtanlle
deputados ó BNG, tamén seguramente por necesidade do guión.
Agora ben, fóra destas enquisas máis ou menos serias, o PP parece vivir
problemas de desencanto entre o seu electorado, con algúns casos soados.
Tal pode se-la situación de Vigo, onde as rotundas denuncias do diario local
sobre a falta de apoio da Xunta non acaban de ser disipadas coa constante
presencia do secretario xeral e conselleiro Xosé Cuíña. Superado o incidente
do autodenominado “alcalde do porto” (o ex-conselleiro da Xunta, Xoán
Corral) o alcalde e ex-conselleiro de Traballo non as ten todas consigo: en
dous anos de xestión resolveu poucos problemas e queimou por completo ó
seu máis afervoado colaborador, Gil Sotres.
En Pontevedra a situación non é moito máis positiva. Aquí son os
problemas do campus universitario e a falta de carisma do propio alcalde,
tamén aqueixado polo problema do lixo, como xa queda antes citado. Un
caso semellante é o de Lugo, onde o alcalde chegou mesmo a ameazar con
demitir, por sentirse pouco apoiado. Logo recibiu promesas do Goberno de
Madrid e manifestouse satisfeito.
Agustín DÍAZ
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Por Xesús PORTAS FERRO

¿Sobre fondo negro?
Os eventos artísticos, os fenómenos máis relevantes da chamada
cultura de masas e, finalmente, o entrabado de producción e consumo
xerado pola chamada industria cultural, tales son os trazos máis perceptibles
do cadro cultural. Mais eses trazos están sobre un fondo que tamén pertence
ó cadro e sobre o que poucas veces reparamos. A comparanza é imperfecta,
ninguén trate de a entender doutro xeito. O que menos importa moitas veces
é o que acontece naqueles tres eidos ou tipos de trazos aparentes da cultura.
Importa maiormente sobre qué fondo común discorren e cómo ese fondo
evoluciona.
O culturalismo, sobre todo o de propensións elitistas, é o modelo máis
doado, pero menos axeitado, para a comprensión e análise do feito cultural.
Modelos coma este deixan fóra do seu campo de visión realidades
culturais de fondo como: as grandes tendencias políticas e económicas, as
evidencias máis estendidas acerca da realidade social e internacional
–configuradoras da ideoloxía dominante e dun pensamento que quere ser
único– e mais, á parte doutros elementos fundamentais, os modos de
relación cambiantes das persoas e dos pobos entre si e coas cousas. A
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atención a estoutros elementos de fondo, aínda que máis propia da análise
estructural ca da conxuntural, non se pode escudir, alomenos no referente á
detección de indicios de que se producen cambios profundos e se cadra non
desexables.
Dado o carácter conxuntural desta crónica, a súa análise será por forza
superficial. Seríao mesmamente se quixer atender ós indicios que se dixo.
Viría caer unhas veces no anecdótico e outras veces no tópico se, por
exemplo, sinalase unha cultura conformada pola promoción e profusión do
futbol, o consumo masivo de productos audiovisuais degradantes, o
incremento da producción de lixo e a escasa preocupación pola conservación
da natureza, a progresión de actitudes básicas non humanistas (xenófobas,
insolidarias, violentas...), a carencia dun proxecto cultural nuclear de tipo
humanizador e que non por iso incorra en dogamatismos e intolerancias, etc.
Se por riba de anecdóticos ou tópicos se nos puider tachar de pesimistas,
entón ¿por que nos meter en camisas de once varas, que diría o outro? Pois
logo, deixémonos de andrómenas e conformémonos con convida-lo lector a
poñerlle fondo, o que el queira, ó cadro conxuntural da cultura que
brevemente e con trazos simples lle pintemos.
Artes plásticas
A este cronista dicíalle hai pouco unha profesional galega do teatro, coa
súa chisca de envexa: “Na plástica galega, cando menos, vese que hai vida:
obras novas, exposicións concorridas, vendas..., e sobre todo velaí o labor
do CGAC”. Poida que non lle falte razón, a pesar das renitencias que este
mundo da arte pode solevar.
Renitencias hai, sempre as houbo, verbo da orientación seguida polo
Centro Galego de Arte Contemporánea. Recentemente pronunciouse sobre
ela o pintor Quessada, co gallo da exposición da súa obra en Santiago.
Criticaba unha suposta atención á abstracción máis pura, o esquecemento de
movementos importantes deste século, coma o cubismo e o surrealismo, e a
escasa recepción da producción galega. Sobre as palabras do artista vertéronse
outras que viñeron cuestiona-la dirección de Gloria Moure, segundo algúns
nin tan sequera apoiada pola comisión do Consello da Cultura que a
propuxera como directora artística da institución. Finalmente, a devandita
comisión acabou por lle botar un cabo e por recoñecer e loa-la traxectoria
seguida deica o momento polo CGAC. Entre as mostras que ultimamente
ofreceu o Centro, merece sinalarse a da obra arquitectónica de Giuseppe
Terragni (1904-1943) e, a carón dela, a da pintura de Leopoldo Novoa
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(Pontevedra, 1919). No CGAC estivera tamén, contra fins de xaneiro, o
seguidor da arte povera Jannis Kounellis, quen veu impartir un curso a un
grupo de xoves artistas.
Fóra das exposicións referidas, celebráronse moitas outras por toda a
xeografía galega. En Lalín tivo lugar a III Bienal de Arte Pintor Laxeiro,
aberta por primeira vez a artistas doutras comunidades autónomas e mesmo
de estranxeiros residentes en España. En Santiago presentouse unha
antolóxica de Mario Granell, o irmán de Eugenio. Na Coruña expúxose a
obra de Álvaro Cebreiro (1920-1956), o debuxante e pintor que asinara con
Manuel Antonio o manifesto ¡Máis alá!
Na feira ARCO 97, celebrada en Madrid no mes de febreiro, os artistas
galegos estiveron presentes mediante as galerías Ad Hoc, Trinta e Marisa
Marimón. De por parte, tamén o CGAC e a Fundación Caixa Galicia
presentaron alá as súas coleccións.
Finalmente, cómpre sinalar que o premio Pedrón de Ouro deste ano foi
outorgado a dous arquitectos, Manuel Gallego Jorreto e César Portela, que,
segundo o xurado, souberon combinar perfectamente as tendencias modernas
coa tradición galega.
Artes pobres
Sono sobre todo, aquí en Galicia, o cine e mailo teatro. O cine
maiormente. O audiovisual galego case nen noticias produciu no tempo
cuberto por esta crónica. A excepción, se a tal chega, foi a celebración na
Coruña do simposio Cien años de cine. A convención serviu, alomenos, para
examina-los problemas que ten o sector, tanto globalmente coma no
referente a Galicia. Tocante ó primeiro aspecto, o relatorio do profesor
Román Gubern contribuíu a solevar cuestións coma a submisión do cine ás
operacións de mercado ou a enorme colonización técnica, industrial e
imaxinística do planeta promovida polo poder audiovisual dominante coa
pasividade e entreguismo das autoridades europeas, e sobre todo das
españolas, incapaces de defende-la cultura audiovisual propia. Tocante ó
caso galego, apuntouse alí ás tópicas, non por iso menos verdadeiras,
carencias do sector: a industrial, a política, a cultural (escaso interese da
cultura polo cinematógrafo) e comercial (falta de salas que exhiban a
producción feita no país).
Nin do teatro galego hai moito que contar. Fique dito, sen embargo, que
o Centro Dramático Galego estreou a finais de xaneiro, so o título Lisístrata
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ou cando as mulleres reviraron, unha adaptación de dúas pezas de
Aristófanes. Dígase tamén que o IGAEM (Instituto Galego das Artes
Esénicas e Musicais) e a través del a Consellería de Cultura tomaron dúas
decisións que supoñen algunha novidade verbo da práctica dos últimos
anos. Por unha banda, diversificaron as axudas ó teatro privado establecendo
e convocando dúas modalidades delas: a de axudas á producción, dotada con
só 52 millóns en 1977, e a de axudas á distribución. Por outra banda, vólvese
instituí-la Feira do Teatro, mostra anual de espectáculos teatrais destinada
ós diversos programadores galegos de actividades culturais. Á distribución
durante o presente ano adicará o IGAEM 70 millóns, que por riba se han
repartir entre a Feira do Teatro, a Rede Galega de Teatros e o proxecto de
Mostras Teatrais do proxecto Galicia, terra única.
Foi noticia, de por parte, o desacordo da Asociación de Actores,
Directores e Técnicos de Escena verbo do actual sistema dos circuítos
culturais promovidos pola Xunta. Fronte a ela, mediante un manifesto que
fixeron público, reivindican unha programación estable, única medida que
coidan axeitada para dinamiza-lo teatro e para a través del contribuír
eficazmente á normalización da lingua e da cultura galegas.
A música
Eis un sector cultural ultimamente menos pobre, pero aínda non libre
de tristes cativeces. Do primeiro son signo, verbo da música lixeira, os
éxitos de Carlos Núñez, tanto en vendas como en actuacións, e a presentación
de novos discos coma: Agardando que pase algo, de Fía na Roca; Safari
mental, de Antón Reixa, e Xenreira, do grupo bravú do mesmo nome. Verbo
da música sinfónica, son mostras do mesmo os progresos da Real Filharmonía
e da chamada Orquestra Sinfónica de Galicia.
Das cativeces deste mundo fálannos feitos deplorables coma o do
boicot da administración municipal coruñesa á primeira actuación da Real
Filharmonía na súa cidade. O concerto, finalmente, por xestións e mesmo
presións do Goberno galego, puido celebrarse nun templo de pouca cabida.
Máis unha pequenez, a dos vellos Voces ceibes cando non tiveron receo nin
vergoña en cualificaren de “pirateo descarado” a reproducción de trinta
cancións súas por parte da editora Chorima, previo acordo con Edigsa,
propietaria dos dereitos. Que as reeditasen eles.
Literatura e publicacións
Semella que virán serodios desta vez os libros adicados a Ánxel Fole,
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o escritor homenaxeado no Día das Letras. Tamén nestes últimos meses non
se produciu ningunha edición especialmente salientable de creación literaria.
A literatura relixiosa galega enriqueceuse coa nova obra teolóxica de
Andrés Torres Queiruga, Recupera-la creación, que seica está a ter unha
inmellorable recepción. Pola contra, X. L. Barreiro preferiu publicar en
castelán e lonxe de Galicia o seu estudio sobre as peregrinacións titulado La
función política de los caminos de peregrinación en la Europa medieval.
Por ese camiño nunca seremos nós. Sequera, homes coma Manuel Rivas ou
Carlos Casares publican primeiro en Galicia e en galego, e de alí a pouco
en castelán, en francés (recentemente ¿Que me queres, amor) e onde e como
poidan.
Se cadra, canda o presente número de Encrucillada sairá ó rueiro a
nova revista galega de información xeral que editará a sociedade Atlántica
de Información e Comunicación de Galicia. A nova publicación tenta de
contribuír a que entre nós existan medios de comunicación alternativos que
pluralicen a información e maila opinión e asemade garantan a liberdade de
expresión. Dalgún xeito, virá ocupa-lo baleiro deixado pola desaparición da
efémera Galicia internacional.
Máis realidade ca promesa é xa a nova publicación titulada Unión
Libre. Cadernos de vida e cultura. Trátase dunha publicación de periodicidade anual que quere estar aberta á vida no seu sentido máis integral e
pluricultural desde unha perspectiva crítica e independente. O seu primeiro
número saíu hai pouco do prelo en Edicións do Castro.
Honores
Enriba se dixo dos galardoados co Pedrón de Ouro. Aquí cómpre trae-los nomes doutros persoeiros da cultura galega que nestes meses foron
merecentes de grandes distincións. Tal é o caso do profesor X. F. Ogando
Vázquez, a quen foi concedido o Premio Otero Pedrayo polo seu
vencellamento persoal e intelectual á figura senlleira de don Ramón,
postumamente homenaxeada cada ano pola Xunta e as deputacións co gallo
da concesión destes galardóns. Notable foi tamén a homenaxe póstuma
rendida en febreiro polo Consello da Cultura Galega ó que fora o seu
segundo presidente, don Xosé F. Filgueira Valverde. A máis dos sentidos
discursos, editouse unha gravación da súa voz.
Os outros honores ós que habemos referirnos teñen que ver coa RAG
(Real Academia Galega). En febreiro ingresaba nela o historiador X. R.
Barreiro Fernández, suponse que máis polas súas aportacións ó estudio da
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historia de Galicia ca polo uso, afección e promoción da súa lingua. Casos
ben diferentes son os dos académicos elixidos en marzo: como numerario,
o profesor Francisco Fernández Rei, máxima e excelsa autoridade nos
estudios de xeografía lingüística galega e por riba home cabal e sen
contradiccións na promoción social da lingua; como académico de honra, o
bo poeta Antón Tovar, home e artista benquerido para o cronista e grande
amigo desta revista.
Os que vivimos lonxe de Santiago, outrora a nosa vila, e de cando en
vez imos percorre-las súas rúas e ve-las súas xentes, somos se cadra os que
máis apreciamos as grandes melloras urbanísticas, meirandes se acompañadas
das humanas, que cada vez a ennobrecen máis. Malia as sospeitas dun trato
de sobexo privilexio, non por iso deixamos de admirarnos compracidos e de
ver aí un modelo aínda así imitable por outras vilas e comunidades cidadás
do país. Por iso nos congratulamos da concesión dun dos premios Europa
Nostra ó plano de rehabilitación de Santiago.
Normalización lingüística
Seguimos co noso bilingüismo harmónico, limpo e equilibrado. Ós
nosos gobernantes énchelle-la boca o curioso sintagma. Coma ó señor Fraga
aínda hai pouco, na cidade de Braga, cando asistía ós actos conmemorativos
do vixésimo terceiro aniversario da Universidade do Miño e asinaba un
convenio de colaboración con esta academia para a creación nela dun
Centro de Estudios Galegos. Mesmo se fan análises optimistas ó compara-los datos dun recente estudio do CIS (Centro de Investigaciones
Sociológicas) cos do Mapa Sociolingüístico de Galicia: quérese ver que en
moi pouco tempo creceu considerablemente a competencia dos galegos na
lingua propia do país. De aí logo se chega á conclusión suxerida de que a
política lingüística do noso Goberno traballa eficazmente a prol da lingua
galega.
O dito de que cadaquén fala da feira segundo lle foi nela resulta máis
unha vez verdadeiro. Hai quen non só se conforma, senón que todo se
oufana con que das linguas minoritarias faladas no territorio español a
galega sexa a máis usada nas relacións cotiás –entre amigos, por exemplo,
ou ó falar por teléfono–, segundo a referida enquisa do CIS. Outras análises
enxergan unha paisaxe ben diferente. Xosé González, o de Redondela, como
secretario da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística
acha que o 65 por cen das administracións municipais non cumpre a Lei de
Normalización e que a Xunta só está á defensiva, atenta a rexeita-la crítica
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e carente dunha política lingüística comparable coa da Generalitat de
Cataluña. Hai análises globalizadoras que poden semellar elementais e
faltas de rigor ós sabidos sociolingüistas, pero que non por iso andan máis
lonxe da verdade. Un exemplo puido lerse da pluma de Isaac Díaz Pardo en
La Voz de Galicia (13-02-97): Galicia incorporou “os seus fillos ás áreas
onde predomina o castelán; de xeito que o galego decrece en número, aínda
que fique normalizado nos eruditos, na literatura, na universidade e, malgré
lui, no sector que detenta o poder. (...) Quen ten poder para gobernar isto
pode non saber máis. Tamén pode aceptar esta situación seguro de a onde
conduce: non prohibi-lo galego, como se facía noutro tempo, porque algún
listo o convenceu de que o falar galego non prexudica ó seu liberalismo
económico. ¡Déixaos! ¡Como se queren falar sánscrito!”
Un estudio do Servicio de Normalización Lingüística da Universidade
de Vigo sobre a competencia e hábitos lingüísticos do seu alumnado deixa
ver que nin a universidade está tan normalizada como se cre. Se ben é certo
que un 48 por cen dos estudiantes galego-falantes só usa esta lingua no
ámbito académico, o mesmo estudio desvela que o 35 por cento deles non
a emprega nunca fóra do ámbito familiar. A fenda entre un e outro sector é
ben patente.
Galicia, terra única
Eis un nome para un proxecto turístico-cultural que se pretende
senlleiro e inédito. Con el quérese celebra-lo bimilenario da nosa existencia
como pobo, atraer grande número de visitantes distinguidos e facer, disque,
un ensaio xeral do que será o Xacobeo 99. O tal proxecto, argallado na
Consellería de Cultura, foi presentado polo propio Fraga en Fitur (Feira
Internacional de Turismo). A cousa cheira asemade a operación de
propaganda, pois o programa de celebracións desenvolverase precisamente
entre maio e outubro, é dicir, nas vésperas das eleccións autonómicas.
Ás veces os eslogans menten a realidade, botando enriba dela veos da
cor que aquela xa non ten ou vai perdendo. A realidade ben pode darnos
unha Galicia cada vez menos diferente, máis homoxénea con outras
comunidades en usos e modos de vida fundamentais, unha Galicia onde
seica ata a pita do monte dos Ancares se extinguiu. Esta Galicia vai camiño
de ser terra única en ben poucos aspectos. Non o sexa, Deus o faga mellor
e nós, en mafias de narcotraficantes e na súa compaña de morte e tremor.
Xesús PORTAS FERRO
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“Desde a desesperada esperanza
dos pobres ¡Creo en ti,
Xesús resucitado!”
Por Victorino PÉREZ PRIETO
Esta Rolda, que quere ser de Igrexa, non pode menos que comezar esta
vez cun berro pascual. A esperanza de vida dunha fe que nace e se
fundamente na resurrección de Xesús Cristo, no que a aposta de vida do Pai
Deus triunfou sobre a negrura da morte e a violencia prepotente dese mal
que loita cada día por se-lo verdadeiro Señor do mundo, afogando todo o
que hai nel de amor gratuíto, de paz na xustiza, de aposta por un amencer
limpo e prometedor no medio do lixo e a desesperanza sen saída. Con versos
de Manolo Regal, amigo e irmán, quero dicir tamén hoxe:
Desde a miña fonda e persoal experiencia
de fraxilidade, de pecado e de morte...
Desde tódalas mañás de Pascua,
iluminadas coa luz da túa presencia nova...
Desde o clamor comunitario
que anuncia a irmandade desexada
¡Creo en ti, Xesús resucitado!
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Algunhas novas de Igrexa invitan a esa esperanza, aínda que outras nos
lembren a presencia teimuda da morte dentro e fora desta Igrexa testemuña
do Resucitado. As primeiras, cativas ou grandes, teñen para min máis forza
que as segundas, e lévanme a permanecer con tantos outros irmáns meus
nela, berrando con esperanza o compromiso do noso bautismo: “¡Somos
Igrexa!”, todos a unha, como os de Fuenteovejuna.

Igrexa en Galicia
Un galego que se vai e un cántabro que entra. Non me gusta empezar
falando de bispos, pero outra vez cómpre facelo; a realidade resulta
demasiado evidente e lacerante para non tela presente. Facendo da súa capa
un saio e desprezando novamente os desexos repetidamente manifestados
dun pobo, a Sé vaticana nomeou un galego como bispo para fóra de Galicia
poucas semanas despois de nomear un novo bispo non galego para unha
diócese galega. Non se trata de xulga-la valía ou ineptitude dos elixidos,
pero, arremedando un sabio dito da miña avoa, “Mal está o que está mal”.
E está mal pasar tan olimpicamente por riba da vontade dun pobo, sobre
todo cando ten razón.
Quince días despois da solemnísima consagración e “toma de posesión”
(?) da súa diócese de Ourense por parte do novo bispo Carlos Osoro Sierra,
o 22 de marzo pasado, os medios de comunicación anunciábannos que o
benquerido amigo Uxío Romero Pose, galego e moderadamente galeguista,
que ten publicado varios artigos nas páxinas desta revista, era promocionado
a bispo auxiliar de Madrid. Na súa viñeta, Siro apresurábase a cambiarlle a
grabata polo colariño de crego e pintábao xa disfrazado de bispo ó lado do
seu mentor Rouco Varela; o pé do debuxo resultaba doado e tópico: “Lobby
(espiritual) galego en Madrid”.
¿E os galegos? F... astidiados. Perdiámo-la presencia achegada e
enriquecedora dun bo amigo e un intelectual de Igrexa, á par un home sabio
e dialogante, do que non andamos aquí nada sobrados. E o máis que
podiamos gañar era un bispo... no futuro. Os que o coñeciamos dixemos
todos unanimemente: “¡¡E por que non agora!!”. Facendo esta pregunta a
outros colegas de talante dialogante, e ó mesmo Uxío, non atopei ningunha
resposta satisfactoria. Sen dúbida que o aprecio do arcebispo de Madrid por
Uxío estivo polo medio; vai serlle un bo apoio para traballar no ensarillado
e difícil mundo intelectual e académico da capital. Para que o agravio na
designación destes bispos fose aínda meirande, o perfil de ambos é eclesial
e persoalmente semellante: idade arredor dos 50 anos, intelectuais, profesores
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e rectores do seu seminario diocesano, moderadamente abertos... Pero un é
galego en exercicio e o outro non. Oxalá que o que veu de fóra se esforce
realmente, como ten dito, en aprende-la lingua e asumi-la realidade galega
para poder ser “galego cos galegos”.
Qúedame o consolo de ter, polo menos, un bispo máis ó que poder
atuar. Con talante amplamente ecuménico, confesábame Uxío que no seu
novo posto quería “ser un compañeiro máis dos que fan o ben”. Oxalá poidas
facelo. Ánimo.
A Coordinadora de Cristiáns Galegos segue a xuntarse para artellar
organizadamente os distintos grupos e movementos da Igrexa galega que a
queren máis dinámica e igualitaria, enraizada na realidade do pobo galego
e solidaria con tódolos pobos do mundo, sobre todo os que sofren con máis
dureza na súa carne as gadoupas da inxustiza establecida e a violencia, fieis
ós espírito de Cristo resucitado. Xuntouse a mediados de marzo e ten a súa
asemblea anual en Santiago, o 19 de abril, centrada na reflexión sobre o
documento “Somos Igrexa”, do que falaremos máis adiante. Falouse tamén
nese encontro que o tema da Romaxe do ano 98 tamén podería versar sobre
o da asemblea.
Ourense
Xa que empezamos falando do novo bispo de Ourense, imos completa-la información dicindo algunhas cousas máis. Na súa consagración e
entrada oficial na diócese arroupárono nada menos que 8 arcebispos,
encabezados polo nuncio Lajos Kada, 20 bispos, 400 curas (entre eles o
coñecido padre Silva, que estreaba clergyman) e máis de 2.000 persoas, co
presidente Fraga á cabeza e un acompañamento de gaitas, como non podía
ser menos. Con razón comentaba o diario local: “Non se lembra en Ourense
tanta xerarquía eclesiástica”. Carlos Osoro reiterou a súa vontade de
aprender ben o galego e pediu “comprensión mentres non aprendo ben a
lingua”. Comezou falando na lingua de Galicia e rematou a homilía con
versos de Rosalía; polo medio do seu discurso inaugural foi manifestando
a súa fe na Igrexa e a vontade de servicio á diócese de Ourense: “Quero
servirvos, amarvos, se-lo voso pai e pastor desde o que constitúe a nosa
identidade, entre a que se encontra a lingua... A través dela expresámo-lo
mellor de nós mesmos e manifestámo-la nosa identidade como pobo”.
Despois destas palabras, a ver a qué se agarran os curas ourensáns, na súa
inmensa maioría sumamente reticentes ó uso do galego na igrexa, para
xustifica-lo seu pertinaz antigalego.
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Nos días e semanas seguintes, Carlos Osoro seguiu estando de
actualidade pola súa gran capacidade de relación coa xente e a súa vontade
manifestamente populista. Non é de estrañar que algún diocesano dixera xa
que tiñan un bispo “moi americano”. Xa se entrevistou cunha chea de xente,
fíxose presente nas bancadas do futbol e o baloncesto e noutros actos máis
interesantes, como a marcha de Mans Unidas pola cidade de Ourense, etc.
Un executivo eficaz; oxalá se vaia manifestando tamén como un sinxelo e
honesto crente e un pastor bo, acolledor e alentador dunha evanxelización
liberadora.
Outro bispo galego, este xa xubilado, foi noticia. Don Miguel Anxo
Araújo presentou a primeiros de marzo en Ourense o seu novo libro sobre
os bispos galegos no Vaticano II, coa ilustre presencia de Rouco Varela e
o actual bispo ourensán.
Tamén nos pasados meses andaron por Ourense os misioneiros. Por
unha banda, dous amigos curas que están no Ecuador (Jipijapa-Manabí),
coñecidos popularmente como “os Manolos”; a súa estancia na diócese, o
seu encontro con compañeiros e con grupos, converteuse nun verdadeiro
alento misioneiro e un necesario sopro de ar fresco e evanxélico. Pola outra,
seis misioneiras zairesas, que conseguiron escapar da guerra que segue a
sufri-lo seu país; a súa fe rexa e a súa austeridade son unha labazada neste
mundo consumista: “Rómpeseme a alma cando vos vexo tirar follas en
branco –dicía unha delas–; unha folla chégame a min para dous días de
clase”.
A parroquia de Fátima, unha das meirandes da urbe ourensá, está a
desenvolver unha misión popular dirixida polos PP Claretianos. Estas
misións de agora non son como as de antes, puramente doutrinarias; tras
dous anos de preparación comunitaria, estanse a celebrar asembleas polas
casas. O traballo intenso parar preparar animadores leigos está facendo
nace-la esperanza de que esta misión dinamice a realidade parroquial, dando
orixe a pequenas comunidades, grupos e movementos.
Lugo
Da diócese lucense chégannos desta vez menos novas. A máis salientable
é a da celebración das XI Xornadas de Teoloxía nos últimos días de
xaneiro. Tiveron lugar no Círculo das Artes de Lugo, e participaron nelas
conferenciantes da talla do teólogo Rafael Aguirre (autor do magnífico libro
La mesa compartida), o arcebispo Carlos Amigo e o profesor e académico
galego Xesús Ferro Ruibal. Os tres falaron da Eucaristía no mundo de hoxe,
na cidade do Sacramento, un tema que atopaba un marco ben situado.
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Puidemos acceder á páxina diocesana lucense de Internet e pareceunos
bastante trapalleira, con perdón; sobre todo ó lado doutras páxinas de Igrexa
nese medio, nas que un vai entrando pouco a pouco, e que están dignamente
deseñadas. A da Conferencia Episcopal Española semella prometer, aínda
que, polo de agora está sen rematar. Ambas, e calquera outra iniciativa
diocesana, farían ben en copiar da páxina web de Conferencia Francesa,
magnífica.
Mondoñedo
Na diócese mindoniense seguen a traballar cos preparativos do Xubileo
2000, para o que se está elaborando unha chea de material, maiormente en
castelán, con algunha cousiña en galego. Algúns sentimos que mesmo o
material da Delegación de Catequese, tradicionalmente sensible á nosa
lingua, apareza igualmente en castelán, aínda que se “baralle” o proxecto de
que tamén poida saír en galego. Sobre o devandito xubileo, non está de máis,
para contrastar, ler unha reflexión do bispo Casaldáliga da que se fala máis
adiante.
Santiago
Á proposta do arcebispo, este ano 97 será Ano Eucarístico Diocesano.
Cóntase celebrar un Congreso Eucarístico, do 16 ó 22 de xuño, como un
xeito de concretar na diócese o Congreso Eucarístico Internacional, que se
celebrará unhas semanas antes en Wroclaw (Polonia). Agárdase que sirva
como “fomento de vocacións... e florecemento da fe e as obras de caridade”.
¿Servirá realmente para dar vida ás comunidades ou nacerá xa morto?
O bispo Echarren participou nun curso para sacerdotes e unhas
conferencias para leigos a finais de xaneiro; parece ser que andou pobre en
concrecións prácticas. E no mes de febreiro, o arcebispo Barrio fixo pública
a agregación do Instituto Teolóxico Compostelán á Universidade de
Salamanca.
IGREXA EN PORTUGAL
O padre Mario segue desde o xornal Fraternizar a súa peculiar batalla
contra o santuario de Fitouma e as que el chama “catequeses terroristas”
da Igrexa portuguesa. Agora é noticia a incoación do proceso de
beatificación dos pastoriños videntes: “Quen le As memorias da irmá Lucía
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–di–, sobre todo a primeira e a cuarta parte, nas que fai un retrato da pequena
Jacinta, do pequeno Francisco, os seus primos e compañeiros nas chamadas
aparicións de Fitouma, non pode menos que quedar horrorizado”. As
devanditas memorias foron elaboradas moitos anos despois da morte dos
nenos a instancias do bispo que daquela rexía en Leiría, e de quen o padre
Mario non dubida en dicir que manifesta un comportamento que “ten máis
que ver co fascismo relixioso, que coa espiritualidade cristiá”. A este cura
portugués parécelle o devandito libro “o máis vigoroso testemuño contra a
veracidade das chamadas aparicións de Fitouma”, porque manifesta que os
cativos morreron “de terror, de fame e de sede” ó ser instigados a privarse
de todo como sacrificios “pola conversión dos pecadores”. Un catolicismo
máis de terror relixioso que de boa nova, que non nos resulta moi alleo ós
que pasamos dos corenta.
IGREXA EN ESPAÑA
A VIII Semana de Teoloxía Pastoral, organizada polo Instituto de
Pastoral, celebrouse a finais de xaneiro en Madrid. O título foi ¿Onde está
Deus? Itinerarios e lugares de encontro. As conferencias e o traballo de
grupos encheron os días na derradeira fin de semana de xaneiro, nas aulas
da Fundación Paulo VI. Tiveron os relatorios: J. Martín Velasco, director do
Instituto (“Os camiños da experiencia: aprender a padecer a Deus”),
Casiano Floristán (“A iniciación cristiá como iniciación de fe”), J.I. González
Faus (“Xesús: Deus desde o sufrimento dos inocentes”), Miguel García
Baró, da Complutense (“A novidade de Deus e a vellez do noso mundo”) e
Luis Briones, director de Pastoral Misionera (“Lugares de encontro con
Deus na vida cotiá”).
Pero a xerarquía eclesiástica semella estar máis preocupada polo Plano
Nacional de Catedrais, un compromiso firmado entre o Goberno popular
e a Igrexa católica para restaurar e atende-las oitenta e tantas catedrais
españolas. Aínda que o patrimonio cultural dos pobos deba ser atendido,
¿non lles preocuparán máis a algúns as pedras mortas que as pedras vivas?
Os bispos españois presentaron o seu Plano de Acción Pastoral para
o cuadrienio que vai achegarse ó novo milenio (1997-2000), co título
“Proclama-lo ano de gracia do Señor”. Insisten no protagonismo dos
segrares na nova evanxelización, pero moito teñen que cambia-las cousas
para que os mellores deles tomen estas boas intencións realmente en serio.
Con todo, estou convencido de que as cousas na Igrexa cómpre cambialas
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traballando nela, non poñéndose fóra e agardando a que cambien para entrar
logo.
O protagonismo real dos segrares é a proposta da corrente “Somos
Igrexa”, que quixo relanzarse de xeito organizado e coordinado en todo o
Estado; fixo nunha reunión en Madrid a primeiros de marzo. Participaron,
ademais dun numeroso grupo de preto de 30 persoas de comunidades de
Madrid, cos seus teólogos e teólogas, outras tantas que representaban a
colectivos de todo o Estado: Castela, Aragón, Euscadi, Asturias, Cataluña,
Estremadura, Andalucía e Galicia. Constatáronse os logros acadados ata
este momento e os planos a curto e mediano prazo, para facer esta
plataforma máis eficaz na exposición do seu proxecto de Igrexa á xente de
base e nun diálogo cordial coa xerarquía eclesiástica. Aínda non houbo
apoios públicos á corrente por parte de bispos españois, pero si de bispos
europeos (en Alemaña, Inglaterra, Francia e mesmo na veciña Portugal) e
latinoamericanos.
Na mesma liña será o IX Encontro das Comunidades Cristiás
Populares, entre o 1 e o 3 de maio, na Universidade Laboral de Zaragoza.
O tema será De Babel a Pentecoste. Da confusión á esperanza, e contará cun
relatorio a cargo da teóloga Dolores Aleixandre, co título “Sabedoría para
tempos escuros”. Galicia estará ben representada polos amigos da
comunidade de Vangarda Obreira, da Coruña.
Unha liña oposta a este camiño común feito na Igrexa entre curas e
leigos é a que tenta impoñer nos seminarios españois unha norma que
veu de Roma, e da que xa se falou nalgunha Rolda anterior: nada de
mulleres nin outros estudiantes que non sexan candidatos a sacerdotes
diocesanos; non só se exclúe os leigos, senón que nin sequera poderán
estudiar nos seminarios as relixiosas ou os relixiosos non cregos. O
argumento esgrimido é “preserva-la identidade sacerdotal e a finalidade dos
seminarios”.
Semana Ecuménica. O ecumenismo é unha das materias pendentes e
un dos retos importantes do cristianismo a finais deste milenio. Calquera
esforzo honrado por ese camiño non é ocioso. A finais de xaneiro celebrouse
nalgunhas das nosas parroquias e en boa parte das igrexas cristiás do mundo
a Semana de Oración pola Unidade dos Cristiáns; unhas xornadas que
queren sacudi-las conciencias pola falla de relación interconfesional e
estimular unhas mellores relacións entre as distintas confesións cristiás. A
semana foi clausurada en Roma polo Papa, facendo unha chamada á
reconciliación con Deus, como camiño de comuñón; participou con el na
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celebración o Catholikos de Cilicia, xerarca dos cristiáns armenios. Un paso
teolóxico importante no encontro entre a Igrexa católica e a luterana é o
proceso de rehabilitación de Martiño Lutero e unha declaración común
sobre o problema teolóxico da xustificación. Entre o 23 e o 29 de xuño vaise
celebrar na cidade austríaca de Graz un importante encontro ecuménico, a
II Reunión das Igrexas cristiás europeas; o teólogo galego e novo bispo Uxío
Romero Pose formará parte da delegación que representará a España no
encontro, xunto con Antonio Matabosch e tres bispos máis.
O cristianismo congrega máis de 1.800 millóns de persoas, divididas
nas distintas confesións cristiás. Preto de 1.000 millóns son católicos, 450
pertencen a diversas confesións protestantes, 180 ós ortodoxos e o resto, un
10%, a outras pequenas igrexas que andan máis por libre. Recentemente
parece que se está acentuando e consolidando o diálogo entre os cristiáns e
os musulmáns, crentes na segunda das grandes relixións.
IGREXA NO MUNDO
As mitras de Xoán Paulo II. Son xa case 2.500 bispos os nomeados
por este papa de longa duración; máis da metade dos existentes (4.369). Isto
marca necesariamente un talante no episcopado universal, feito en gran
parte á imaxe e semellanza deste pontífice de forte personalidade e moi
personalista no seu xeito de goberna-la Igrexa. Europeos, americanos,
asiáticos e africanos, os bispos de Wojtyla enchen a Terra; entre os últimos
nomeados hai un para Timor Oriental, que vén sumarse ó Nobel Carlos
Ximenes Belo. Os que saen algo da fila son, máis ben, algúns que outros que
quedaron de anteriores pontificados.
Pedro Casaldáliga é un deles, e acaba de publicar unha carta circular
co título A pomba de Ayacucho. Nela, entre outras cousas, fai unha reflexión
sobre o Xubileo 2000, dicindo cousas coma estas: “A celebración xubilar do
ano 2000 tanto pode ser un acontecemento de conversión eclesial histórica,
coma un festival autoidolátrico do cristianismo. Espero que a Igrexa celebre
agradecida e penitencialmente eses 20 séculos de Evanxeo”. Pódese conectar
con el a través da súa páxina de Internet: www. ongba.org.br/memoria/
koinonia/; alí pode atoparse o enderezo do seu correo electrónico.
Tamén é doado acceder en Internet á páxina doutro profético bispo, o
francés Jacques Gaillot: www.partenia.fr/. Nela pódese consultar desde a
súa carta mensual, a actualidade ou a axenda do bispo, ata un orixinal
“Catecismo electrónico”, que quere te-lo espírito máis xenuíno desta vella
palabra do vocabulario cristián: “facer eco de Xesús”.
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As Edicións San Pablo, dos relixiosos paulinos, están vivindo un
fondo conflicto co Vaticano, por causa dunhas censuras xerárquicas que
poñen en cuestión algunhas das súas publicacións, particularmente artigos
aparecidos nas súas revistas Familia cristiana e Familia hoy. A finais de
febreiro facíase público que o Papa nomeara un interventor para o grupo San
Pablo; a prensa italiana foi fulminante nos seus títulos: “O Papa decapita os
paulinos”, “O Papa castiga os paulinos”. Parece ser que os problemas dos
paulinos non só acontecen cos de fóra, senón que tamén se dan interiormente,
entre unha tendencia laica, máis aberta e inmersa na realidade social do
noso tempo, e outra máis espiritualista e conservadora.
Os xesuítas latinoamericanos contra o neoliberalismo. Unha noticia
vén confirma-lo rechamante título da Rolda anterior, collido dunhas
afirmacións de Pedro Casaldáliga (“O neoliberalismo é, por esencia, pecado
mortal”): os superiores provinciais latinoamericanos da Compañía de Xesús,
reunidos recentemente en México, reproban duramente o neoliberalismo
que impera no continente, porque “destrúe radicalmente a comunidade”. Os
xesuítas calculan que 180 millóns de persoas viven na pobreza extrema no
continente e outros 80 sobreviven na miseria; o que contrasta co crecemento
económico que manifestan algúns países, pero cadra co malestar social e as
profundas protestas cidadás en folgas xeneralizadas. “O neoliberalismo
–din– exacerba o individualismo e a carreira por gañar e posuír e leva a
atentar contra a integridade da creación. En moitos casos desata a cobiza e
a violencia... oponse ós planos sociais, descoñece a virtude da solidariedade
e só acepta as leis do mercado”.
A Igrexa de Ruanda. A aínda recente morte dos tres cooperantes
españois asasinados a mediados de xaneiro ó norte de Ruanda fainos
interesar pola sorte da súa Igrexa, outrora das máis numerosas de África.
Esta Igrexa viu reducido drasticamente o seu número de membros. Na
diócese de Butare, ó sur do país, os cristiáns pasaron de 500.000 a 300.000
a causa do brutal xenocidio. Dos 200.000 desaparecidos, uns foron asasinados
e outros tiveron que fuxir; dos 77 sacerdotes superviventes, a metade están
aínda exiliados, e foi nomeado recentemente un bispo novo. Na diócese de
Nyundo, ó norte, para a que se nomeou tamén recentemente outro bispo, hai
370.000 católicos e matáronlles 30 curas; dos 23 que quedaron, a maioría
están tamén fóra.
Pola contra, onde a realidade cristiá segue a ser minoritaria é no
Xapón. Tan só 0,3% dos xaponeses se manifestan católicos, 450.000 nunha
sociedade de 125 millóns. É un dato que resulta particularmente interpelante
cando se celebran os 400 anos da morte dos primeiros mártires cristiáns
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xaponeses en Nagasaqui. Shusaku Endo, novelista católico recentemente
falecido, falaba en Silencio –unha novela sobre ese calvario– do “pantano
xaponés” no que podreceu a semente cristiá, cando parecía unha planta
vizosa, pois había xa daquela máis cristiáns xaponeses que hoxe, cunha
poboación 10 veces menor
Victorino PÉREZ PRIETO
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JUAN JOSÉ TAMAYO-ACOSTA: Hacia la comunidad, 4. Imágenes de Jesús,
Trotta, Madrid 1996. 160 páxs.
J.J. Tamayo é un nome que resulta abondo coñecido entre os lectores
asiduos de teoloxía, que lembrarán vellos títulos del, como aqueles libriños da
extinta Editorial Mañana, El asalto a la fe ou Por una Iglesia del pueblo; libros
máis recentes seus son, entre outros, Para comprender la teología de la
liberación ou Para comprender la escatología cristiana. Doutor en Filosofía e
Teoloxía, está casado con outra teóloga, Margarita Pintos; sen dúbida que este
non é un dato sen importancia á hora de facer teoloxía, e déixase ver neste último
libro seu. O volume é o cuarto que aparece con ese título colectivo de Hacia la
comunidad, con vontade de elaborar un plano de formación dirixido, en propias
palabras, “a cantos cristiáns e cristiás que queiran dar razón da súa fe e da súa
esperanza, en diálogo cos novos climas culturais e desde a opción polos pobres,
en clave comunitaria”. Antes deste volume apareceron tres máis, con expresivos
títulos: 1. La marginación, lugar social de los cristianos (1993), 2. Iglesia
profética, Iglesia de los pobres (1994) e 3. Los sacramentos, liturgia del prójimo (1995). O autor anuncia que conta con que os catro se completen con outros
títulos, dos que no último libro anuncia un de pronta saída sobre Xesús de
Nazaret e os Evanxeos.
Imágenes de Jesús é un volume que responde exactamente ó seu título e non
pretende ser unha cristoloxía sistemática, senón só avanzar ideas para unha nova
“contextualización da cristoloxía”, tal como anuncia o autor na introducción,
nunha reflexión sobre Xesús a partir dos condicionamentos de carácter social,
cultural, relixioso e “de xénero”. Posiblemente este último sexa o aspecto máis
orixinal do libro; quere ter en conta un condicionamento da cristoloxía que non
foi considerado ata hai ben pouco, facendo o seu estudio excesivamente
androcéntrico: é o condicionamento feminino. Con palabras do mesmo autor,
“Hoxe non se pode falar teoloxicamente de Xesús de Nazaret sen ter en conta
a irrupción da muller na historia como suxeito”, a cristoloxía non pode
permanecer allea á revolución feminista e á importantísima aportación que
supuxo a irrupción das mulleres no debate e a reflexión teolóxica. A teoloxía
feita por mulleres obriga, honradamente, a revisar conceptos teolóxicos excluentes
e parciais cuñados polos homes sen telas moito en conta.
O capítulo sobre o xénero é o terceiro da obra e forma parte, cos dous
anteriores, dunha primeira reflexión sobre os condicionamentos da cristoloxía.
O primeiro trata do acceso tradicional a Xesús de Nazaret desde o dogma e os
títulos cristolóxicos, afirmando que a marxinación, horizonte de toda a colección
“Hacia la comunidad”, debe ser “o lugar privilexiado da cristoloxía”. O segundo
capítulo tenta aproximarse a Xesús desde os condicionamentos culturais e
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relixiosos do noso tempo, marcado polo pluralismo cultural e relixioso, consciente
de que “O policentrismo relixioso non ten por que desembocar nun relativismo
cristolóxico, pero tampouco non pode descoñece-las plurais manifestacións da
divindade e a salvación”. Este interesante capítulo achégase a algunhas imaxes
de Cristo desde o budismo, o hinduísmo, a cultura africana, o islamismo e o
xudaísmo. Os capítulos cuarto e quinto céntranse nas “imaxes e contraimaxes”
de Xesús; un fala das plurais imaxes tecidas polo cristianismo nos vinte séculos
da súa historia e o outro achégase ás imaxes e contraimaxes xurdidas na
Ilustración, por medio de pensadores como Spinoza, Kant, Hegel, Nietzsche e
Renan. O libro remata cun epílogo, “Xesús poeta”, no que o autor estudia unha
fermosa obra do escritor Oscar Wilde.
Libro valioso e suxerente, con ampla bibliografía e boas suxestións de
lecturas e traballo persoal ou de grupo. Pero algúns podemos botar en falta un
meirande afondamento nos interesantes e novidosos camiños que vai abrindo,
particularmente no diálogo coas outras relixións ou na imaxes e contraimaxes
cristolóxicas.
Victorino PÉREZ PRIETO
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LIBROS CHEGADOS Á REDACCIÓN
PEREIRA MOLARES, ANA: Os pazos, moradas fidalgas de Galicia,
Galaxia, Vigo, 1996, 140 páxs.
Interesante estudio dos pazos, a súa orixe, a súa función, os seus
elementos arquitectónicos, as dependencias. Estudia polo miúdo catro
representativos: Vilar de Ferreiros, Bóveda, Piñor e Oca.
ROLAN, EMILIO E OTERO-SCHMITT, JORGE, Guía dos moluscos de
Galicia, Galaxia, Vigo 1996, 320 páxs.
Descrición e debuxo de máis de 400 especies. Fotografías en cor.
Mapas de hábitat. Lista completa e actualizada de moluscos de Galicia.
Bibliografía. Coidada presentación.
ARES GÜIMIL, TOMÁS E VILA GONZÁLEZ, Mª JESÚS: Guía de balnearios
e fontes de Galicia, Galaxia, Vigo, 1997, 384 páxs.
Descrición de grandes balnearios e de pequenas fontes. Mapas de
localización. Fichas da composición das augas e os seus usos terapéuticos.
Fotografías. Roteiros de interese no entorno. Breve historia de cada un.
LORENZO TOMÉ, XAVIER: O paxaro que canta un nome, Galaxia,
Literaria, Vigo, 1996, 180 páxs.
O autor, nado no 61, estréase con este título coma novelista, gañando
o Premio Blanco Amor. Evoca o mundo infantil vivido nunha vila galega
con balneario durante a posguerra.
FERNÁNDEZ PÉREZ, ANTONIO: Don Gabino, Galaxia, Vigo, 1996, 170
páxs.
O autor nace no 1909, e foi mestre durante a República. Logo vive
exilado na Arxentina. Neste relato latexa o drama da guerra civil e ten un
caracter abondo autobiográfico. Vello galeguista, non deixou de escribir en
galego pese á súa producción en castelán.
FARIAS, JUAN: Bastián e mailos trasnos, Galaxia, Vigo 1997, 70 páxs.
Árbore, a partir de 9 anos.
Mundo marabilloso no que conviven a realidade e maila fábula.
VIEIRA, ALICE: Bloque 12, 2º, esquerda, Galaxia, Vigo, 1996, 150 páxs.
Árbore, dende 12 anos.
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Mariana, rapaza portuguesa de 12 anos, cambia de casa para vivir nun
piso de Lisboa nun barrio novo. Observa e relata o que a súa gran
sensibilidade percibe.
AYAPE, EUGENIO: Semblanza de San Ezequiel Moreno, Augustinus,
Madrid, 1994, 140 páxs.
A canonización no 1992 deu pé ó autor para amplia-la súa biografía e
dar a coñecer este novo santo, misioneiro e bispo da orde agustiniana.
REGO NETO, MANUEL: Gustavo Rego, edición de autor, Ourense, 1997,
50 páxs.
“Benemérito de la fidelidad”, é o subtítulo desta biografía na que un
fillo lembra a traxectoria dun pai comprometido durante máis de corenta
anos co espectáculo do circo.
ARIAS VILAS, FELIPE E DURÁN FUENTES, MARÍA M., Museo do Castro
de Viladonga, Xunta de Galicia, 1996, 256 páxs.
Extensa guía deste importante museo da cultura castrexa situado nun
dos puntos máis pintorescos da Terra Cha. Leva versións en castelán, inglés,
francés e alemán, e enriquécese con numerosas e esmeradas ilustracións.
Felipe Arias non cansa de espallar por tódolos medios –publicacións,
asociacións, viaxes...– os contidos, a mensaxe, do complexo prehistórico
que el dirixe.
LOIS ESTÉVEZ, XOSÉ: Esencia da galeguidade, Xunta de Galicia, 1996,
224 páxs.
O autor pon a súa ampla cultura literaria, filosófica e xurídica ó servicio
deste tema tantas veces tratado por diferentes pensadores e con distintos
enfoques. Non será a derradeira palabra, pero é unha fonda e orixinal
aportación. Fai unha ampla escolma de testemuños literarios de Galicia e os
galegos na literatura castelá. Analiza despois os aspectos etnográficos e
xeográficos para adentrarse no estudio da esencia, e vir logo ás nosas leis
como marco xurídico do sentimento patrio. Ampla bibliografía, rigor e
imaxinación que son inseparables da personalidade do autor.
URIBARRI, GABINO: Reavivar el don de Dios, Sal Terrae, Santander,
1997, 230 páxs.
“Una propuesta de promoción vocacional”, reza o subtítulo. O autor é
connsciente de que non hai receitas para logra-las vocacións relixiosas e
sacerdotais. Aporta a súa reflexión teolóxica e suxire pistas para camiñar
“juntos y a tientas”... cara á posibles solucións. Para o autor as solucións
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pasan por unha “censura” á teoloxía do Vaticano II e unha reformulación
das motivacións tradicionais, sen cuestionar para nada a propia vida
relixiosa.
GONZÁLEZ-CARVAJAL, LUIS: ¡Noticias de Dios!, Sal Terrae, Pastoral,
Santander, 1997, 232 páxs.
Parte o autor do embafada que está a palabra “Deus” por todo o que a
humanidade lle foi engadindo e que non sempre a fixo liberadora e amorosa.
Fronte ó silencio coma médoto para limpala propón o autor unha nova
palabra que leve os crentes a asociala con experiencias positivas e liberadoras.
Quere ser profundo e riguroso na exposición teolóxica, pero ó mesmo tempo
non perde-la sinxeleza dunha linguaxe accesible a todos.Fai un percorrido
polos filósofos, a Biblia, o Pai, o Fillo e o Espírito para pechar cun “Deus
tamén é nai” no derradeiro capítulo. Xa se van vendo citas de teólogas
nestes temas tan reservados...
LECLERCQ, JEAN: La mujer y las mujeres en la obra de San Bernardo,
Monte Casino, Zamora, 1997, 170 páxs.
Carmina Ordoñez, monxa cisterciense na Armenteira, traduciu do
francés esta obra publicada nos primeiros anos dos oitenta. Naturalmente
que non hai que buscar en san Bernardo unha sistematización nin teolóxica
nin psicolóxica sobre a muller. Trátase de repasa-los seus escritos e estracta-lo seu pensamento. Resulta interesante adverti-la súa evolución e mesmo
contradicción, por outra parte tan natural, cando de semellante tema se
falaba no século XII. E que certamente non corresponde ó peor momento na
valoración feminina.
OLIVERA, ADOLFO: Obispos que hablan claro, CCS, Madrid 1996, 256
páxs.
Son Mr. Castellanos, Mr. Echarren e Mr. Iniesta. A xeito de entrevista
van respondendo un amplo cuestionario que abarca o biográfico, pastoral,
eclesial... e que non omite as preguntas máis comprometidas respecto a
problemas actuais, xa sexan de “Roma” ou da moral. As respostas nunca
deixan de ser episcopais, naturalmente, pero si que poden ser singulares.
Con todo, non perden a individualidade, e nas semblanzas percibimos, ou
percibo, as distintas traxectorias dos tres prelados. Mr. Castellanos fala
desde a dobre experiencia de renuncia a ser bispo de Palencia e dende a
encarnación de xa seis anos en Bolivia, no corazón do Terceiro Mundo que
imprime carácter...
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Mr. Echarren é o único que está no cargo con continuidade e considera
“tentación” a posible renuncia. Mr. Iniesta dá a impresión de que
xa está de volta. Fala desde a plenitude do seu mundo interior... Sen
afastarse da realidade percibe outros horizontes... Áxil e ameno. Gusta lelo.
Engracia VIDAL
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Cartas a Encrucillada
Con motivo da publicación do número 100, numerosos lectores
amosaron por escrito as súas felicitacións á revista. Anque a redacción
de Encrucillada ten por norma non dar conta das cartas de loanza que lle
chegan, nesta ocasión, dado o extraordinario das circunstancias,
selecciona para dar a coñecer tres de entre as moitas recibidas, co ánimo
da deixar constancia e agradecer unha ampla expresión de simpatía,
ánimo e solidariedade que debe ser compartida por cantos, dun ou doutro
modo, levan vinte anos dando vida á publicación.

Estimada Engracia:
Agradézovos a ti e a toda a mesa de redacción a deferencia de enviarme
o número cen da revista. Moitas gracias pola vosa proximidade e afecto.
Coñecía a revista desde hai anos e dela me servín nalgún momento para
as miñas clases de pastoral, tanto no Seminario de Santander como nos
cursos que dei na Facultade de Teoloxía da Universidade Pontificia de
Salamanca. Pero naturalmente agora agrádame poder ler con máis
proximidade unha revista que fai a reflexión de fe desde e para a “miña
terra”, na que e desde a que temos que anuncia-lo Evanxeo. Lía neste
número que me mandastes, na páxina 543/111, algo precioso e que me fai
valorar máis o voso traballo. Di así: “Encrucillada naceu á sombra do
Vaticano II. Non perdamos de vista esta paternidade”.
Gracias por todo. Ofrézovo-lo que teño e o que son. Recibide o meu
afecto e oración.
Carlos
Bispo electo de Ourense

Querido director:
Recibín o nº 100 da revista da que es director. A constancia no teu
traballo e o grande amor a Galicia e ás súas xentes quedan patentes en todos
e cada un dos números da revista. Non son froitos de entusiasmos fuxidíos
ou circunstancias que empuxan ó optimismo.
Na elaboración de 100 números dunha revista e durante un período tan
longo, ten que habe-las dificultades propias de calquera tarefa humana e
mesmo as engadidas polas limitacións dos que nos rodean.
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Permíteme que destaque como unha constante da revista o desexo de
conseguir unha Igrexa próxima ós problemas e necesidades do home desta
terra, expresándose na mesma lingua e facendo súas as aspiracións máis
fondas do pobo galego.
Ó mesmo tempo que me uno á túa ledicia polos logros conseguidos,
pídolle ó Señor que todos e cada un de nós medremos no servicio ó Pobo
de Deus, unindo os nosos esforzos e proxectos.
Xosé Diéguez
Bispo de Tui-Vigo

Benqueridos amigos:
Acuso recibo con fonda ledicia do número 100, o cal, máis ca unha
revista, parece un volume. Volume que, de vagariño, estou lendo. Tamén
quero aproveitar para facervos chegar a máis fervente felicitación polo
centenario acadado. Seguirán, sen dúbida, centos deles, para honra e gloria
da lingua e da cultura galegas.
Unha aperta de irmandade galeguista desde a Galicia emigrante.
Pere Barrufet-Couñago
Aarau, Suíza
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COLABORAN NESTE NÚMERO
XOAQUÍN ÁLVAREZ CORBACHO,

PLÁCIDO BLANCO BEMBIBRE,
AGUSTÍN DÍAZ,
XAVIER FRÍAS CONDE,

CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ,
XAVIER R. MADRIÑÁN,

VICTORINO PÉREZ PRIETO,

catedrático de Economía Aplicada na Facultade
de Económicas da Universidade da Coruña.
doutor en Ciencias da Educación.
xornalista, redactor de TVE-G.
profesor de de EXB en Parla (Madrid), experto no
estudio da lingua galega no exterior.
avogado (Madrid).
profesor de Historia no I.B. Rosalía de Castro de
Santiago.
crego, escritor.

SOLEDAD PITE SANJURJO,

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

XESÚS PORTAS FERRO,

mestre no Colexio Público Príncipe Felipe de Pontevedra.

MANUEL REGAL LEDO,

escritor e teólogo.

ARMANDO REQUEIXO,

licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa, crítico
e investigador literario especializado no século
XX.

MANUEL SUÁREZ SUÁREZ,

avogado, coordinador do Patronato Rosalía de
Castro.

ANDRÉS TORRES QUEIRUGA,

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

ENGRACIA VIDAL ESTÉVEZ,

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

