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

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

2.200
3.000
1.500
600

Pta
Pta
Pta
Pta

Publicación bimestral
CONTAS CORRENTES
Caixa de Aforros de Galicia: 2091-0342-28-3040000681 - Santiago
Caixa Postal: 04369847 - Pontevedra
Graficolor MINERVA, S.L. - Polígono do Tambre - Rúa Gütenberg, 5 - Santiago - D.L. C-80-1977 - I.S.S.N. 1131-6519

Revista galega de pensamento cristián

Nº 103/Volume XXI (1997/maio/xuño)

SUMARIO

Guieiro,

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

ESTUDIOS
Chiapas, os diáconos e a análise transaccional (ou cómo ser
segrar nunha Igrexa de irmáns),
por Manuel Regal Ledo ..................................................
Quiroga Palacios, vintecinco anos despois,
por Xosé Luís Mínguez Goyanes ...................................
APORTACIÓNS
Traxectoria vital e pastoral do cardeal Quiroga Palacios,
por Santiago Prol .............................................................
¿Raíces cristiás da actual crise ecolóxica? Ós trinta anos do
artigo de Lynn White, Jr.,
por Francisco Díaz-Fierros Viqueira .............................
DOCUMENTOS
As raíces históricas da nosa crise ecolóxica,
por Lynn White, Jr. .........................................................

219/3

220/4
239/23

254/38
260/44

270/54

CRÓNICAS
Crónica política: Os tres mosqueteiros,
por Agustín Díaz .............................................................. 279/63
Rolda da cultura: Unha cultura esgallada,
por Xesús Portas Ferro .................................................... 286/70
Rolda de Igrexa: Aínda cos mistos mollados, soñar, crer, esperar
conta-lo sentido, traballar,
por Victorino Pérez Prieto .............................................. 295/79
IN MEMORIAM
Xosé Manuel Rodríguez Pampín,
por Andrés Torres Queiruga ...........................................
RECENSIÓNS
Pero ella dijo. Prácticas feministas de Interpretación bíblica,
de Elisabeth Schüsler Fiorenza,
por Victorino Pérez Prieto ..............................................
La función política de los caminos de peregrinación en la
Europa medieval. Estudio del Camino de Santiago,
de José Luis Barreiro Rivas,
por Andrés Torres Queiruga ...........................................
Libros chegados á Redacción,
por Engracia Vidal ..........................................................

305/89

307/91

308/92
311/95

ILUSTRACIÓNS
por Soledad Pite ..................................................... 241/25, 271/55
Calendario do contribuínte a Encrucillada
A falta de impresos só nos deixou facer uns cen reembolsos.
É verdade que moitos subscritores responderades ó S.O.S. do
número anterior. Pero aínda quedan algúns e algunhas. Así que os que
recibades o recordatorio pensade que non hai outro xeito de cobrarvos
máis que o voso xiro ou domiciliación.
Temos algún ingreso anónimo, así que se pensades que hai algún
erro avisade. E tede en conta sempre pó-lo remitente. ¡Gracias!

Guieiro
Cando a últimos do pasado ano se preparaba a saída do número
extraordinario sobre a Igrexa posconciliar en Galicia, co que se celebrarían
as cen primeiras presencias desta revista na rúa, os membros todos do
equipo que se ocupou máis directamente da súa confección coincidiron en
subliña-lo papel tan significativo que o cardeal Quiroga Palacios xogara
durante boa parte daquel período de tempo, longo e cheo de complexidades,
que se intentaba presentar e avaliar. Tratándose, daquela, de ofrecer unha
especie de balance dunha época, non cabía unha análise pormenorizada das
que foran as súas personalidades máis destacadas. Pero quedou o
compromiso de ocuparse dalgunha delas en próximas ocasións. Con Quiroga
Palacios, vintecinco anos despois, aquí está o primeiro deses achegamentos,
da man do primeiro especialista na cuestión, Xosé Luís Mínguez, doutorado
hai ben pouco pola Universidade de Santiago cunha tese monográfica sobre
o cardeal. A maiores, Santiago Prol, tamén bo coñecedor da figura, aporta
unha visión complementaria que resalta aspectos ben interesantes.
Manuel Regal Ledo, o escritor e teólogo tan apreciado por estes
pagos, recibiu a encomenda de facer unha aproximación máis á cuestión,
a miúdo presente en Encrucillada, do posto e a función dos segrares na
Igrexa. En Chiapas, os diáconos e a análise transaccional, coa súa fina
sensibilidade, analiza a realidade actual, tan triste en moitos casos, e propón
unha serie de “apostas constructivas” que faciliten a apertura dun novo
camiño que é xa urxente e imprescindible para o futuro da Igrexa.
O terceiro asunto polo que desta vez se interesa a revista, como noutras
ocasións non moi distantes no tempo, é o da ecoloxía. E faino con motivo
de se cumpri-lo trixéximo aniversario da publicación dun artigo que
resultou decisivo para conforma-la interpretación, bastante estendida desde
entón, que establece unha conexión básica entre os danos no medio
ambiente e o sistema de valores propio da civilización occidental, na que
tan influente é a tradición xudeu-cristiá. Ofrécese agora, como documento,
a primeira traducción dese famoso artigo do medievalista Lynn White, Jr.,
As raíces históricas da nosa crise ecolóxica, así como un atinado comentario
do profesor Francisco Díaz-Fierros sobre el.
Coa revista xa cerrada, chegóuno-la noticia da morte do noso querido
Xosé Manuel Rodríguez Pampín, compañeiro da revista e de tantas outras
cousas. Sen tempo nin espacio para máis, si queremos abrir un oco, moito
menor do que merecía, sen dúbida, para acolle-las emocionadas palabras In
memoriam do noso director, Andrés Torres Queiruga.
Xavier R. MADRIÑÁN
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Estudios

Chiapas, os diáconos e a
análise transaccional
(ou cómo ser segrar nunha Igrexa de irmáns)

Por Manuel REGAL LEDO

Dúas pequenas aclaracións
Antes de me poñer a dici-lo que penso compartir nesta aportación
paréceme oportuno facer dúas aclaracións breves. A primeira consiste en
recorda-la miña obxección á xente de Encrucillada que me encomendou
este artigo, obxección que non me valeu de nada. Eu agora, certamente, son
segrar, pero, dada a miña condición de crego durante moitos anos, non me
vía coma o máis axeitado representante do mundo dos segrares, como para
coller no seu nome a pluma e a palabra. Fareino, xa que logo, no meu nome
propio, desde este intento persoal que traio nas mans de acertar a ocupar un
posto como segrar nesta Igrexa que todos queremos cada vez máis unha
Igrexa de irmáns. Non me é doado, porque o sacerdocio, quizabes máis por
práctica ca por sacramento, imprime carácter, e hai cousas que nin o tempo
nin a distancia retira das mans nin do corazón. E, se cadra, tampouco haxa
razóns abondas que xustifiquen tal retirada.
A segunda aclaración fai referencia a ese título raro e complicado co
que quixen encabezar estas páxinas. É un froito desas cousas simples e
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casuais da vida, unha serie de circunstancias de distinta procedencia que se
estaban mesturando na miña cabeza, todas elas co denominador común da
súa referencia ó anaquiño de Igrexa que son e da que formo parte. Daquela
chegoume a invitación de Encrucillada, e este tema de cómo ser segrar na
Igrexa converteuse no fío ordenador das miñas matinacións, quizabes un
chisco soltas e saltareiras.
Ordeno o meu traballo dun xeito moi simple: primeiramente, en tres
flashes sinxelos, coma tres fotos de familia, dou razón do título co que
quixen presenta-las miñas reflexións. Logo, nun segundo momento, presento
algunhas aproximacións ó que eu entendo que deberían ser algúns dos
camiños que leven a situarnos ben como segrares nunha Igrexa de irmáns.
Non son, repito, as argumentacións dun experto no tema; queren se-lo
testemuño dos pasos dubidosos de quen quere e, de momento, aínda non
pode de todo, pero vai gozando co xa posuído. Unha aportación nada máis
a unha realidade fundamental do noso ser ou non se-la Igrexa que se fai na
onda de Xesús.

Tres fotos de familia
1. Primeiro Chiapas: uns irmáns que temos en América.
Hai cousa dun ano fixéronnos unha prolongada visita dúas persoas
representantes da diócese e Igrexa de Chiapas, en México. Un home e unha
muller, Mario e Chayito. El era labrego, casado, animador como catequista
dunha comunidade cristiá; ela era unha persoa membro do equipo de
pastoral da diócese, liberada ó servicio da organización e do bo
funcionamento da mesma diócese. Os que tivémo-la sorte de os coñecer e
de os tratar puidemos percibir e goza-la simplicidade das súas vidas, a
fondura da súa fe, a aposta firme pola comunidade relixiosa e civil da que
formaban parte, o coñecemento minucioso da realidade total do pobo ó que
pertencen e incluso o sinxelo e claro saber falar para compartir cos demais,
neste caso connosco, a gracia e a desgracia de que eran portadores.
Porque con esta finalidade nos visitaron. Querían tomar contacto
connosco, querían facernos partícipes da loita e da esperanza coa que eles
están vivindo en horas de suma complexidade; querían aprender tamén da
nosa loita e da nosa esperanza para fortalece-la súa nos momentos martiriais,
de sangue e bágoas, que se lles repiten con insistencia desconcertante.
Conscientes daquelo de que “non teño prata nin ouro, pero douche o que
teño: en nome de Xesús Cristo de Nazaré, érguete e anda” (Feit 3,6),
andaron connosco en días de feliz compartir fraterno. ¡E ben que quedamos
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cristianamente enriquecidos co aire da súa presencia venturosa! ¡Deus llelo
paga, que é abondoso sempre nos seus regalos para os máis pobres!
El, Mario, fora designado catequista animador da comunidade, seguindo
o costume da diócese que, daquelas e aínda hoxe, preside na fe, no amor e
na esperanza o tati Samuel Ruíz. Os membros da comunidade propoñen ó
bispo o nome dalgunha persoa, que deberá reunir determinadas condicións,
entre elas a de ter paixón polo Evanxeo de Xesús e pola comunidade, e, a
máis diso, dada a realidade social daquela zona, con moitos amoríos e
desamores e con abondosa dedicación ó alcol, a de que o tal membro da
comunidade sexa persoa nin borracha nin mullereira, senón asentada como
casada, previa sempre nestes casos a aceptación da súa parella. Logo vén o
bispo e normalmente ratifica e ordena esa selección da comunidade. Deste
xeito, Mario, labrego, pai de familia, era catequista e animador da súa
comunidade cristiá, e ¡cantas camiñadas non botaba e bota, de día e de noite,
para poder cumprir co seu servicio comunitario!
A maneira de facer do bispo de Chiapas –que se adapta, por outra parte,
ó mesmo sistema de organización e de traballo das comunidades autóctonas–
non é único, nin no lugar, nin no tempo. A tradición cristiá máis primitiva
tamén ensinaba a facer deste xeito as cousas. Neste detalle concreto da
elección dos seus animadores queda moi clara a opción por unha Igrexa na
que os segrares teñen un posto básico e imprescindible.
2. Logo os diáconos: outros irmáns por terras mindonienses
Por aquelas mesmas datas recibira eu, coma moitos outros, unha
amable invitación dun seminarista da diócese de Mondoñedo-Ferrol, Juancho,
para asistir á súa ordenación como diácono –á súa, xuntamente coa doutro
compañeiro, Carlos–. E alá fomos, cheos de agarimo e de ilusión por ver que
na Igrexa nosa seguen a agromar, anque escaseen, membros que se dediquen
en corpo e alma ó coidado das comunidades cristiás, para que estas poidan
levar a cabo o traballo de evanxelización que Xesús mesmo lles puxo nas
mans. A cousa tiña para min un aquel especial, porque o tal Juancho levaba
xa un tempo traballando, entre outras, na miña mesma parroquia e en moitas
cousas estoulle moi agradecido polo seu traballo.
Foi un primeiro de maio, lémbrome ben. Ante a moitísima xente que
case ateigaba a ampla catedral mindoniense fóronse sucedendo os ritos e
cerimonias e chegou o momento preciso e concreto de proceder á ordenación
dos futuros, e xa pronto, diáconos. Daquela, como dicta o ritual romano, o
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bispo preguntoulle a quen presentaba os candidatos a diáconos se os
consideraba dignos para tal oficio. O presentador non dubidou en afirmar,
tamén segundo as rúbricas do ritual (non recordo ó pé da letra as palabras
exactas), que, consultado o pobo cristián, os tales candidatos eran dignos
para tal servicio eclesial. E seguiu o resto da cerimonia.
Entendo que Juancho e o seu compañeiro eran e son sobradamente
dignos do servicio e da misión para os que os propoñían. Sen embargo, había
algo de ficción no que se dicía por parte do presentador. E algo, ademais,
moi importante: o pobo cristián non fora consultado para nada sobre a
idoneidade de tales persoas. A non ser que alguén entenda que a opinión do
rector do seminario, do equipo de formación do seminario e do profesorado
poida ser considerada como a opinión do “pobo cristián”. Nese caso
estariamos caendo nunha perigosa usurpación: a do clero que pasaría por se-lo “pobo cristián”. Que quizabes sexa o que en realidade estea pasando.
Pódese alegar contra isto que é moi distinto un caso do outro. Nun
falariamos dun catequista (que é moito máis ca un dos nosos catequistas,
posto que é o animador dunha comunidade practicamente sen cura) e noutro
dun diácono. A tal alegación non sería coherente, posto que cando se trata
da asignación dos servicios menores nas nosas Igrexas (acólito, lector...)
séguese, na práctica, o mesmo sistema de funcionamento. O importante, o
que hai de fondo, é que no noso caso, e en ruptura coa tradición eclesial máis
auténtica, que segue a estar recollida nos formularios dos rituais, parecemos
non optar por unha Igrexa con peso e significado dos segrares. Visto esto,
tamén aquí, no detalle simple, anque de suma transcendencia, da proposición
dos candidatos para certos servicios da comunidade cristiá.
3. E agora a análise transaccional: unha vella foto de toda a familia
Cada vez estou máis convencido do moito que estivo e está aportando
a psicoloxía como ciencia e como tarefa terapéutica para o benestar da
xente, de calquera de nós. É marabilloso o traballo de afondamento na mente
humana, na totalidade da persoa, que se está levando progresivamente a
cabo desde hai ben anos, para chegar a comprender todo canto pasa –e é
moito o que pasa– dentro do noso ser, dos nosos estados de ánimo-ánima,
das nosas reaccións e relacións: o porqué dos nosos medos e angustias, dos
nosos cabreos e submisións, das nosas audacias e covardías; o porqué de
moitas das decisións que na vida imos tomando e que nos van definindo
coma persoas e que van definindo tamén, en definitiva, os niveis da nosa
felicidade real.
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Psicoloxía e espiritualidade cristiá deberían ser irmás que se levasen
estupendamente, posto que unha e outra apostan, en definitiva, polo mesmo:
que a persoa sexa feliz, estea ben, na linguaxe psicolóxica, ou que a persoa
se salve, na linguaxe da espiritualidade cristiá. Pero non sempre se levan tan
ben como deberían. ¿Quizabes porque a espiritualidade cristiá coidaba te-lo protagonismo incuestionable en todo o que lle afectase á ánima humana,
e non tolera intromisións dunha ciencia que se pretende autónoma e con
palabras moi firmes que dicir sobre o benestar ou malestar da persoa?
Pero imos ó caso. A análise transaccional é un máis dos moitos intentos
sistematizados da psicoloxía por entende-la maneira de ser e de se
desenvolver da persoa humana. Fálanos, entre outras cousas –sabémolo ben
e non habería que recordalo–, dos diferentes estados do eu (o pai, o adulto,
o neno) que, cada un coas súas funcións específicas, entran no xogo das
relacións normais e cotiás de tódalas persoas; constantemente, nas nosas
relacións humanas damos paso ó pai, ó adulto, ó neno que todos levamos
dentro, e recibimos dos demais semellante aportación, en permanente
intercambio. A isto podémoslle chamar, logo, transaccións, e análise
transaccional ó intento serio por determina-las súas regras de funcionamento
e os resultados para os estilos de comportamento das persoas.
Xa dixemos que a análise transaccional é un intento máis da psicoloxía
como ciencia aplicada na terapia; polo tanto, non lle debemos recoñecer
unha palabra absorbente fronte a outros intentos, pero si unha palabra seria
que non se pode deixar de lado, se pretendemos de verdade amar e servi-la
persoa humana.
Pareceralle ó lector unha divagación sen xeito esta referencia á análise
transaccional dentro do problema que estamos examinando de como ser
segrar nunha Igrexa de irmáns. Pero de seguida entenderá que non é así.
Seguindo as pautas desta escola de psicoloxía, podiamos facérno-la pregunta
–nada inútil, por certo– de qué tipos de estados do eu, qué tipo de
transaccións recibimos cando nos enfrontamos, na tradición católica, coa
realidade de Deus, e qué tipo de transaccións exercitamos cando nos
relacionamos dentro da Igrexa nas comunidades cristiás que formamos.
A figura do pai, tanto na súa función crítica coma na súa función
protectora, é a que máis abondosamente temos empregado na Igrexa para
falarmos de Deus. Segundo as análises das transaccións, Deus sería ou o pai
firme, xusto, que pon límites, que ordena situacións –pai crítico–, ou o pai
protector que dá axuda e confianza, que sempre está aí. A reflexión e a
vivencia relixiosa de cando nós nos criamos porfiaba teimudamente no pai
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crítico; a reflexión e a vivencia relixiosa dos nosos tempos, agás en certos
ambientes máis conservadores, insiste no pai protector.
Podemos afirmar con bastante precisión que este Deus-Pai (ou Pai-Nai,
como se di máis modernamente por algúns, que sería o mesmo) enche boa
parte do noso imaxinario relixioso. E cando nos sentimos así arroupados por
un Deus-Pai-Nai, sen discernimento, no noso desenvolvemento persoal
tendemos a asumi-las funcións do neno que levamos dentro, e que esa
presencia do Deus-Pai-Nai intensifica: o neno natural, adaptado, submiso,
rebelde. A máis presencia do pai, máis reaccións de neno.
A experiencia relixiosa cristiá non ten por que quedar afogada neste
diminuto círculo de comprensión. A análise transaccional fálanos dun
adulto integrado como ecuación que resolve o problema: este adulto
integrado acolle e integra as funcións do pai e do neno e maniféstase na súa
capacidade de tomar decisións autónomas en tódalas áreas da súa vida. Este
adulto integrado é o que entendo que Deus quere de nós, porque é o mellor
que nos pode acontecer.
A Igrexa tende a verse e a entenderse a si mesma segundo a imaxe que
se fai de Deus; ou, ó revés, que para o caso ben a se-lo mesmo: tende a ver
e a entender e a querer experimentar a Deus segundo a imaxe que día a día
se fai de si mesma. Así, a presencia dun Deus-Pai-Nai correspóndese cunha
presencia da Igrexa-Nai que igualmente se desenvolve nunhas funcións
críticas ou protectoras, coa posible agravante de incidir nos aspectos
negativos do seu lado crítico (autoritaria, en posesión da verdade) ou do seu
lado protector (sobreprotexe, impide a autonomía).
Moita presencia da Igrexa ímola facendo e vivindo conforme este
esquema simple –e simplista, seguramente–, pero suxerente. Na Igrexa ten
unha presencia absorbente o estado do eu que chamamos pai: a mesma
terminoloxía (“Santo Padre”, “el Padre”), as funcións que desenvolve
(crítica ou protectora, segundo os casos) desde un sentido fondo e aguzado
de ser posuidora da verdade, con tendencia clara a acentua-lo aspecto
autoritario ata levalo ó campo do autoritarismo; o estilo co que se move,
escorando en momentos cara a conductas intolerantes e deixándose levar
noutros cara a un paternalismo sobreprotector.
¿Que quero dicir con todo isto, exposto dun xeito tan apurado e
superficial? Pois algo moi sinxelo: levamos anos e anos exercendo Igrexa,
facendo comunidade cristiá desde uns parámetros que na linguaxe da análise
transaccional equiparariamos doadamente coas funcións do pai, e todos
sabemos que os nosos tempos, a tódolos xeitos, son tempos dourados en
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comparanza co vivido noutros anteriores; isto significa que na totalidade da
Igrexa está moi interiorizada unha postura que cadra moi ben coas funcións
do neno, e do neno máis ben submiso ou rebelde, como se corresponde
cando a presencia do pai se volve abusiva e asoballante. O lado clerical da
Igrexa asumiría, de feito, as funcións do pai e o lado segrar da mesma
resignaríase a apandar co seu papel de infante submiso, rebelde, dorido ou
adaptado.
Pasar tanto tempo vivindo as cousas así, a gusto ou a desgusto, pasa
factura a toda a realidade eclesial. Son experiencias que van fondamente
interiorizadas na psicoloxía grupal da Igrexa e que non se borrarán por unha
simple declaración de principios, que en teoría pode estar moi ben, senón
mediante o exercicio continuado de prácticas de funcionamento nas que se
aposte por un adulto integrado no terreo eclesial. Talmente como pasa no
desenvolvemento das persoas normais para o crecemento persoal. É dicir,
que resulta inútil demandar dos laicos seculares posturas adultas e
corresponsables na comunidade cristiá, cando sistematicamente o imaxinario
eclesial se estivo a manter, e se cadra aínda se segue mantendo, de funcións
infantís. É perde-lo tempo.
Chegados aquí, só cabe formularnos unha cuestión: ¿pódese facer
algo para superar este estado de cousas nas comunidades cristiás que
facémo-la Igrexa ou teremos que nos render ante o peso secular dun estilo
de ser Igrexa que incluso ten ás veces a ousadía de remitir a Deus como aval
último da súa maneira de entenderse e expresarse? Cremos que algo
podemos facer por cambia-las cousas e, gracias a Deus, foron moitos desde
dentro e mesmo desde fóra da Igrexa os que foron facendo e os que están
facendo que todos nos sintamos sensibilizados cara a unha nova maneira de
entender e de vivi-las cousas. A isto nos imos referir nas reflexións
seguintes.

Algunhas apostas constructivas
1. Entendernos dignamente
Non todo depende da teoría, da doutrina, nin moito menos; pero unha
boa doutrina de base pode axudar moitísimo a ir entendendo e vivindo as
cousas con máis xusteza, con máis adecuación ó que poderiamos considerar
comunidade cristiá fiel ó espírito e talante de Xesús de Nazaré. O que con
palabras da linguaxe transaccional denominabamos como funcións do pai,
converteuse na Igrexa nunha estructura piramidal, elevada por capas, e na
que as partes máis altas e clericais exercían un poder único e absoluto. Este
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esquema rompeuse en boa medida co Concilio Vaticano II, cando deu en
falar da Igrexa como “pobo de Deus” e cando se deu en desenvolver este
concepto novo e vello a partir dunha igualdade total, de partida, entre
tódolos que formámo-lo pobo de Deus.
É certo que, case a penas estreada a nova experiencia, e ante o
desconcerto que creaba na Igrexa e ante a maior paixón pola Igrexa que de
todos demandaba, empezáronse a dar pasos cara atrás: é máis simple, máis
doado, máis eficaz, menos perigoso, menos comprometido, menos soñador
mante-las cousas como durante séculos se mantiveron; así o parecen desexar
moitos xerarcas clérigos, vellos e novos, e así o parecemos desexar tamén
moitos segrares, vellos e novos tamén, por moito que por veces cacarexemos
contra esta maneira improcedente de facer Igrexa.
Pero as sementes foron sementadas e, anque fráxil e diminuta e ás veces
mal vista e considerada, a planta dunha nova maneira de se constituír en
comunidade cristiá segue a medrar pouquiño a pouco, quizabes coma a
“meirande das hortalizas” da parábola evanxélica (Mt 13,31-32). É moi
difícil, malia os intentos dalgúns e as preguizas doutros, que a sensibilidade
moderna, que xa está formando substancia, corpo e mente dentro de nós,
poida ser permanentemente reprimida na experiencia eclesial: a clerecía
entenderá, de grao ou por forza, que ou se fai unha Igrexa-comunidade-pobo
de Deus, con claro sabor democrático, ou non vai haber Igrexa cristiá; e os
seculares entenderemos tamén, de grao ou por forza, que ou nos implicamos
nas responsabilidades das comunidades cun forte sentido de pertenza ás
mesmas ou non vai haber Igrexa cristiá. ¡A sabe-lo que en cada caso sería
a alternativa que agromase! Non nos gusta sequera nin pensalo.
Desde o Concilio Vaticano II empezouse a entende-la Igrexa coma
unha totalidade, coma un pobo, cunha función moi específica, que era e é
a de ser testemuña vital da experiencia relixiosa vivida por Xesús e por
Xesús avalada coa súa morte e coa súa resurrección. É todo o pobo de Deus
o que se converte en proclamador desta experiencia, co convencemento
fondo de ser unha experiencia gratificante; e por iso mesmo o ton do seu
testemuño asemellaríase máis a unha oferta humilde e convencida para unha
humanidade precisada de fondas satisfaccións; o ton prepotente, impositivo,
abundante en absolutos, non tería aquí nin espacio nin sentido.
Nesta Igrexa total, pobo de Deus –non o pobo de Deus en exclusiva,
pois todo o mundo é pobo de Deus–, existen roles e servicios igualmente
dignos, igualmente importantes, igualmente suscitados polo mesmo Espírito
(1Cor 12). Tan condicionados estamos pola división da Igrexa entre clérigos,
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segrares e monxas ou frades, cos seus respectivos dons e servicios á
comunidade, que temos bastante perdida a perspectiva para recoñece-la
enorme cantidade de gracias que existen ou poden existir na comunidade
cristiá, moitas delas moi pouco ou nada institucionalizadas. Ademais, tan
infectados estabamos desde hai séculos polo virus dos “estados de
perfección”, que, de entrada, os segrares tiñan que se resignar na Igrexa a
ser persoal de terceira ou cuarta división, ós que case se lles perdoaba a vida
por ser cal eran e por non ter accedido a maiores niveis de maduración
cristiá, que sempre estaban representados polos clérigos ou monxes e
monxas. A pesar do cambio real na linguaxe eclesiástica, o inconsciente
colectivo das comunidades cristiás segue respondendo en moitísimos
momentos e aspectos a estes esquemas trasnoitados.
Por iso é ben de agradece-lo novo estatuto dos segrares dentro do corpo
da comunidade cristiá. Xa non é o celibato o determinante dunha maior ou
menor fidelidade á misión de testemuñar vitalmente a novidade de Xesús.
Xa non é tampouco a fuga mundi o indicativo dun máis convencido
seguimento do estilo de Xesús nos nosos tempos. Se o labor é o de
testemuñar no mundo a experiencia relixiosa de Xesús e este labor lle
pertence a toda a comunidade cristiá, os segrares, precisamente por selo, por
ser seculares, xente mundana, teñen nas mans practicamente a eficacia ou
non do traballo evanxelizador da Igrexa. Por iso os mesmos bispos non
dubidan en afirmar que a tarefa evanxelizadora “ou faise sobre todo polos
segrares ou non se fai”.
Converteuse xa en clásica a comprensión do segrar como a persoa a
quen lle “corresponde por vocación propia traballar para acada-lo Reino de
Deus xestionando os asuntos temporais e ordenándoos segundo o querer de
Deus” (Lumen Gentium, 31, 33, 35, 36). Síntome identificado con esta
definición, pero con algúns matices. Receo da expresión “asuntos temporais”,
porque, polo inconsciente lesionado que levamos dentro, remite a unha
distinción respecto doutros asuntos non temporais, transcendentes, que, en
definitiva, serían os de maior e mellor categoría dentro da tarefa da
comunidade cristiá e para os que estarían destinados os corpos especializados,
os clérigos. Coido que os asuntos temporais son asuntos asemade
transcendentes, e neles, na súa constitución mellor ou peor axeitada, xógase
a construcción das persoas e dos pobos e polo tanto o Reino de Deus.
Receo tamén, algo menos, desoutra expresión “ordenándoos segundo o
querer de Deus”, porque podería dar a entender que Deus ten un proxecto
previo sobre e para cada cousa que vai conformando a estructura deste
mundo: a política, a cultura, as festas, a organización cidadá, o desenvol228/12
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vemento do mundo rural, etc.; o cal levaría doadamente á constitución de
grupos sociais con acento confesional, e non creo que iso sexa o máis
proveitoso, nin o máis real, nin o teoloxicamente máis acertado. Deus
traballa en nós polo mundo cara a diante e cara arriba, na procura dunha
humanidade recuperada pola irmandade efectiva e real; pero somos nós os
que debemos poñe-la nosa intelixencia na procura dos camiños que día a
día, espacio a espacio, nos vaian aproximando a eses obxectivos maiores e
universais. Faremos do mundo o que queiramos facer; o Deus adulto está ó
noso carón invitándonos, provocándonos a tomar decisións sólidas,
coherentes co melloriño que levamos dentro de nós, que é o amor libre e
gratuíto, o amor no débil e polo débil.
Un Deus adulto –recorde o lector o esquema da análise transaccional–
demanda unha comunidade cristiá adulta, que integre o pai e o neno; unha
comunidade así constituída demanda uns membros, clérigos ou segrares,
igualmente adultos con capacidade de integrar todo o recibido nun proxecto
personalizado propio co que se sente identificado, irmandado con outros que
moitas veces dentro da mesma Igrexa, e ás veces incluso fóra da súa Igrexa,
fixeron e fan un percorrido semellante. Só así a súa palabra e a súa presencia
terán eco e significado no mundo que o escoita e o contempla.
2. Buscando unha coherencia na práctica
Cando, sendo cura, preparaba o bautizo dun picariño –e, por suposto,
posteriormente, na realización do mesmo–, había dous momentos do rito do
bautismo que me parecían especialmente significativos e ós que procuraba
prestarlles unha especialísima atención. Un, xaora, era o momento mesmo
do bautismo, co vencellamento básico e fundamental ó Deus Pai, Fillo e
Espírito. ¡Que sinxelo e fondo resultaba imaxinar un picariño asolagado, xa
desde o comezo da súa vida, no mar de amor de Deus que se nos amosara
en Xesús de Nazaré e que o seu Espírito alentaba permanentemente en cada
xeración e persoa! ¿Existe mellor sino baixo o cal garanti-la realización
persoal de alguén que empeza a vida? ¡Estamos marcados polo amor de
Deus! E ¿quen nos poderá arredar dese amor de Deus que se nos manifestou
en Cristo Xesús? (Cfr. Rom 8,26-39).
O segundo momento, ó que iniciaba tamén con interese especial, era o
da unción posbautismal co Santo Crisma, unción que dalgunha maneira vén
poñer de manifesto algo do xa inicialmente realizado no rito mesmo do
bautizo. É unha pena que o significado da unción do Santo Crisma se dilúa
bastante nun rito xa distante de nós, o da unción dos reis no Antigo
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Testamento; e é unha pena maior, ademais, cando na realización do
bautismo se pasa por este momento dun xeito inexpresivo ou aínda
azarapallado. Calquera cristián é recoñecido nunha dignidade radical e
absoluta, que nada nin ninguén debería ousar negar no nome da nada nin de
ninguén e, por suposto, menos aínda –sería un pecado maior– no nome do
mesmo Deus que a sustenta.
As palabras do rito manifestan que o novo cristián se fai portador, xa
desde ese momento, das capacidades do mesmo Cristo para conformar con
elas a súa vida e a súa participación na comunidade cristiá. Como Xesús
Cristo, e en Xesús Cristo, e por Xesús Cristo, é rei, sacerdote e profeta. Por
sermos segrares na Igrexa, estamos constituídos por este vencellamento
íntimo á persoa e á tarefa de Xesús, que non debería quedar, como case
sempre pasa, en tres palabras rimbombantes, pero mortas, senón traducirse
en posturas e estilos de vida moi prácticos. A continuación sinalamos algo
que nos parecen consecuencias lóxicas e normais deste ser en Xesús Cristo
reis, sacerdotes e profetas no medio da comunidade cristiá.
a. Sen coroa, reis
De entrada, os reis rexen, mandan, gobernan; ben sabido é que na
experiencia relixiosa cristiá este mandar dos reis convértese en se-lo máis
pequeno e o máis servidor (Cfr. Lc 22,24-30). Polo tanto nada nos pode
privar da tarefa de ser pequeno e de servir na comunidade cristiá, como non
sexa o noso gusto e afán polo poder que trastorna o servicio. Pero, ó mesmo
tempo, a tarefa de servir na comunidade cristiá reviste por veces formas de
goberno e coordinación con autoridade especial, que ós segrares lles foi
totalmente requisada na Igrexa. Pouco se fai na Igrexa sen a previa
aprobación da omnipresente e omnipotente clerecía.
Reivindicar algo neste sentido non significa establecer por principio
ningunha querela contra ninguén, senón simplemente poder realizar aquilo
para o que estamos tamén chamados e capacitados xa polo feito simple de
ser persoas e, a maiores, por querencia do Espírito de Cristo Xesús. ¿Por
que, por exemplo, un segrar non pode se-lo pastor, o coordinador, o
animador dunha comunidade cristiá, dunha parroquia? ¡Se por doutrina da
Igrexa pode ser bispo e Papa, e así aconteceu na historia da Igrexa, anque
só fose de forma anecdótica! En países do Terceiro Mundo estase a da-lo
feito, como xa lembrabamos ó comezo. ¿Por que, ante a escaseza de clero
–que máis dun interpreta como unha bendición do ceo– non se recorre ós
segrares para responsabilizalos da marcha da súa comunidade? ¿Cantos
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esforzos se fan neste sentido? ¿Crese, sequera, nesta posibilidade? ¿Non
sería máis rendible para garanti-la permanencia da comunidade cristiá,
investir –con dedicación, formación, gasto...– na propia comunidade cristiá
polo menos tanto como se inviste na consecución de novos cregos? Dada
toda a historia en contra que levamos ó lombo, non é doada esta aposta, polo
mesma dificultade de atopar segrares con dispoñibilidade e pola dificultade
engadida das reticencias indubidables das mesmas comunidades cristiás. O
feito das celebracións do domingo sen cura pode ser un primeiro paso neste
longo camiño, sempre e cando sexan os membros das propias comunidades
os que se responsabilicen deste servicio cultual, ó que poderían seguir
servicios de coordinación doutro tipo.
Téñense feito cousas, empeza a haber segrares á fronte de distintas
institucións diocesanas, Cáritas, apostolado segrar, consellos de pastoral,
etc., pero a sombra do clero segue a ser tamén aquí, coma nos versos de
Rosalía, unha “negra sombra que me asombra”, e non porque en por si sexa
negativa a súa presencia –todo ó revés, moitas veces–, senón porque
frecuentemente anula e ata desculpa a presencia imprescindible de segrares.
Séguese, coido eu, funcionando co convencemento de que, se se pode ir
metendo algún segrar, mellor; pero non coa decisión institucional de que,
realmente, se no funcionamento total das institucións da Igrexa non hai
segrares, a Igrexa non está sendo fiel ás súas raíces.
Así, por exemplo, non se podería entender que, á hora de organizar
unha asemblea diocesana, a convocatoria se dirixa unicamente a curas e
frades, nin sequera tampouco ás mesmas monxas. Estamos nun círculo
vicioso: non hai segrares porque non se fai aposta seria pola súa presencia;
e non hai aposta seria pola súa presencia porque –dise– non os hai. Só hai
un camiño certo para romper con este andar que nos destrúe como Igrexa,
e todos sabemos cal é.
A cousa ten moitísimas ramificacións máis; pode se-lo caso dunha
parroquia calquera de aldea onde o crego goberna e desgoberna sobre todo
o relativo á parroquia como comunidade cristiá, desde a administración dos
poucos cartos que haxa ata as modificacións nas formas de celebra-la
liturxia, desde a decisión do que se ha facer cos bens do igrexario ata a de
aparecer e desaparecer como crego na parroquia sen permiso nin consulta
de ninguén. Este problema en concreto, o dos nomeamentos e remoción dos
cregos, estase convertendo en bastantes ocasións nun verdadeiro escándalo
público pola arbitrariedade e a pouca consideración coa vontade dos
segrares da parroquia. Considéraselles e trátaselles coma simples suxeitos
pasivos, que non deben senón acata-las ordes de quen sabe o que fai, anque
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eles non o entendan. Como, por outra banda, tampouco non hai ningunha
estructura que os aproxime a todo o funcionamento diocesano, coa súa
complexidade, sen dúbida, non ten despois sentido apelar a este
funcionamento do corpo da diócese para acala-las súas protestas.
Por todo isto, debemos loitar honestamente os segrares na Igrexa, e
precisamente por cariño cara a ela, desde a ansia de vela cada vez máis
fermosa e capacitada para a súa tarefa de evanxelización.
b. ¡Abbá! (que quere dicir “¡meu pai!”)
Quero empezar este apartado citando dous versiños do capítulo 4 da
carta do apóstolo san Paulo ós Gálatas, porque coido que verten boa luz
sobre esta liberdade e esta capacidade radical e total para a oración de que
podemos desfruta-los segrares cristiáns: “A proba de que sodes fillos del é
que Deus mandou ós vosos corazóns o Espírito do seu Fillo que exclama
!Abbá! (que quere dicir ‘¡meu Pai!’). Polo tanto, ti xa non es escravo, senón
fillo. E, por seres fillo, tamén, gracias a Deus, es herdeiro” (Gál 4,6-7).
Témo-lo Espírito en nós, o Espírito de fillos, co que dirixirnos a Deus coma
Pai: nisto consiste, resumida e substancialmente, o mellor e máis fondo da
oración cristiá. Para esta oración estamos convocados.
Na tradición cristiá católica houbo grandes orantes segrares, sen
dúbida, pero o exercicio da oración pasou en boa medida ás mans dos
clérigos, frades e monxas, que facían do seu cumprimento diario parte
importante da súa tarefa de tales. Mentres, o pobo fiel quedaba relegado a
formas, tempos e espacios de oración do que se deu en chamar “oración ou
relixiosidade popular”; o xuízo que desde os expertos en oración merecían
estas prácticas do pobo estaba e está rodeada dunha resignada aceptación:
“¡Que se lle vai facer!, é a onde o pobo secular dá chegado”.
Houbo épocas e movementos que promoveron a oración entre os
segrares, pero o certo é que, pouco a pouco, estes fóronse desarmando da súa
capacidade de se relacionar clara e directamente con Deus, incumprindo así
o achado marabilloso de Paulo. A mediatización dos clérigos foi case
absoluta, e isto en dúas direccións: nada se facía sen o clérigo –e incluso sen
o clérigo pagado– (bendicir unha medalla, marca-la intención dunha misa,
dirixir unha misión popular) e, o que aínda consideramos máis grave, eran
os clérigos os que marcaban a forma e o fondo da pregaria; os segrares
oraban coma clérigos diminuídos e non coma tales segrares.
Recupera-la conciencia de segrar na Igrexa significa tamén recupera-la
nosa capacidade de orar, de nos tratar con Deus, de ser sacerdotes ante El,
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a partir do que nas comunidades cristiás é a nosa realidade e do que é tamén
a nosa tarefa. Os segrares somos xente do mundo, das realidades da terra,
do pobo, e é desde ai, desde o corazón mesmo destas realidades nas que
andamos dolorosa ou gozosamente metidos, desde onde debemos construí-la nosa oración específica.
A nosa oración secular non se debería estructurar a partir de misteriosas
referencias a un mundo sobrenatural mal entendido, ó que –parece– só tería
acceso o persoal especializado; senón a partir do que a vida cada día nos dá
ou nos arrebata. Trataríase de cumprir aquilo tan simple e elemental de
Paulo ós Romanos: “Rógovos, logo, irmáns, pola misericordia de Deus, que
ofrezáde-los vosos corpos coma sacrificio vivo, santo, grato a Deus: coma
o voso culto espiritual” (Rom 12,1), onde “corpo” non é tanto o corpo de
carne e óso de cadaquén –que tamén–, coma toda a realidade material,
corporal, histórica que momento a momento se vai desenvolvendo diante
dos nosos ollos cada día e coa que imos tecendo diariamente a tea da nosa
experiencia humana.
¿Trátase, xa que logo, de ir creando unha espiritualidade especificamente
segrar, secular? En parte si, porque o ámbito diario da vida dun segrar é moi
distinto do dun clérigo; e, se se quere que a oración sexa vital, é dicir, fiel
á vida real, deberá leva-la denominación de orixe consigo, neste caso a
denominación de oración secular. Con todo e iso, tamén pensamos que esta
oración secular neste momento da Igrexa debería introducirse na totalidade
da oración das comunidades cristiás, para liberala dun espiritualismo, vello
e novo, que foi sempre unha das tentacións máis sólidas do orante cristián.
De feito, a comunidade cristiá, que ten de seu unha unidade de acción
evanxelizadora no mundo, no século, debería ter tamén, substancialmente,
unha unidade de pregaria, anque con matices grupais, pero sempre fiel ó
vencellamento co que é a vida, coas súas dores, coas súas alegrías, coas súas
esperanzas, cos seus medos, coa súa festa.
Hai xa ben anos que a espiritualidade cristiá vén loitando por atopar un
camiño espiritual coherente co seu cariño polas cousas de cada día coma
lugar da tarefa de Deus e da nosa. O coñecido método de “revisión de vida”
abriu unhas perspectivas que non sempre se saben agradecer e continuar con
fidelidade. Algo semellante hai que dicir do menos coñecido “caderno de
vida”. Ámbolos dous métodos tentan facer de pedagogos neste non doado
camiño de trato con Deus desde o que é a vida diaria. Un bo manual desta
espiritualidade fiel a Deus, á historia e ós máis débiles dela, é o libriño
editado por Sal Terrae co título Espiritualidad de la Liberación.
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Orando desde a vida é cando se vai descubrindo a densidade que a vida
de cada día ten, a riqueza de gracia e de liberación que encerra, a capacidade
de nos ir aproximando pouquiño a pouco, humildemente, ó corazón do
misterio das cousas, da xente, de Deus. Non se trata de fuxir cara a espacios
e momentos especialmente sacros, anque por veces conveñan; non se trata
de andar en perpetua fuxida cara ó máis completo, cara ó máis transcendente,
cara ó máis espiritual; trátase de facer unha viaxada cara ó fondo de calquera
pequena ou grande circunstancia diaria, onde atopa-lo sentido de vivir e o
gozo do vivido, maiormente cando estas viaxadas se establecen polos
campos inmensos do pequeno e dos pequenos. Nesto os segrares deberiamos
chegar a ser expertos; doutro xeito, acabaremos non facendo oración,
porque a oración afastada da vida acaba perdendo sentido e compracencia.
Agás que se faga por simple oficio e beneficio.
c. Nas horas do berro seco
Hai uns cantos anos, na romaxe das Ermidas, Ferro Ruibal recuperou
para os celebrantes da Eucaristía o rito do berro seco, que respondía a unha
vella tradición, aínda persistente nalgún punto de Galicia. Consistía o tal
berro seco nun berro común e ascendente co que o grupo humano que o
emitía marcaba a forza do seu compromiso para poñerse en protesta ante
calquera intento de asoballo, para afrontar calquera dificultade da vida ou
para festexar calquera gozo polo traballado e rematado. O berro seco
pareceume, daquela, un estupendo símbolo do que pode se-lo labor profético
de calquera persoa, neste noso caso dos segrares na Igrexa: con el marcámo-lo noso común compromiso de sacar adiante cousas que nos corresponden
e que está nas nosas mans facelas, e o noso compromiso tamén de ir
celebrando festivamente os anacos de vida que entre todos somos capaces
de ir facendo xermolar.
En concreto, entendo que hai certos berros secos que nos pertencen,
non en exclusiva, pero si especialmente, ós segrares; ante a mesma Igrexa
e ante todo o mundo asumímo-lo compromiso de os botar e, como tamén
diría Paulo, pobres de nós, se non botamos ese berro. Imos recordar algúns
destes berros que, cal palabra profética, nos pertencen especialmente como
servicio á comunidade cristiá, para así axudar mellor ó cumprimento do seu
traballo de Evanxeo; conscientes de que o berro seco ou palabra profética
é en nós don, capacidade e esixencia, por sermos cidadáns do mundo
presente, secular, e por sermos, ó tempo, seguidores de Xesús: “Acontecerá,
nos derradeiros días, di o Señor, que espallarei o meu Espírito sobre toda
carne: os vosos fillos e as vosas fillas profetizarán, os vosos mozos terán
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visión, e os vosos vellos terán soños” (e toda a pasaxe de Xl 3,1-5, citada
por Pedro en Feit 2,17-21 para dar razón do primeiro berro seco pronunciado
no día de Pentecoste por un grupo de segrares adoutrinados por Xesús).
O berro seco da democracia. O feito está aí: a sociedade actual
desenvólvese dentro duns parámetros de democracia (por desgracia dos
pobres, sobre todo, máis democracia de aparencias ca de fondo); dentro
desta sociedade estámo-los segrares da Igrexa, demandando en moitos
momentos que a democracia se faga efectiva e real, en cousas tan simples
como pode se-la igualdade de oportunidades, a paridade á hora de asumir
cargas e beneficios na marcha da sociedade; como pode ser tamén a
esixencia dunha transparencia absoluta á hora de escolle-los nosos
representantes, etc. E o que demandamos cara a fóra, na sociedade,
demandámolo tamén cara a dentro, no funcionamento diario da Igrexa, e isto
por razóns máis poderosas aínda que as que empregamos cando nos
desenvolvemos nos ámbitos seculares.
O Espírito de Xesús alertounos fondamente sobre o sentido e a práctica
da autoridade. Os primeiros cristiáns, coa lembranza recente do estilo do seu
Mestre e Señor, e tendo á vista unha práctica comunitaria repelente baseada
na selectividade de certos membros, optaron por un camiño simple e radical:
“todos sodes irmáns”, “a ninguén chamedes pai”, “non vos fagades chamar
dirixentes”, “o máis importante entre vós debe se-lo voso servidor” (Mt
23,8-12). Da importancia desta tensión cara a unha vivencia sa da autoridade
son bo testemuño as abundantes referencias de Xesús a esta realidade.
Na Igrexa tense afogado moito o estilo de Xesús a este respecto. E o
máis chocante e penoso é que se ten afogado apelando, precisamente, ó
mesmo Deus, ó mesmo Xesús: é a constitución xerárquica da Igrexa, dictada
por Cristo, a que nos impide asumir fórmulas democráticas de goberno
eclesial (!). ¿Non sería moito mellor poder afirmar que é a constitución
fraterna e servidora da Igrexa a que nos impide quedar en simples
fórmulas democráticas no desenvolvemento eclesial? Dito doutro xeito:
¿acaso non é máis próxima ó Evanxeo de Xesús a democracia cá monarquía
absoluta?
A unha persoa normal e corrente da rúa, a un secular, esto pareceralle
do máis evidente; pero esta evidencia non existe para xente enrolada no
sistema clerical, que de xeración en xeración se fai e se desenvolve como
tal persoa clerical en función, precisamente, dos argumentos que manexa:
sería retira-la terra de debaixo dos seus propios pés. O segrar é libre para
denunciar esa maneira de facer Igrexa e para anunciar, coa palabra e cos
feitos, unha Igrexa máis que democrática, fraterna.
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O berro seco da sexualidade. Outro berro que non vai poder pronuncia-la Igrexa clerical é o berro da sexualidade, precisamente porque a súa
condición de célibe non lle permite facelo. Os segrares temos este don e esta
esixencia, e así llo debemos ofrecer a toda a Igrexa.
Pronuncia-lo berro seco da sexualidade significa remarca-la reconciliación con todo o sexual que hai nas mulleres e nos homes; significa
acepta-la nosa condición sexual como algo do que Deus se sente fondamente
orgulloso (Xén 1,31); significa non ver no sexual, entendido, vivido e
gozado, nin o máis mínimo argumento, nin a máis mínima sospeita contra
nada; significa acepta-la nosa condición sexual como un argumento, agora
si, a favor do Deus amado e amante, o Deus do sumo pracer que para o
pracer total nos fixo; significa poder encontrarse con Deus nas horas de
satisfacción sexual, na hora mesma de face-lo amor, que por algo os
cristiáns, levados pola onda de Xesús, fixeron do amor matrimonial
sacramento de encontro e non de desencontro con Deus. Significa non ver
no exercicio do sexo institucionalizado, o matrimonio, ningún impedimento
para desempeñar ningún servicio na comunidade cristiá, en todo caso, coma
os primeiros cristiáns e os amigos de Chiapas, unha garantía interesante.
Significa, concretamente tamén, que a muller, por ser muller, non ten
por que ser excluída de ningunha función, servicio ou presencia eclesial, nin
sequera a sacerdotal, se ó pobo cristián lle prace ser servido pastoralmente
por unha muller que reúna as condicións para tal servicio. Os argumentos
dados pola xerarquía católica para esta exclusión resultan, máis que pobres,
patéticos.
Todo isto comprendérao xa Paulo cando escribía: “E todo isto de
xudeus e gregos, de escravos e libres, de homes e mulleres, todo iso acabou,
pois sodes coma un só en Cristo Xesús” (Gál 3,28), anque logo, na súa
práctica pastoral, non fose de todo coherente con este achado. Todo isto é
comprendido e asumido con bastante facilidade por xente secular do noso
tempo, posiblemente porque carece dos prexuízos corporativos e teolóxicos
da clerecía. E os clérigos acabarán escoitando este berro seco na medida en
que haxa quen teimudamente o pronuncie.
O berro seco do amor político. Custa pronuncia-la palabra política se
non é coa boca cativa, como gardándose xa de antemán da enxurrada de
prexuízos e de desconfianzas que constantemente a rodean. Sen embargo,
pode e ten que ser –iríanos moito mellor– unha palabra de amor, é dicir,
unha maneira eficaz de facer que o amor e a misericordia collan presencia
e forma social e se fagan transparentes na organización da convivencia
humana dunha aldea, dunha vila, dun pobo, do mundo enteiro.
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Os crentes sempre fomos máis dados a exercita-lo amor e a misericordia
dunha maneira individualizada, cun acento bastante paternalista e protector.
Movémonos mellor neste terreo simple e directo ca non nas escorredizas
encostas do político. Pero o político estivo e está cada vez máis aí, coma
unha posibilidade inmensa de encana-la ansia dos pobos e dos individuos
cara a unha vida digna e fraterna. Os individuos e os pobos que teñen sentido
do político organízanse defendendo dereitos, os seus dereitos, ata convertelos
en formas ordinarias de vida. En cambio, os que non teñen sentido do
político achéganse ó cacique de turno tentando acadar coma un favor, a
calquera prezo, o que non se dá visto coma un dereito. Isto pásanos moito
en Galicia.
Os segrares temos na Igrexa, neste momento, a responsabilidade de
orienta-la nosa espiritualidade descubrindo o paso do amor novidoso de
Deus polos camiños de todo aquilo que estructuralmente constrúa os nosos
pobos: poden se-los propios partidos políticos e a participación neles, poden
se-los sindicatos e a militancia que os conforma, poden ser diferentes
asociacións veciñais de todo tipo, as mesmas ONGs, tan de moda nestas
horas, sempre e cando todas estas cousas sexan instrumentos reais de
participación libre e democrática e non pantalla para manipular impunemente,
incluso con apoios económicos públicos, as boas vontades de moitos
cidadáns.
A planificación neoliberal da sociedade, que tan caros custos está
supoñendo sobre todo para millóns e millóns de pobres, nunca poderá ser
modificada se non é polo traballo teimudo de persoas que vaian creando
estructuras participativas onde a xente experimente o regalo do entendemento
comunitario desde as demandas dos máis pobres. Para isto estámo-los
segrares na Igrexa, para isto necesitamos oportunidade e formación; para
isto necesitamos investimento evanxélico, conscientes da importancia e
transcendencia da tarefa. E non estará nada mal empezar recordando de
partida aquel aviso de Xesús ós seus seguidores en misión: “¡Vede que vos
mando coma ovellas entre lobos! Así que sede prudentes coma as serpes e
sinxelos coma as pombas” (Mt 10,16).
O berro seco da identidade galega. Na Igrexa cústanos tamén convivir
pacificamente coa nosa identidade galega, cando debería ser, precisamente,
todo o contrario, por un millón de razóns que non imos lembrar neste
momento. E parece que a cousa non se amaña co paso do tempo. Na
sociedade vai habendo un recoñecemento público cada vez máis manifesto
do bo que é vivir en paz e en festa, reconciliados co noso pasado, coa nosa
cultura, coas nosas formas de entender e de vivi-la vida, coa nosa fala, anque
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a cousa tamén custa o seu, todo cómpre dicilo. Pero hai un avance. En
cambio, na Igrexa séguese estando, segundo tódolos mellores cálculos, nese
5-6% de cregos que celebran normalmente en galego os actos relixiosos. É
un dato illado, pero sumamente significativo. Como é tamén illado, pero
igualmente significativo –¡tan pouca é a conciencia de identidade coma
pobo que manifesta!–, o feito de que as cinco dióceses de Galicia non se
queiran xuntar para formar un centro de estudios común e, para dar
recoñecemento universitario ós seus estudios, anden as dióceses petando ás
portas de cadansúa facultade teolóxica de fóra de Galicia: Salamanca,
Comillas, Pamplona (!). Imos ben por detrás do que é o funcionamento da
sociedade galega.
Reivindicar todo isto é tarefa especial dos segrares na Igrexa galega;
témo-lo dereito e tamén o deber de que a nosa voz se escoite á hora de tomar
decisións que nunca deberían ser decisións particulares dun grupiño de
clérigos máis ou menos entendidos e devotos, cando despois tanta
transcendencia van ter na maneira de ser comunidade cristiá na nosa terra.
Polo ben da Igrexa, polo ben da nosa sociedade, non debemos permitir que
as augas corran no sentido da pendente, nin que as cousas rolen cara ó lado
do máis simple e pragmático, que por algo somos todos criaturas do Vento,
que “sopra onde quere e ti séntelo zoar pero non sabes de onde vén nin para
onde vai. Así pasa con todo aquel que naceu do Espírito” (Xn 3,8).
Acabamos aquí a nosa reflexión. Repetimos que non cremos que os
segrares na Igrexa nos teñamos que definir por estarmos contra os clérigos,
senón por loitar por unha presencia de calidade nas comunidades cristiás,
para ben da totalidade da Igrexa, e nela para ben tamén dos mesmos
clérigos. Eles hanse sentir máis a gusto nunhas comunidades de irmáns,
onde todos, cada un co seu don e coa súa esixencia, apostemos por facer
vivo e significativo para a xente do noso tempo o Evanxeo de Xesús.
Manuel REGAL LEDO
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Traxectoria vital e pastoral
do cardeal Quiroga Palacios
Por Santiago PROL

A pegada da Guerra Civil
Ademais do seu destacado protagonismo nas máis altas esferas da vida
eclesiástica, o cardeal Quiroga Palacios fixo xestos salientables no aspecto
humano cos máis desprotexidos en momentos moi difíciles. Cando estalou
a Guerra Civil conseguiu liberar do cárcere a ducias de persoas. Nos barrios
periféricos da capital ourensá detiveran, nos primeiros días da contenda, a
moitos veciños. Gracias ás súas sutís xestións logrou salvar unha boa parte
deles. O poeta, de afiliación comunista, Manuel Gómez del Valle, moi
coñecido e apreciado na cidade, fora detido tralo alzamento xunto con
outros militantes, condenado a morte e fusilado o día 11 de agosto.
Acompañárao, segundo relata Carlos Fernández en El alzamento de 1936 en
Galicia, “o sacerdote Fernando Quiroga Palacios, que intercedera perante o
bispo para que non se cumprise a execución”. Anos despois aparecería no
número 3 da revista Vieiros, publicada por exiliados en México, un relato
demoledor do irmán do poeta, titulado “Non cantaron os galos”, do que
transcribimos algúns parágrafos:
Este artigo sobre o cardeal Quiroga recibiuse en Encrucillada despois de solicita-la revista o de
Xosé Luís Mínguez. Considerando que ofrece un bo complemento ó anterior, publicámolo
prescindindo da parte biográfica inicial.
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Naqueles tempos desexaba que amañecese. Endexamais tiven tantos
desexos de acoitelar as sombras, de rachar a noite pra que aparecese a luz
e con ela o día. Na amañecida escoitaríase unha descarga e o golpe seco
dun corpo que caía sen vida, non se oubiría, nin o sentiría o que acababa
de morrer... A nosa casa estaba preto do cuartel, contra a tapa do
cemiterio, onde o puxeran cos ollos vendados. Probe irmanciño pequeno...
moitas veces che valín e agora non podo valerche... Xa eran as catro da
mañán... O abade (don Fernando) petaba forte na porta, arrumbaríaa si
fose preciso; viña cego, desbocado. Dun brinco púxose de pé e abriu a
porta. Era o abade alto, rexo, cos ollos ensaltados, acesos, a face roxa de
carraxe, de arrepío, de medo, de abraio. Alguén morría sen ser escoitado
en confesión, sen porse a ben con Deus.
Estivo a noite toda a beira do condenado, desexando que a noite se
alongase cada volta que recibía unha refuga, cada intre que os seus
pensamentos eran arredados...
Díxenlle ó cura :¿E o galo por que non quixo cantar? ¿Non se da
conta vostede que os galos non cantan esta noite? A testa do abade caeu
enriba do peito, e saíu, correndo, tolo pra ver se ainda chegaba a tempo.
Cando rubía no relanzo ollou dende a altura un piquete que apuntaba ó
peito do valente. Con toda a forza dos seus beizos berrou, berrou: non
olles os demais homes, nin os fusís, ollame soio a mín e a esta cruz.
O derradeiro que viu —contaba despois—, a derradeira ollada dos
seus ollos foi para esta cruz.

Cando rematou a Guerra, algúns quixeron acusalo de republicano e
comunista, porque ía ós enterros dos que fusilaban ou porque tentaba liberar
da cadea a tódolos que estaban privados de liberdade. En plena contenda
bélica habilitou unha parte do Seminario para hospeda-los nenos orfos dos
presos e dos paseados. Sempre tentou manterse nun dificilísimo punto
intermedio entre os dous bandos enfrontados. Axudou tamén ós fuxidos,
que visitaba clandestinamente e ós que lles entregaba algún diñeiro para
sobrevivir. Buscou amizades para defendelos, evitando moitas mortes e
desaparicións. Despois, xa sendo cardeal, tivo contactos de alto nivel con
exiliados moi inquietantes contra o réxime franquista, cos que se entrevistou
en Francia máis dunha vez.
Quiroga e o galeguismo
A súa estancia en Ourense —a “Atenas de Galicia”— dende mozo foi
transcendental no agromar da súa aproximación ó nacionalismo conservador,
xa que tivo relación directa cos membros máis destacados da Xeración Nós.
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Dende finais dos anos 20 e na Segunda República asistía con regularidade
a unha tertulia que adoitaba celebrarse na sala de redacción de La Región.
Un dos contertulios era Ricardo Outeiriño; os outros, Vicente Risco,
Florentino Cuevillas, Otero Pedrayo e Xaquín Lourenzo, cos que mantivo,
ó longo da súa vida, unha amizade epistolar frecuente. Con Otero tivo unha
relación máis próxima dende que o patriarca gañou a cátedra de Xeografía
na Universidade Compostelá no 50. Soían xantar xuntos no pazo arcebispal
de Xelmírez os sábados que don Ramón non se desprazaba a Trasalba.
No bispado desconfiaban daquela atmosfera galeguista e teimaban
que se volvese contestatario. Foi na época republicana cando, baixo o
pseudónimo de F. Pazos, publicou artigos de divulgación bíblica e de
pensamento cristián na revista Logos, boletín católico de tirada mensual
escrito integramente en galego e publicado en Pontevedra dende o 1931 ata
1936. O seu orientador era o recentemente finado profesor Filgueira
Valverde e contaba con colaboradores de alto prestixio, entre os que se
atopaban as mentes máis preclaras do galeguismo da época. Logos foi un
caso único na prensa católica. Estaba redactada por membros do clero
secular, do regular e por laicos. O ideario fundamental era dar a coñece-la
tradición católica de Galicia dende os planos histórico e artístico e estaban
abertos a novas correntes teolóxicas, animando ó clero a emprega-la nosa
lingua na súa relación cos fregueses.
Quiroga Palacios foi un dos cregos que, xunto con outros intelectuais
católicos, estivo a favor do plebiscito estatutario de Autonomía do 28 de
xuño de 1936. Apoiou, asemade, cos dirixentes do Partido Galeguista e da
escindida Dereita Galeguista, un manifesto a favor do Estatuto, aínda que o
fixo con pseudónimo.
No número 25 de Logos, de xaneiro de 1933, empregou o heterónimo
Marcos nun artigo titulado “Insistindo. Verbas dun crego”, que remataba
así: “[...] os fieis están cansos de escoitar verbas que non entenden, que non
lles soan, que non lles fai tremar nin a máis sinxela freba do seu corazón [...].
Eu teño pra min que o crego da aldea non pode levar a cabo a súa misión
esencial, a súa obriga de ensinar o Evanxelio namentres non o ensine en
galego”.
Cando soubo da nova da morte de Castelao, no ano 1950, envioulles ós
exiliados do Centro Galego de Buenos Aires un telegrama conmovedor
manifestándolle-lo seu máis íntimo pesar polo pasamento do histórico
galeguista.
En 1956 presidiu o coroamento de Ramón Cabanillas como “Poeta da
Raza” en Padrón, ó pé do monumento a Rosalía no Espolón. No evento
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Iglesia Alvariño recitou un poema e don Ramón Otero Pedrayo leu un
emotivo e fermoso discurso. Rematou o acto cantando todos o Himno
Galego e o mesmo Quiroga rezou un Noso Pai pola alma de Rosalía en
galego, minguando así —segundo relata Marino Dónega— “as tensións
propias da época en relación coa natureza do acto”. Fora un xesto de enorme
valentía por parte do Cardeal e dos galeguistas do interior.
Na intimidade don Fernando falaba con asiduidade en galego. Nun
galego elegante, nidio e íntimo, cheo de nobreza expresiva, como inzado na
conversa cotiá, no dicir de Filgueira. Cando lle escribían en galego, el
contestaba en galego. Ademais, foi o promotor da liturxia no noso idioma,
xogando un papel, quizais tardío, pero transcendental. A finais dos anos
cincuenta houbo un desasosego pastoral, presidindo o episcopado galego a
súa inmensa figura. Di Francisco Carballo, no libro A Igrexa Galega, que
“el evolucionou no goberno cara a formas dialogantes e mantivo sempre
unha pastoral de preocupación intensa polo país”.
En febreiro de 1966 elevou as preces ó Consilium ad exequendam
Constitutionem de Sacra Liturxia xunto coas de Cataluña e o País Vasco.
Así, mentres o Consilium demoraba o asunto, el autorizou a tódolos bispos,
na súa diócese, a predicación da homilía da misa en galego.
O día 7 de xaneiro de 1969, gracias as súas teimudas presións,
autorizábase o emprego da lingua galega nas celebracións litúrxicas.
Empregaríase provisionalmente a versión do Misal Galego, publicado en
setembro de 1968, que fora traducido do latín.
Foi Quiroga Palacios o primeiro cardeal que celebrou unha misa en
galego, o día 15 de xullo de 1971, con motivo da conmemoración da
restauración da Casa Museo de Rosalía e do 86 cabodano do seu pasamento.
Presidiu os actos litúrxicos, que non foron ben vistos nin polo Goberno nin
no Vaticano, en Iria Flavia. Na homilía afirmou que “cecais o dinamismo da
fe que a levou a escribir esas páxinas belísimas, nos leve a nós; nos force
a nós a traballar por conquerir o Rexurdimento de Galicia e acadar a axuda
indispensábel que precisan todos os necesitados deste país”.
Como colofón, a Real Academia Galega concedeulle a don Fernando o
título de Académico de Honra, en recoñecemento ó seu abnegado labor a
prol da galeguidade.
O ronsel da súa obra
A influencia de Quiroga Palacios na historia de Galicia é primordial e
non está estudiada na dimensión que lle corresponde como figura senlleira
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da Nosa Igrexa. Antón Fraguas sostivo que “Xelmírez deulle a Compostela
o ouro da honra de facela universal, Fonseca a sabedoría e a ciencia e
Quiroga a santidade”.
Este príncipe da Igrexa, que portaba un físico maxestoso, era dunha
discreción total, moitas veces comparado con Xoán XXIII, a quen profesaba
unha profunda e fraterna amizade. Posuía, ademais, un sorriso imperecedoiro,
cheo de humildade e de gran sentido do humor. Era, en contra do que se ten
afirmado, un home aberto e non un inmobilista nin un retrógrado.
Tivo co xeneral Franco unha relación que quizais quedase esvaída –en
palabras do profesor Villares– na amizade de dous galegos para facer
algunhas cousas conxuntamente. Este historiador pregúntase se Quiroga
Palacios foi un factor de transformación dentro do sistema ou, pola contra,
contribuíu a reforza-lo réxime vixente. Obviamente, o cardeal non era mal
visto polo poder daquela época, como tampouco non o era Tarancón, pois
os dous estaban no que se deu en chamar franquismo sociolóxico. Entrambos
casaron sen moitas fisuras, naqueles intres, cos postulados do nacionalcatolicismo imperante. Non podía ser doutro xeito.
O profesor Xusto G. Beramendi sostén que o estudio da Igrexa galega
contemporánea é un dos grandes baleiros no noso país, engadindo que aínda
nos queda por analiza-lo pensamento de Quiroga, que quizais fose máis un
home de acción que de pensamento, contradicindo así o que deixara escrito
Vicente Risco.
O que si podemos constatar, á parte das calidades citadas, é que
Quiroga era unha das persoas mellor informadas sobre a realidade do Estado
e de Galiza en particular. De non morrer no 1971, estamos seguros de que
abandeiraría, ó igual que o fixo Tarancón, o paso cara a unha nova realidade
política; cara a unha transición democrática sen traumas nin axustes de
contas. Aínda que era moi contemporizador, nos últimos anos distinguírase
como un dos cardeais máis abertos e dialogantes e, no seu derradeiro 25 de
xullo, chegou a facer unha alocución política de gran fondura como resposta
á ofrenda que fixera o Xefe do Estado, o xeneral Franco, perante do
Apóstolo.
Agora que se cumpre o vintecinco aniversario do seu pasamento é
necesario retoma-la súa figura como a dun home clave na historia da Igrexa
galega neste século. Home que endexamais tivo demasiados desexos de
protagonismo, pero que protagonizou páxinas imborrables; cunha forte
influencia na sociedade do seu momento; unha capacidade de comprensión
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infinda; con dotes de bo expositor; de espléndido conferenciante e cunha
habilidade fóra do común para a improvisación oral.
Hoxe prevalece en todos nós a imaxe dun bo e xeneroso ó servicio dos
máis necesitados, a dun grande edificador e a dun defensor do vernáculo, a
pesar do contexto histórico no que lle tocou desenvolve-la súa sempre ardua
tarefa pastoral e social.
Santiago PROL
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¿Raíces cristiás da actual
crise ecolóxica?
Ós trinta anos do artigo de Lynn White, Jr.

Por Francisco DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA

O artigo do coñecido medievalista Lynn White, Jr., “The Historical
Roots of Our Ecologic Crisis” (do que se presenta unha traducción parcial
neste número), publicouse na revista Science, en marzo de 1967. Co tempo,
foi un dos traballos que máis influencia exercen sobre un dos xeitos de
interpretación da problemática ecolóxica actual: a que atribúe a meirande
parte dos danos ambientais ó sistema de valores da sociedade occidental,
dentro dos cales os que aporta a tradición xudeu-cristiá son dos máis
influentes.
Numerosos autores empregárono coma referencia obrigada, podendo
servir coma exemplo de todos eles unha publicación moi recente, o libro de
Leonardo Boff Ecología: grito de la Tierra, grito de los pobres (1996). Por
estas implicacións e mesmo polo seu valor en si (é, certamente, un bo
traballo de investigación e reflexión) é polo que se estima que pode ser de
interese para os lectores de Encrucillada coñecer de primeira man o máis
salientable deste artigo, así coma o de aportar algunhas consideracións
persoais sobre o mesmo. Ademais, os trinta anos que pasaron desde a súa
publicación son tempo abondo como para que ó longo del puidese xurdir
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unha nova xeración. Posiblemente a que se formou despois dos acontecementos do 68 e na que a problemática ambiental e a conservación da
natureza se manifestan xa como unha fonte importante de valores e
suxestións.
As raíces históricas da nosa crise ecolóxica
O traballo de White principia cunhas consideracións de carácter xeral
(que non se inclúen na traducción) sobre a historia da ciencia e da técnica,
que se poden resumir brevemente nestas conclusións:
a) Que o coñecemento científico deu orixe a consecuencias prácticas
importantes, e polo tanto de poder tecnolóxico, soamente a partir da segunda
metade do século XIX.
b) Este coñecemento científico, aínda que tivo antes raíces derivadas
doutras culturas, foi predominantemente occidental a partir do século XVI.
c) A superioridade tecnolóxica de Europa no mundo é evidente xa
desde o século XV e foi o resultado dun espectacular desenvolvemento que
se incubou e agromou todo ó longo da Idade Media.
A continuación entra xa de cheo no que se pode considerar a súa tese
fundamental, a das implicacións que tiveron as tradicións xudeu-cristiás nos
fundamentos da ciencia e as técnicas actuais e, da man delas, nos seus
efectos sobre a degradación do medio ambiente. E que de novo se resumirán
nos seguintes apartados que tentan sintetiza-lo máis salientable do
pensamento do autor:
1) Os novos xeitos de explotación da natureza que foron xurdindo na
Idade Media estaban en harmonía con modelos intelectuais máis amplos. “A
ecoloxía humana está fondamente condicionada polas crenzas sobre a nosa
natureza e destino, é dicir, pola relixión”.
2) A victoria do cristianismo sobre o paganismo constituíu a maior
renovación psicolóxica da nosa cultura, aportando unha visión lineal (non
cíclica) do tempo histórico, de orixe xudía, que influíu fondamente nas
concepcións que xustificaban as relacións do home co mundo. O concepto
do progreso indefinido do ser humano inscríbese nesta cosmovisión.
3) No relato da Creación existen un principio e un destino, ben
definidos nos planos de Deus, nos que se sitúan os elementos naturais para
o “beneficio e imperio dos homes”.
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4) O cristianismo, especialmente na forma occidental, é a relixión máis
antropocéntrica do mundo. “Malia o que dixo Copérnico, todo o Cosmos
rota ó redor do noso pequeno planeta”.
5) O cristianismo, coa incorporación do neoplatonismo, amosa unha
especial insistencia na dualidade home-natureza, que, en xeral, está ausente
nas relixións orientais.
6) A teoloxía cristiá oriental foi máis pasiva e intelectual cá occidental,
onde predominaba o voluntarismo. O santo grego “contempla”, mentres que
o santo occidental “actúa”. Neste contexto, os estímulos para a conquista da
natureza agromarán con máis facilidade no cristianismo occidental.
7) Os científicos occidentais que máis contribuíron ó nacemento da
ciencia moderna (Bacon, Galileo, Newton, etc.) explican as súas motivacións
en termos relixiosos.
8) A ciencia moderna, vista desde unha perspectiva histórica, é unha
extrapolación da teoloxía natural que se elaborou na Idade Media.
9) A tecnoloxía moderna pódese explicar “como un cumprimento
occidental e volitivo do dogma cristián da transcendencia e o dominio
lexítimo sobre a natureza do home”.
10) A ciencia e a tecnoloxía modernas uníronse hai pouco máis dun
século para dar á humanidade poderes que nunca antes tivera. Coma
consecuencia da falta de control destas capacidades de actuación sobre a
natureza, xorde a degradación ambiental actual. E “se isto é certo, ó
cristianismo pódeselle botar grande parte da culpa”.
Finalmente, destaca a importancia da figura de san Francisco de Asís,
“a máis radical na historia cristiá desde Xesús Cristo”, que tentou “depoñe-lo home da súa monarquía sobre a creación e establecer unha democracia
de tódalas criaturas”. Amosa a importancia e a actualidade da súa doutrina,
sobre todo a dos primeiros tempos, e dalgún xeito propona como referencia
para soluciona-los problemas actuais, xa que, como “as raíces do noso
problema son maioritariamente relixiosas, a solución tamén debe ser
fundamentalmente relixiosa. Debemos recapacitar e sentir de novo a nosa
natureza e destino. O sentido profundamente relixioso, pero herético, dos
primeiros franciscanos pola autonomía espiritual de tódalas partes da
natureza pode sinala-lo camiño.” E, adiantándose a declaración que Xoán
Paulo II fai no ano 1979, propón a san Francisco como “patrón dos
ecoloxistas”.
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As orixes relixiosas da ciencia e da técnica occidentais
Resulta hoxe incuestionable que a ciencia moderna, que xorde do
empuxe metodolóxico e innovador dos homes do XVI, tivo, como afirma
White no seu traballo, “unha matriz relixiosa”. A historiografía medieval da
ciencia (Crombie, 1993, sobre todo) deixa ben sentado cómo nos últimos
séculos da Idade Media os feitos experimentais chegados das máis diversas
culturas, así como as fondas discusións intelectuais (as máis, de contido
relixioso) que se desenvolvían nas novas universidades europeas, serviron
coma crisol para o agromar deste renacemento cultural.
Tamén, aínda que non é xa tan evidente neste caso a afirmación de
White, a tecnoloxía medieval puido xurdir dunha conciencia moral que
poñía o acento na acción e nas intervencións sobre o mundo natural. Pódese
xustificar que tamén tiña raíces relixiosas se se repara, por exemplo, en
moitas regras monásticas (como no ora et labora dos bieitos) ou mesmo
nunha teoloxía moral que poñía máis o acento nas obras ca nas intencións.
Certamente, o despegar da tecnoloxía occidental dos séculos XII ó XIV, con
relación á das outras culturas, foi espectacular e constituíu o principio da
hexemonía cultural de Europa dos séculos vindeiros. Mais a xustificación
das causas dese despegar fican aínda coma un dos interrogantes máis
apaixonantes da historia da tecnoloxía e mesmo das civilizacións. Probablemente actuaron varias causas, dentro das que a relixiosa podería ser unha
máis. Que fose a única ou a máis importante, como suxire White, fica aínda
por demostrar.
A partir destas dúas afirmacións (certas, con poucos reparos, no seu
conxunto), o autor establece unha relación causal entre as orixes da ciencia
e a tecnoloxía (relixiosas, maiormente) e a degradación que sofre hoxe o
medio ambiente. Mesmo como se, unha vez constituído o método científicotécnico, o seu devir inexorable tivese que ser xa o estrago da natureza.
Semella como se o bo ou o mal uso que se faga destas forzas non tivese nada
que ver cos seus resultados.
Deberíase sinalar que a ciencia e a técnica son simples instrumentos
(ferramentas) e polo mesmo carentes de valores morais. Só o uso que se fai
deles é o que entraría de cheo no dominio da ética. Outros autores, fieis á
teoría das orixes xudeu-cristiás da destrucción da natureza, afondan neste
punto e sinalan que o mal uso que se fai da tecnoloxía é o resultado dunha
educación moral que ten as súas fontes nunha teoloxía onde os mandatos de
Deus, expresados dun xeito indiscutible na Biblia (por exemplo en Xénese
1:26 ou Salmos 8:4-8), xustifican a apropiación do mundo natural para o uso
e beneficio exclusivo dos humanos. A comparanza con outras relixións,
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maiormente orientais, onde o home é un máis dos seres creados e os deuses
mesmo se mesturan ou son a terra, completan as argumentacións.
White suxire estas cuestións das raíces relixiosas do mal uso da técnica,
mais non centra nelas o cerne dos seus argumentos. Probablemente, porque
o obxectivo do seu traballo estaba nos efectos das técnicas no mundo actual.
E así como non resultaba doado buscar xustificacións relixiosas ancestrais
para o uso que facía da técnica unha sociedade fondamente descrida, como
é a de hoxe, semellaba como máis lóxico procuralas nas orixes da ciencia
e a técnica. Xa que estas si que se estaban a aplicar cunha metodoloxía (a
experimental) que ancoraba as súas orixes no mundo medieval.
O sentido do uso da técnica no mundo preindustrial
Certamente, semella pouco afortunado procurar xustificacións relixiosas
do uso da técnica nunha sociedade tan dominada pola propaganda como é
a de hoxe en día, na que claramente os valores que se divulgan teñen tan
pouco que ver cos obxectivos que a maioría das grandes relixións defenden.
Agás que se queira caer nun clericalismo certo ou volver a nocións coma as
de cristiandade, a realidade é que o mundo actual funciona por motivacións
moi arredadas do universo relixioso. De calquera relixión, mesmo das
orientais, como amosa ben ás claras o caso do Xapón, que, aínda que vén
dunha tradición budista, degrada a natureza cos mesmos xeitos e intensidades
que os occidentais por mor do seu desenvolvemento tecnolóxico. E, se non
chegase este exemplo, poderíanse engadi-los problemas ambientais
emerxentes dos catro dragóns do sueste asiático, onde as relixións orientais
son tamén o seu berce relixioso.
Se se volven os ollos cara atrás, pódese, en troques, observar como a
sociedade preindustrial europea amosa con moita máis claridade os vínculos
que se establecen entre as motivacións relixiosas e o uso da ciencia e as
técnicas. Na Idade Media, sobre todo, pódese poñer como un bo exemplo a
deforestación xerada polas ordes relixiosas entre os séculos IX e XIII.
Moitos monxes centroeuropeos acadaron unha popularidade lendaria pola
súa capacidade de abater bosques para o establecemento das colonias
agrícolas. Os benedictinos levaban, obedecendo as súas regras, unha poda
no cinto e san Columbano camiñaba sempre seguido dunha escolta de
leñadores. Preferíase un monxe ben arador que bo orador (Ducassé, 1960).
Estes feitos poden ter, sen embargo, dúas lecturas. Analizados cos ollos
de hoxe, énchense de connotacións ecolóxicas negativas, pois os ecosistemas
forestais son un dos bens máis apreciados polos defensores do medio
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natural. E, certamente, as ordes relixiosas pódense considerar como a punta
de lanza da forte deforestación que sufriu Europa na Idade Media. Mirados,
en troques, cunha perspectiva histórica e tendo en conta as diferentes etapas
polas que foi pasando a civilización occidental, as consideracións poden ser
outras. Os benedictinos foron deforestadores, mais tamén foron os que
introduciron o arado de vertedeira e a grade, ferramentas indispensables
para o desenvolvemento da agricultura moderna. E semella bastante difícil
imaxina-la conquista destas innovacións sen dispor de abondos campos de
cultivos para practicar estas novidades que, evidentemente, deberon pasar
por un longo período de erros e acertos ensaiados nas terras que antes
ocupara o bosque.
Estes trebellos agrícolas, como a maioría das técnicas creadas na Idade
Media, viñan caracterizadas por estes dous trazos fundamentais:
a) O estar destinados á medra do rendemento das forzas empregadas e,
indirectamente, ó alivio do traballo humano ou de facelo máis eficaz.
b) As innovacións correspondíanse moi ben coas necesidades da
sociedade e as súas leis de desenvolvemento, polo que na maioría dos casos
a súa recepción era indiscutible (Ducassé, 1960).
A crítica da cultura occidental
Ben é certo que todo o movemento da ecoloxía profunda actual (“deep
ecology”), rexeita en boa medida os valores representados pola chamada
civilización occidental. E a súa historia mírase como unha sucesión de
desatinos que tiñan ou teñen como obxectivo o estrago do medio natural. Os
ollos vólvense cara a Oriente ou as poboacións primitivas, onde se atopan
as fontes do auténtico coñecemento.
A declaración do xefe indio Seattle (tan citada por estes movementos)
é, certamente, un fermoso parlamento. Mais, aínda que as súas palabras
foron recollidas en 1877, correspóndense coas dun representante dunha
sociedade moito máis antiga como é a dos cazadores e recolectores. E sen
negar que nestas civilizacións primitivas se poidan atopar suxerentes
referencias para o comportamento actual, no seu conxunto estanse
representando as formas máis elementais de utilización do medio polo
home. Despois delas, coa domesticación das plantas e os animais, viñeron
os pobos nómadas e os de agricultura sedentaria, para, finalmente, chega-los pobos industriais. En paralelo a esta evolución económica da humanidade
segundo o modelo occidental, aconteceu a evolución política (con fitos tan
significativos coma a abolición da escravitude ou a Revolución Francesa) e
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a das ideas, onde se poden situar tódolos humanismos que apareceron nesta
parte do mundo, desde Sócrates a Mounier.
Este camiño foi percorrido enteiramente polo mundo occidental, mentres
que o resto das sociedades ou están accedendo á cultura industrial ou fican
en estadios moito máis distantes, mais sempre nesta mesma liña evolutiva.
Que elas puidesen dar orixe a outro xeito de evolución diferente da que hoxe
coñecemos, se a influencia de Occidente non fose tan férrea, é unha hipótese
atraente, mais cóntase con moi poucos datos para poder sostela e moito
menos para poder garantirlles un destino máis doado a eses pobos con esa
nova alternativa. A historia humana non deu marxe para máis. Por iso,
pretender anular moitas das conquistas da historia da humanidade, coma a
Declaración dos Dereitos do Home, por exceso de antropocentrismo (Rowe,
1989) ou substituí-los humanismos por outras formulacións como o “inhumanismo” (Sessions, 1977) ou o “transhumanismo” (Greenpeace, 1979) semella
non só un intento arriscado, senón mesmo suicida.
Claves para o noso tempo
Os historiadores indios Guha e Gadgil (1993) formularon unha
interesante teoría sobre os factores socioeconómicos que poden influír máis
na degradación do medio ambiente. É unha teoría de formulación moi xeral,
tanto no tempo coma no espacio, e polo mesmo pode ser empregada para
xustificar feitos de diferentes épocas e culturas. Inscríbese nun traballo máis
amplo sobre a utilización dos recursos nos catro grandes tipos de sociedades
polas que pasou a historia da humanidade: 1) os cazadores recolectores, 2)
os nómadas, 3) o cultivo sedentario e 4) o modo industrial. Do estudio da
presión das poboacións sobre os recursos chega a conclusión de que esta
relación controla, entre outras cousas, o impacto ecolóxico e as percepcións
que o ser humano ten da natureza, segundo o seguinte esquema:
a) Poboación e recursos básicos en equilibrio
Impacto ecolóxico: de baixo a moderado
Percepción da relación home-natureza: o home é o administrador da
natureza
b) Recursos básicos en expansión
Impacto: alto
Percepción: o home é o conquistador da natureza
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c) Recursos básicos minguantes
Impacto: alto
Percepción: o home séntese indefenso diante da natureza
De acordo con esta teoría, as formulacións relixiosas poderían ser máis
o resultado dunha determinada percepción da natureza, que se transcende
dentro da cosmovisión particular de cada relixión, ca causa delas. Esta
teoría de Guha e Gadgil, que inverte totalmente o papel que White lle
atribúe á relixión, é perfectamente aplicable para os tempos medievais, nos
que os efectos ambientais corren parellos coa relación poboación-recursos.
E os mosteiros, paradigmas singulares do que foron as explotacións agrarias
da época, serviron tanto coma exemplo de agresións ó medio, xerando fortes
erosións das terras, coma, no caso de moitas abadías cluniacenses, de
modelos dunha xestión ordenada ó mantemento dos recursos (Duby, 1973).
O que hoxe chamariamos un desenvolvemento sostido. E todo iso facíase
baixo os presupostos comúns dunha soa relixión e mesmo dunhas regras
monásticas únicas.
De tódolos xeitos, e aínda que os condicionantes fundamentais da
acción do home sobre o medio fosen de caste socioeconómica, non habería
que desbotar totalmente algunha influencia do mundo das ideas e das
crenzas. O contrario sería non confiar na capacidade do ser humano para
transcende-lo determinismo material. O problema está en que, como todo o
que atinxe ós problemas do espírito, a proba positiva é difícil e mesmo
imposible de obter: todo fica máis no mundo do que se arela ou se cre que
do que se apalpa.
Para os tempos actuais, a teoría de Guha e Gadgil tamén se pode aplicar
cun factor engadido: que a presión sobre os recursos non depende xa do
número de traballadores, senón da capacidade tecnolóxica per cápita de
cada un deles. O incremento da potencia de traballo foi tal, que a afirmación
que se facía no principio do artigo (de xeito provisional, engadiríase) de que
a ciencia e a técnica eran neutrais habería que revisala agora. Do mesmo
xeito que no mundo da bioloxía o incremento de tamaño e de complexidade
xera cambios cualitativos (“More is different”, sinalaría Anderson, 1972),
a medra desmesurada da capacidade de intervención tecnolóxica do ser
humano supón tamén algo máis ca un simple dato cuantitativo. O feito de
que hoxe exista a capacidade real de acabar con todo rastro de vida sobre
a Terra establece, sen dúbidas, un feito diferencial decisivo fronte ás
técnicas preindustriais. Ou sen ir tan alá, que calquera intervención en obras
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públicas dunha certa magnitude poida transformar de xeito irreversible
paisaxes enteiras e mesmo destruír, se sobrepasa os seus límites de
recuperación, poboacións vexetais ou animais completas.
Todo iso, cando menos, obriga moralmente a manexar con siso estas
poderosas ferramentas. As diferentes formulacións que hoxe en día se
ensaian do chamado “Principio de Precaución”, tentando atopar recursos
legais para previr calquera tipo de risco (Legay, 1996), afondan nese camiño
e constituén, sen dúbidas, o primeiro principio ético a considerar. Por outra
banda, e aínda que a sociedade actual, en xeral, se sente arredada de
calquera principio relixioso que inflúa sobre o uso que fai das técnicas,
coma crentes deberiamos procura-las nosas propias fontes de sentido para
iso.
O libro de Leonardo Boff citado no comezo pode ser unha referencia
doada. Mais, felizmente, non é a única. Ó meu ver, o teólogo brasileiro
séntese levado de máis polos gustos da ecoloxía profunda, e o ser humano
e posiblemente tódolos humanismos míranse como disoltos nunha
cosmoloxía globalizadora e distante. Unha mellor conxunción do respecto
pola vida en xeral e a necesaria excepción que supón o ser humano no
mundo (non estaría de máis lembrar a Teilhard, tan esquecido hoxe)
atopariámola en Albert Schweitzer. Este médico, pastor luterano alemán e
Premio Nobel da Paz en 1954, propón, dun xeito radical para o seu tempo,
o principio do respecto pola vida. De calquera tipo de vida, xa que “Para o
home verdadeiramente moral, tódalas vidas son sagradas”. Mais, ó tempo
que defende a vida en xeral, deseña o seu propio humanismo “diante dunha
época... que incluso ridiculiza os inalienables dereitos do home proclamados
no século XVIII” (Schweitzer, 1966).
San Francisco, a pesar de que se nos presenta moitas veces coma
ecoloxista profundo, tamén aporta ó seu xeito de entender un humanismo
compatible co respecto á vida e ó medio. No propio “Cántico das Criaturas”,
ademais da dedicación inicial a Deus, que lle dá senso a todo o conxunto,
a loanza das criaturas faise por elas mesmas, mais tamén polos beneficios
que lle reportan ó home: “Loado sexas Señor, pola irmá auga... que é moi
útil”, “Loado sexas Señor, pola irmá terra... que nos sustenta e nos leva”.
En definitiva, unhas referencias que sirvan para un home do século
XXI, que respecta a natureza, que a sabe única e insubstituíble, pero que
tamén se enraízan con tradicións bíblicas de sempre, como son as de
coidador de terras e rabaños (“Tomou Iavé Deus ó home e deixouno no
Xardín do Edén, para que o labrase e coidase”, Xén 2:15).
Francisco DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA
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Os tres mosqueteiros
Por Agustín DÍAZ

Os tres mosqueteiros seica eran catro: aquí tamén. Pero o candidato
a mosqueteiro máis guerreiro puxo as súas armas ó servicio do cabaleiro
ex ministro. Foi unha nova victoria do primeiro mosqueteiro, que xa
acadara previamente que o antigo mosqueteiro Nogueira tivese que
acomodarse no séquito do máis poderoso que tiña ás súas beiras. E,
definidos os mosqueteiros, pódese declarar oficialmente a guerra, xa
empezada hai meses. Agora seguirán as cerimonias dos novos torneos:
cadaquén foi compoñendo os seus cantos de batalla, vaise adornando
coas plumas e pinturas de guerra e vai escollendo no campo de batalla
o contorno máis favorable.

Xustamente, a formación da coalición electoral entre socialistas e
Esquerda Unida deu moito que falar, aínda que case tivo máis eco fóra ca
dentro de Galicia. A prensa de Madrid tomou o asunto como un argumento
para incidir nos problemas internos de IU, sobre todo nos conflictos que
opoñen a Anguita cos seus coligados, e nos seus polémicos apoios ocasionais,
pero de gran importancia simbólica, ó Goberno do PP, xusto nos asuntos nos
que Aznar ten problemas con CiU. El País e asimilados poñen este pacto
coma un exemplo a seguir, mentres os do outro bando relativizan a súa
importancia.
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Queda claro que nas próximas eleccións vai desaparece-la tradicional
leria do voto útil: agora ninguén pode pretender que se vaia perder un
número significativo de votos. Pero non queda tan claro se a aportación en
votos que pode supoñer, pola esquerda, esta coalición vai compensa-la
perda daqueles electores máis moderados, ós que Fraga e mailo PP van
espantar falando dos comunistas e da Fronte Popular. Por todo iso estraña
moito a xenerosidade mostrada polos socialistas ó ofrecer postos tan
destacados ós candidatos de Esquerda Unida e admitir que a alianza revista
a forma de coalición, coa integración de siglas e símbolos. Non falta quen
interpreta tal xenerosidade coma unha mostra de febleza, de pagar un prezo
tan alto por ese apoio ante o medo a quedar de terceiro na competición
electoral.
¿Pacto de goberno?
Igualmente, resulta curiosa a insistencia dos socialistas en non admitir,
nin coma hipótese, a posibilidade dun pacto de goberno cos nacionalistas,
cando saben de sobra que non teñen ningunha opción de poder acceder á
Xunta sen o apoio do BNG, con quen, por outra parte, veñen gobernando na
meirande parte dos concellos que aínda conservan (menos no da Coruña,
claro). É perfectamente lóxico e coherente que aspiren a encabezar ese
hipotético goberno da esquerda e, polo tanto, a superar en votos e escanos
ó BNG. Pero tanta insistencia en desmarcarse del pode non ser entendida
polos electores, aínda máis despois do pacto con Esquerda Unida. E en todo
caso non vai facilita-las cousas despois.
Tamén aquí hai fogo cruzado desde Madrid. Se diversos dirixentes
socialistas viron con agrado o pacto de Vázquez e Caballero con Esquerda
Unida (tomado, sobre todo, en clave madrileña, que Felipe González aínda
non tivo tempo de darse un garbeo por Galicia, malia todo o que se dixo
cando o congreso do PSdeG de que non podía asistir daquela, pero que viría
de vagar un mes depois), eses mesmos dirixentes e, sobre todo, os de IU
constatan a cotío no Congreso que coinciden na inmensa maioría das
votacións cos dous deputados do BNG. Por iso resulta máis difícil de
entender un desmarque tan claro, cando a propia marca xa quedou perfectamente diluída coa formación da citada coalición, á que se engade mesmo un
elemento ecoloxista tan respectable como falto de forza.
Quizais agora queiran escudarse na victoria da esquerda francesa nas
recentes eleccións. Pero saben perfectamente das grandes diferencias internas
desa esquerda, integrada por un mínimo de cinco grupos: PSF (socialistas),
Movemento dos Cidadáns (escindido do PSF), PRS (un parásito do PSF, que
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nunca vai só ás eleccións), ecoloxistas (de varias familias) e PCF. As
diferencias en canto ó papel do sector público e mailas privatizacións, á
Unión Europea en xeral, á moeda única ou á Seguridade Social son tan
grandes nese conxunto como as que poidan te-los do PSdeG co BNG neses
mesmos e noutros temas.
Florecen as enquisas
Logo dalgúns avances pouco serios, as tardías chuvias primaverais
fixeron florece-las enquisas. Fronte a uns datos sen contrastar que facilitaron
os socialistas, o PP deu a coñecer unha enquisa que presenta as garantías
formais de seriedade. Nela conservan a maioría absoluta, pero polos pelos
e cunha importante baixa dos apoios logrados no 93. Por outra parte, tal
enquisa foi anterior ó anuncio da coalición de esquerdas. Pero unha simple
suma dos resultados atribuídos a esta coalición non altera moito os resultados
(como tampouco cambiaba máis ca un escano nas eleccións do 93 a suma
dos votos de EU-EG ós do PSOE).
Saíu logo outra enquisa moi interesante, pero insuficientemente coñecida
e explotada, o chamado barómetro do CIS, publicado coincidindo co
primeiro ano de goberno de Aznar, esa que valeu para proclamar en moitos
medios informativos que por primeira vez o PP superaba ós socialistas en
intención de voto e que Aznar se aproximaba a Felipe González na
valoración popular. Pois ben, esa enquisa daba tamén o dato dun forte
aumento de apoio ó BNG. Non se publicou en detalle a desagregación desa
enquisa por comunidades autónomas nin apareceu en ningunha parte
contextualizado este apunte illado. Ó mellor o dato é de peso e explicaría
parte do comentado nos primeiros parágrafos desta crónica. Ou ó mellor non
é así.
Na enquisa do PP galego había tamén datos interesantes sobre os
candidatos á presidencia da Xunta. Tanto no nivel de coñecemento coma na
valoración da capacidade política, era o socialista Abel Caballero quen saía
peor librado. E todo iso logo de pasar xa varios meses dun rebulir incesante
por toda Galicia, con diarias comparecencias perante os medios informativos:
claro que tales intervencións non resultan especialmente interesantes, ó
dicir dos xornalistas que teñen ocasión de seguilas de preto.
As listas están cocéndose
Mentres tanto, os diferentes partidos van preparando as súas candidaturas.
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Todo parece indicar que as dos socialistas van experimenta-los máis
importantes cambios: nas anteriores fora o daquela secretario xeral, Antolín
Sánchez Presedo, quen cortara o bacallao, co visto e prace de Madrid.
Agora é o novo secretario xeral quen controla a situación, de xeito que os
seus colaboradores máis directos, coma os concelleiros coruñeses Méndez
Romeu e Losada Azpiazu, teñen prometidos postos destacados. Xa queda
dito que haberá un segundo posto pola Coruña para Anxo Guerreiro e o
terceiro por Pontevedra será tamén para os coligados, seguramente para o
cangués Pazos, procedente de Esquerda Galega. Tamén soa en Lugo o nome
do ecoloxista Jorge Vivero. En Ourense falan mesmo de levar a Pérez
Touriño, agora deputado en Cortes pola Coruña, xunto con Xabier Casares.
Iso impón unha limpa a fondo dos actuais deputados, para facer sitio
para os xa citados e algún outro novo que apareza. Xente como Ceferino
Díaz, Gato Soengas ou mesmo Ventoso Mariño poden desaparecer das
listas. E, desde logo, Sánchez Presedo. ¿Volverá González Laxe? Será
difícil colocar a un ex presidente nun posto secundario e, con tantos
compromisos coma os citados, non resulta doado darlle a cabeza de lista
pola Coruña.
As novidades no PP poden saír de dous factores: da enésima crise de
Ourense, onde Baltar matou o seu pai político, Victorino Núñez, e parece
disposto a afrontar tamén a un Pérez Vidal ben visto por Fraga, pero sen
resortes de presión, e as ambicións dalgúns novos notables, sobre todo algún
recente conselleiro, que quere liberarse da tutela do secretario xeral. Pérez
Varela estase movendo moito, pero fállanlle as bases, como a Pérez Vidal.
Varios conselleiros máis teñen aspiracións, pero estarán ó que mande o
patrón correspondente (Romay e Rajoy mantéñense vixilantes, pero non
parecen belixerantes). Non se agardan sorpresas na lista de Lugo, onde
Cacharro Pardo seguirá facendo a súa real vontade, malia a campaña de
desprestixio desatada sen reparo nalgún medio moi importante, sen que
Fraga se atreva a poñerlle couto.
No BNG seguramente se imporá a continuidade. As únicas dificultades
serán busca-lo acomodo máis axeitado para Camilo Nogueira e Domingos
Merino, abrindo así un cupo para UG dentro da sopa de letras, ademais da
lóxica aspiración de Xosé Manuel Beiras de reforza-la presencia dos seus
máis próximos amigos e colaboradores. Unha vez máis será a UPG a que
imporá a súa lei, a do máis forte: non se viu ata agora ningún sinal de cambio
nesta liña. Agora ben, as perspectivas de mellora de resultados poden axudar
a recoloca-lo persoal citado e mesmo algún máis.
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A voltas con SOGAMA
Nas últimas semanas a Sociedade Galega do Medio Ambiente
(SOGAMA) foi motivo de moitos titulares de prensa. Por un lado, estaba a
adxudicación do importante contrato para construí-la gran caldeira onde se
vai queima-lo lixo de toda Galicia, unha decisión que partía de moi lonxe,
na que se enfrontaban moitos intereses e na que os dirixentes e comité de
empresa de Vulcano xogaron as súas bazas tarde e como á desesperada. A
decisión tomouse seguindo as directrices dun comité, seguramente capacitado
técnicamente, presidido por un home de confianza das autoridades
competentes. Por outro lado, recollendo boa parte da argumentación
esgrimida por Vulcano, os responsables políticos reiteran o compromiso de
que este importante contrato vai executarse en Galicia.
Esta polémica ocultou un pouco outra aínda máis importante: ata ónde
se pode recuperar boa parte do refugallo que se tire ós contedores de lixo e
en qué medida resulta contaminante queima-lo lixo. Nestas, o alcalde da
Coruña descubriu unha nova vocación e decidiu que o plan de SOGAMA
non era válido fronte a outra opción que el viña rexeitando de vello, contra
os ecoloxistas e mailos concellos da mancomunidade coruñesa, ós que
colleu de novas este trasacordo de Francisco Vázquez.
Mentres tanto, renacía a polémica pola instalación dunha planta
empacadora de lixo en Vilaboa, ás portas de Pontevedra, un conflicto que
continúa o de Vigo de hai catro anos, que segue, por certo, sen resolver. A
triste experiencia da pouca seriedade das medidas anticontaminantes pode
facer comprende-la desconfianza dos veciños, malia a falta de razóns
obxectivas para teme-los efectos dunha planta empacadora.
Lamentablemente, a opinión pública non reacciona contra os milleiros de
vertedoiros espallados por toda Galicia: nos lugares máis insospeitados do
monte ou do río máis arredado calquera tropeza con restos dunha cociña ou
doutro vello utensilio metálico, cando non son os sacos ou recipientes de
plástico tirados por veciños próximos, cando non animais mortos por
calquera enfermidade. Isto si que é un delicto ecolóxico, que a conciencia
cidadá non denuncia e as autoridades toleran sen tomar medidas.
GEA e Santa Bárbara
O Grupo de Empresas Álvarez (GEA) tamén ocupou moitos titulares de
prensa. Desde o seu desgraciado paso polo INI, este conxunto de fábricas
parece levar consigo a peste. Todos saben que ten futuro, pero para iso hai
que borra-lo seu pasado, libera-la empresa da enorme carga financeira que
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foi acumulando polos erros pasados. Pero o plano de viabilidade depende
esencialmente de poder vende-los terreos e só unha empresa pública coma
o SEPES podería adianta-lo diñeiro que posibilite gaña-los dous ou tres anos
que se precisarían ata reordena-la producción e poder dispoñer dos terreos
para vivendas ou solo industrial. E, por se non abondase con iso, altos
dirixentes do grupo empresarial vense implicados en tráfico de drogas.
Menos mal que o presidente da Xunta non se declara adicto ás doutrinas
da Thatcher e botou unha man neste asunto, igual ca no da fábrica coruñesa
de Santa Bárbara. Nas dúas crises a intervención dos poderes públicos vai
ser decisiva, e non tanto porque haxa unha importante aportación de capital
público, senón porque os instrumentos de promoción industrial da Xunta
xoguen un papel de estímulo e colaboración eficaz, cun mínimo investimento
directo, para aglutina-los intereses doutros accionistas. Foi, en boa medida,
a fórmula que permitiu salvar Telettra en Arteixo. A ver se callan dunha vez
os dous proxectos, o de GEA en Vigo e mailo de Santa Bárbara na Coruña.
Mentres tanto, Bazán conseguiu concreta-lo segundo buque da nova
serie de alta tecnoloxía que lle dá tranquilidade ó estaleiro. En cambio,
ASTANO ten aínda no aire a espada de Damocles: ó non ter permitida a
construcción de barcos, hai algún competidor que denuncia que as
plataformas que está facendo ultimamente, ó dispor dunha certa mobilidade,
hai que catalogalas coma buques. E quen denuncia isto é un estaleiro
privado das Illas Británicas que percibe subvencións europeas: vivir para
ver.
A venda de INESPAL
Outra empresa importante, polo número de empregados e polo gran
capital investido nela, que dá que falar desde hai tempo é INESPAL. Cando
se crearon as factorías de Alúmina e Aluminio na Mariña luguesa
concibíronse desde a perspectiva dunha industria de enclave: a materia
prima ven de fóra e alí faise unha mínima transformación, aproveitando
unha enerxía eléctrica en boas condicións (malia que non foi adiante o
proxecto da central nuclear de Xove) e unha man de obra a prezo accesible.
Pero o mercado do aluminio tivo moitas alternativas, sobre todo a raíz
da desaparición da Unión Soviética, que empezou a traballar a prezo de
saldo. Mentres tanto, esas dúas factorías quedaran integradas no INI,
conxuntamente con outras fábricas do sector, como a veterana Aluminio de
Galicia, na Coruña. Xa nos últimos tempos de goberno socialista existía o
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proxecto de vende-lo conxunto a quen o quixese nunhas condicións
minimamente decentes.
Ese é, xustamente, o problema que hoxe se ventila. O Goberno de
Madrid considera que a multinacional Alcoa é unha garantía: trátase dun dos
grupos mundialmente máis poderosos no sector e ofrece a continuidade das
fábricas e mante-los postos de traballo. Os empregados non ven as cousas
con tanto optimismo; pensan que nunha empresa desa magnitude os postos
de traballo en Galicia estarán á mercé da estratexia internacional do grupo,
que lle dará máis ou menos traballo a estas fábricas segundo evolucionen os
prezos da enerxía eléctrica ou da man de obra nos diferentes países. Por iso
se amosan contrarios á venda do grupo INESPAL, apoiados pola oposición
parlamentaria, que desconfía das garantías oficialmente ofrecidas.
Agustín DÍAZ
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Unha cultura esgallada
Por Xesús PORTAS FERRO

La cultura, según yo pienso, es un sistema en el que juegan un papel
decisivo las aceptaciones y los rechazos de la colectividad. La cultura es un
entramado axiológico. Una interrelación de valores, en cuya interioridad
actúan las costumbres, las tradiciones y asimismo, ¡cómo no!, las aportaciones
de la mente y de la sensibilidad.
García Sabell, D.:
“La cultura, arma arrojadiza”, El País, 20.05.97, p. 12

Batidos por dentro e por fóra
Morreunos Paulo Freire, o pedagogo da liberación que nos axudara a
identifica-lo concepto de educación co de formación dunha conciencia crítica,
lectora da realidade social máis ca da letra impresa ou da realidade virtual. Unha
pedagoxía que presupón, xunto á transformación do sistema educativo, a do
propio sistema social, que á súa vez a educación contribuirá a transformar. Unha
educación que, a máis dunha capacitación técnica, supoña someter a exame a
ética e a estética, a ideoloxía e a política que subxacen a toda aprendizaxe. Unha
pedagoxía pensada dende e para o oprimido; moi distinta, pois logo, da que lle
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acae ó neoliberalismo imperante. Morreunos Paulo Freire cando máis falta nos
facía a súa voz profética. Non moi vello, pero moito tempo despois de que os
educadores da base deixasen de frecuenta-los seus escritos para inspiraren neles
o seu labor educativo.
Hiroshi Nakajima, o director da OMS (Organización Mundial da Saúde), ó
presenta-lo Informe sobre a saúde no mundo 1997, afirmaba que ten unha
preocupación, segundo el non política: a de o neoliberalismo non tomar en conta
o sufrimento do pobo e estar a degrada-las condicións de saúde da sociedade. De
pasada, apunta tamén que se trata dun modelo que vai cambiar profundamente
o consumo, o medio e os modos de vida das poboacións. É dicir, que vai ter, ou
está xa a ter, grandes repercusións culturais.
Desde 1992 veñen celebrándose os foros do Encontro Europeo das Ciencias
e da Cultura, tamén denominado Carrefour pour l’Europe. A súa pretensión é a
de ofrecer ás institucións executivas da Unión Europea criterios intelectuais
inspiradores da súa acción. O último dos foros acaba de se celebrar en Santiago,
coa presencia e intervencións de grandes persoeiros da cultura e da política
europea. O seu tema e lema foi: “Un futuro ético para a Unión Europea”.
Afirmouse alí que a vertente ética é inherente ó proxecto europeo e aprobouse
como conclusión a existencia dun zócalo común de valores capaz de cimenta-la identidade europea, unha identidade aberta baseada na dignidade humana.
Todo moi belo. O propio Fraga, coido que no acto inaugural, proclamaba con
ardor estas ideas, poucos días despois de render magnos eloxios ós sacrificios
humanos ofrecidos por Fujimori I do Perú ó deus cruel da orde neoliberal.
Porque hai un hiato de leguas entre os valores proclamados como constituíntes
da ética humanista e aqueloutros efectivamente promovidos pola nova lóxica
económica, dictada polos mercados financeiros e servilmente apoiada polos
gobernos. A ineficaz promoción daqueles déixase ás conciencias individuais.
Ou á acción laico-caritativa das ONGs. Ou pregóanse e canonízanse en
solemnes convencións dos mesmos que serven ós valores contrarios, co cal ó
mesmo tempo se disimula a inhumanidade da ideoloxía dominante. Ou déixase
que os barallen, nas súas torres ebúrneas, os intelectuais radicais que adoptan
unha actitude fundamentalista e, segundo Alain Touraine, tan conservadora nos
feitos coma radical nas ideas, por no fondo non creren na posibilidade de accións
positivas, reformadoras. Co que tamén non se mollan e seguen comodamente a
proferi-las súas inanes denuncias.
E mergullada no medio deses novos tentos socioculturais está Galicia, a
cativa e periférica. A Galicia que, segundo constatacións e previsións do
Instituto Galego de Estatística, se vai enchendo cada vez máis de vellos, ó tempo
que a poboación de nenos e adolescentes se vén reducindo na última década a
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un ritmo do 2% anual. Uns vellos, podemos constatar nós, que son cada vez
menos vellos no sentido de sabios. Porque xa non cantan nin contan. Porque a
tradición e a experiencia que poden transmitir ós novos consiste maiormente na
que, moi mal asimilada, beben ultimamente nos media, nas súas mensaxes
pobres e uniformadoras, causantes da transculturación. Porque moitas veces nin
a lingua de seu lles transmiten, neoconversos e cómplices da castelanización dos
seus netos. A Galicia destes netos que, traballen ou non, en gran parte seguen
vivindo no fogar paterno por comodidade ou por necesidade, quere dicir, por
medo á inseguridade laboral. A Galicia do paro, que aumenta cada mes aquí
mentres mingua no conxunto do territorio español; e que causa, segundo Valérie
Peugeot, na última Semana de Filosofía de Pontevedra, un medo tal ó desemprego,
que fai emerxe-lo peor de cada home. Unha Galicia na que por todo iso non é
de estrañar que a evolución do narcotráfico durante o último ano fose alarmante,
segundo os datos servidos polo Gabinete de Avaliación do Plano Nacional sobre
Drogas, ou que, segundo recentes estatísticas, a xuventude se inicie cada vez
máis cedo no consumo de múltiples substancias narcotizantes. E unha Galicia,
de por parte, no Parlamento da cal se puido afirmar sen vergoña que é unha
ridiculeza cuestiona-lo transporte electoral feito privadamente por afiliados e
adictos de certo partido político, porque seica “cadaquén fai o que lle peta”,
referencia xusta a un supremo valor ético. Unha Galicia, en fin, á que se están
transplantando enxurros e cóbregas ideoloxizadoras que veñen do centro e a
penas nos atinxen, como se non nos abondase coa preocupación polos males e
problemas de noso e por aqueloutros de gran alcance, nos que andan en xogo a
cualidade do humano e a propia humanidade.
Nesta Galicia producíronse, nos dous meses últimos pasados, pequenos
acontecementos culturais que de oficio habemos reseñar. Mais fará ben o lector
en, segundo os vaia repasando, preguntar en que medida hai tras eles vontade
e poder de responder ós grandes retos da situación sociocultural xeral que
incompleta e imperfectamente acabamos de describir. Vexamos, pois, algunhas
das argalladas en que andou ultimamente ocupada a nosa clase cultural.
Premios e honores
En dar e recibir premios, por unha banda. Ei-lo conto de nunca acabar.
O Goberno galego entregou os Premios Xunta de Galicia de Investigación.
O lingüista Constantino García recibiu o maior; os máis cativos, nove
personalidades das que non hai aquí lugar abondo para da-los nomes. O propio
Goberno, noutro acto, cea abondosa en comensais e manxares, concedeu a
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Fernández del Riego o Premio das Letras e das Artes. Nunha cea anterior máis
pobre, a Fundación Premios da Crítica Galicia fixera entrega dos seus igualmente
pobres galardóns, quizais por iso non menos prestixiosos. Un prestixio, con
todo, que vai minguando perante a ollada dalgúns ó veren os seus promotores
desviarse ós poucos da significación primixenia destes premios, testemuñal e
alternativa, mais case coincidente arestora coa dos oficiais. Foron os seus
galardoados desta vez Isaac Díaz Pardo, nomeado “galego egrexio”, e mais
Antón Figueroa, Díaz-Fierros, Pilar Pallarés, Carlos Núñez, Gallego Jorreto e
Vieiros, o barrio galego de Internet.
Doutros premios habemos falar aínda. Da entrega do Pedrón de Ouro a César
Portela e a Gallego Jorreto, arquitectos. Dos Losada Diéguez, que recaeron este
ano en Andrés Torres Queiruga, por Recupera-la creación, no apartado de
investigación, e en Chus Pato, polos poemas de Nínive, no de creación. A tempo
de a engadir á crónica, chégame a nova de que se acaba de outorgar a Díaz Pardo
o Premio Celanova, Casa dos Poetas, co que se honra anualmente a memoria de
Celso Emilio. E diremos finalmente do Esquío 97, recentemente concedido ó
lugués Xosé Miranda, por un poemario titulado Permiso de corso.
Dedicámonos tamén a render honores, maiormente a persoeiros que se nos
foron finando hai uns anos. Foron os máximos para Ánxel Fole, por mor do seu
Ano e Día das Letras Galegas. Con edición de libros e artigos. Con conferencias
e diversos actos celebrativos. O central deles, a sesión extraordinaria da Real
Academia Galega, seica resultou abondo deslucido por mor da escasa
concorrencia de público. Faltaron, disque, os propios concelleiros do PP, máis
interesados por acompaña-lo xefe Fraga nun acto simultáneo, o da presentación
do programa cultural denominado Galicia, terra única. Do que se ten falado e
volverase falar aquí. Do Congreso sobre Ánxel Fole, recentemente celebrado,
non temos xa logo noticias. A repercusión das súas sesións foi mínima ou nula,
quizais porque a propia Consellería de Cultura, entidade organizadora, lle
concedeu pouca importancia.
Outros persoeiros finados foron homenaxeados recentemente. Coma os
irmáns Álvarez Blázquez, ós que se dedicou unha placa en Vigo. Ou coma
Valentín Paz Andrade, co gallo do décimo aniversario do seu pasamento:
fíxoselle unha ofrenda floral no cemiterio de Lérez e foi presentada en Vigo a
edición do seu Epistolario.
Cómpre por fin referírmonos ás homenaxes que varias significadas plumas
do país tributaron a Domingo García Sabell, felizmente vivo, co gallo da súa
demisión do cargo de presidente da Real Academia Galega, despois de vinte
anos nel.
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Políticas culturais
Todo moi consonte co que acabamos de ver. As políticas culturais deste país
optan maiormente pola festa. Comezou xa a racha de enchentes e larpeiradas
organizadas por todo concello que queira ser algo, é dicir, as innúmeras festas
gastronómicas. E tamén a Consellería de Cultura puxo en marcha o seu
programa cultural Galicia, terra única, coa a escusa da conmemoración do
bimilenario deste pobo. 25 exposicións e 250 espectáculos, porque, en palabras
do propio conselleiro, “en Galicia hay cultura para dar y para tomar”. Actos
espallados por toda a xeografía galega. Conxugando tradición e modernidade.
Lonxe dos elitismos do Xacobeo 93. Con pretensións de leveda-la masa cultural
galega e facer que tamén aquí emerxan as Rosanas e as Ella baila sola. Para que
quede pouso. Co gasto de máis de 1.000 millóns, a metade aportados disque por
unha chea de patrocinadores coma a Fundación Barrié, Iberia, Aviaco, Citroen
e non se sabe máis cantos.
Coa política cultural da Xunta ten moito que ver o asunto controvertido das
axudas á prensa. A oposición parlamentaria denuncia clientelismo, arbitrariedade
e discrecionalidade nas concesións. Polo que pide unha regulación das mesmas
no Parlamento. Pérez Varela coida que isto non é factible, pois contraviría á
libre concorrencia. E insiste en que as axudas se conceden con criterios de
equidade e non discriminación.
Nas Xornadas de Arquivos, Bibliotecas e Museos de Galicia, celebradas na
segunda quincena de abril, denunciouse polos expertos asistentes que a
Administración galega está a perder papeis a causa da xestión deficiente dos seus
arquivos. Mentres os cataláns seguen coa teima de conseguir unha selección
autóctona de futbol, os nosos políticos desbotan a idea por a consideraren, din,
inútil. Tamén, e velaí a razón que remite ó universo simbólico e á ideoloxía,
porque se senten “gallegos y españoles”. Sobre unhas 15.000 persoas
manifestábanse o 26 de abril en Santiago a prol de máis atención da Administración
á escola pública. Protestábase contra o crecemento dos fondos destinados ó
ensino privado e a escasez de recursos que viven os centros públicos. Son máis
tres índices da política cultural que entre nós e para nós se fai.
Teatro e audiovisual
Volve a Feira do Teatro, despois duns anos sen ela. Consistente nunha mostra
de espectáculos dramáticos destinados a que os programadores culturais asistentes
poidan examinar, escoller e contratar. A metade destes seica veñen de fóra de
Galicia. Porque, en palabras do conselleiro ditas neste caso en galego, “temos
teatro para dar e para tomar”.
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O mesmo deberon crer, sequera por uns días, tódolos homes e mulleres das
táboas cando se reuniron na Coruña co gallo da concesión e entrega dos Premios
de Teatro María Casares. Alí se leron os manifestos, internacional e galego, do
teatro. Houbo premios abondos. O maior recaeu en A noite das tríbades, dirixida
por Xulio Lago. Mais celebráranse uns quince días antes na propia cidade da
Coruña as Xornadas de Teatro Universitario. Nelas afirmaba Xosé Monleón,
director da revista Primer acto, que agora a cultura teatral xa non existe,
substituída na maioría dos países pola figura dun mediador comercial entre o
grande público e os profesionais, que ameaza con converte-lo que ata aquí era
arte nun gran espectáculo entre outros. Difícil de aplicar a Galicia, onde, así e
todo, o teatro segue na pobreza. Coidan moitos de dentro do sector. Cousa que
se demostra tamén, por exemplo, cos degaros-necesidade que todos teñen de ir
acadando cada ano unha esmoliña das subvencións oficiais. Sóubose ultimamente
das axudas concedidas á producción, das que han beneficiares vinteseis
compañías.
Se de teatro hai a esgalla, de audiovisual nin migalla. J. Miguel Lamet,
presidente da española Unión de Productores de Cine e Televisión, agoiraba hai
pouco que o cine español quedará logo reducido a películas para a televisión.
Coida que as cousas van a peor desque o PP accedeu ó goberno. O seu presaxio
é xa realidade en Galicia, co que nos podemos todos consolar e mesmo runfar:
xa estamos no lugar a onde os outros han chegar. Así, a única noticia audiovisual
que nestes dous meses puidemos recoller é que, co gallo do Días das Letras, a
Televisión de Galicia estreou unha mediametraxe titulada O tesouro, baseada
no conto homónimo de Ánxel Fole. O cine galego morreu non nado canda Chano
Piñeiro. É o segundo cabodano.
A música
Estase a producir e reproducir música abonda ultimamente. Por desventura,
pode esperarse que a vaga se debilite por mor dun importante problema, o da
distribución comercial e a difusión destes productos. Pouco é que se editasen
novos discos de música lixeira nestes dous meses e nos anteriores. Coma o
Safari mental, de Reixa, o Non!, de Korosi Dansas, o álbum co que Fuxan os
Ventos acordan dun longo sono. Pouco é se despois se converten en ritmos e sons
que non pasan ás ondas, ás discotecas, ós campos das festas.
Algo semellante acontece coa música culta de autores galegos. O propio
Roxelio Groba denunciaba, en conferencia pronunciada no Club Internacional
de Prensa, que nos medios de comunicación non se está a difundir como merece
e cómpre. Reclamaba, asemade, das Administracións galegas que as nosas
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orquestras sinfónicas interpreten máis as obras dos compositores galegos.
Calquera entende que só o feito de se interpretaren e difundiren pode impulsar
e expandi-la creación e a producción musicais de noso. Á parte, claro está, de
que isto outro é condición necesaria para a normalización, mesmo para a
constitución, dun entrabado cultural de noso.
Artes plásticas
Son, se cadra, as máis promovidas polas Administracións e polas empresas.
Xa son abondos os concellos galegos que se dotaron do seu museo, o forneceron
e o manteñen aberto. Anúnciase agora a próxima construcción do de Vilalba,
denominado Museo de Arte Contemporánea Galega Terra Cha, que disque
conta xa nos seus fondos con máis de douscentos cadros e con pezas de arte
prehistórica. No museo municipal de Lalín celebrouse máis unha vez a Bienal
de Arte Laxeiro. Un grupo de banqueiros e empresarios constituíron a Asociación
de Amigos do CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea), seica coa
pretensión de move-la sociedade civil a apoia-lo labor do mesmo, e suponse que
tamén coa de eles mesmos patrocinaren actividades e adquisicións de fondos.
A pregunta que algúns fan e esta: ¿Como consegue Pérez Varela que as mesmas
empresas e fundacións que antes andaban tolos á procura de subvencións da
Xunta mesmo para organizaren actividades culturais, sexan elas agora as que
axuden á Xunta a paga-las súas? Velaquí un exemplo. Outro xa se viu enriba,
tocante a Galicia, terra única.
As exposicións máis importantes entre as celebradas ultimamente poida que
fosen: a mostra Mater Galleciae, de óleos de Luís Seoane arredor da figura da
muller, na Coruña, e, na mesma cidade, a da colección de arte de Caixavigo.
Lingua e normalización
Hai moito renegado ou renitente que non dá crido na realidade e excelencias
do bilingüismo harmónico e equilibrado. Que, sen embargo, progresa e se
afianza. En virtude de tal progreso e afianzamento, acontece que a Axencia
Tributaria nos presente os impresos da declaración da renda só en castelán,
cando uns anos para atrás o viña facendo en castelán e galego á xunta. En virtude
dos mesmos decide agora a Telefónica que xa está ben de estende-los recibos
en bilingüe, que o fará en castelán agás para aqueles fanáticos que expresa e
positivamente llos pidan en galego.
E ninguén se queixe, que non hai de que. Verbo da normalización lingüística,
como verbo do audiovisual que se dixo enriba e de tantas outras cousas, Galicia
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leva a vantaxe de estar xa ocupando o lugar ó que aínda ha tardar un pouco en
chegar España e mailas súas lingua e cultura. Algo así nos viñeron dicindo os
asistentes en Zacatecas (México) ó Primeiro Congreso Internacional da Lingua
Española. Decatáronse, polo visto, de que a nova realidade das comunicacións
está facendo perder uso e presencia á lingua castelá. Coidan que a globalización
informativa e os fenómenos que conleva –maiormente a uniformización de
contidos, actitudes e linguaxe– supón unha seria ameaza para a identidade
hispana. Polo que reivindican o artellamento dunhas estratexias axeitadas para
a defensa desa identidade. Non é de estrañar que moitos galegos quedasen
consontes e preocupados por estas análises e obxectivos.
Pola lingua e identidade galegas non hai tal medo, nin nos españolistas nin
en moitos galeguistas. Nin chamadas de alerta. Nin reivindicación de estratexias
defensivas. No mellor dos casos, a situación é óptima, harmónica, equilibradísima
–ou se algún cativo desequilibrio houber, é pecado miúdo–. No caso peor, a
situación é aquela á que por forza chegarán as linguas e culturas pobres.
Se non hai tales preocupacións e análises, cousa é de risa –é dicir, ridícula–
que o Parlamento galego se adherise á celebración do Día Europeo das Linguas.
Celebrouse o 12 de abril. Trátase dunha xornada instituída pola Oficina Europea
das Linguas menos Difundidas, dependente da Comisión Europea. Co Día
Europeo das Linguas quere chama-la atención sobre a necesidade de defende-la diversidade e a pluralidade lingüística e cultural nunha Europa que entende
como un mosaico lingüístico-cultural. A Oficina devandita presentaba o día 10
de abril no Consello de Europa un informe seica moi serio do galés Adam Price
no que se queren demostrar dúas verdades grandes coma dúas casas: que o porvir
das linguas minoritarias e minorizadas é parello ó desenvolvemento económico
dos países ou rexións en que se falan, e que a cohesión europea só será posible
se se conservar a diversidade cultural e lingüística. Como se isto fose con outros
e non connosco, o Parlamento adheriuse unanimemente á celebración da
devandita xornada; mais esta transcorreu sen que ninguén se coidase de que a
súa celebración, e a conciencia que tenta de crear, atinxise ó noso pobo
directamente.
Aínda admitindo que carecemos dos medios adecuados para facer fronte a
tan enormes retos, semella tamén evidente a incapacidade ou/e falta de vontade
dos nosos políticos e normalizadores lingüístico-culturais para se decataren da
magnitude e gravidade do problema. Sen isto, é imposible iren á raíz. Xa se pode
promover equipos de normalización nos máis diversos ámbitos e sectores
sociais, publicar novos diccionarios, recuperar e reeditar obras escritas no XIX,
constituír no seo da Real Academia un comité científico dedicado á lingua... Son
medidas das que non ousaremos nega-la necesidade e utilidade. O que afirmamos
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é a súa radical insuficiencia para facer fronte ó problema de fondo, sobre todo
por non se inscribiren nun plano de acción moito máis amplo e eficaz, nun tecido
de estratexias tendentes á salvagarda e reconstrucción da nosa identidade, luída
desde hai séculos e hoxe en día máis ameazada do que nunca o estivo. A pesar
das aparencias.
Xesús PORTAS FERRO

XII FORO RELIXIÓN E CULTURA EN GALICIA
Santiago, sábado 8 de novembro de 1997

Presente e futuro do cristianismo
09.30
10.00

10.30

12.00
12.30
14.00
16.30

Acollida
Presentación: Andrés Torres Queiruga, teólogo, profesor
de Filosofía da Relixión na Universidade de Santiago, director de Encrucillada.
Relatorio: Por unha Igrexa ó servicio do mundo, por Mr.
Jacques Gaillot, bispo de Partenia.
Coloquio.
Descanso.
Celebración da Eucaristía.

19.00

Xantar.
Relatorio: Relixión e Igrexa no futuro da Humanidade, por
Mr. Jacques Gaillot.
Coloquio.
Clausura.

19.30

Despedida.
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Aínda cos mistos mollados,
soñar, crer, esperar,
conta-lo sentido, traballar
Por Victorino PÉREZ PRIETO
Os cincocentos números da revista Irimia, publicación irmá no camiño
de construcción dunha Igrexa en Galicia que se vaia facendo máis galega
e máis evanxélica, merecían unha lembranza e un espacio en Encrucillada
que non tiveron no número anterior, sinxelamente porque ás veces ocorre o
do vello dito popular: “Na casa do ferreiro coitelo de pao”. O cronista desta
Rolda escribiu máis dun artigo para publicacións galegas e castelás alleas
a este movemento de Igrexa galega analizando ese evento e non deixou a
merecida constancia nestas páxinas que son xa o máis completo arquivo
para le-la historia e o diario acontecer da Igrexa galega desde hai vinte anos.
Vaia agora a xusta reparación e os parabéns para esa revista, que tiven a
sorte de facer cun magnífico equipo durante unha ducia de anos, nos
primeiros catrocentos números.
“[...] Imos facendo outra historia a favor dos rebaixados e oprimidos”.
Eran verbas do vello acróstico que a revista Irimia tivo na súa cabeceira
durante algúns anos; recollían a aposta por Xesús resucitado, pola identidade
galega e polos pobres. Paréceme un magnífico cóctel para un proxecto
cristián en Galicia que queira ser fiel ás raíces no programa do Nazareno e
no camiño da Igrexa. O difícil é manter esa fidelidade para ser constructores
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do Reino de xustiza e paz, pois o pecado aféctanos a todos, ós de arriba e
ós de abaixo; e seguramente deberemos ter moi en conta a evolución histórica de tantas revolucións de puros, dentro e fóra da Igrexa, para aprender
dos erros do pasado.
Igrexa en Galiza
O 1 de maio Uxío Romero Pose, novo bispo galego en Madrid e
ademais amigo, foi consagrado na catedral da Almudena con tódolos
honores eclesiásticos e con gran participación clerical (25 bispos e 400
curas), laical (varios miles) e civil. “Deus facit, homo fit” (“Deus é o que
fai, o home ten que deixarse facer”) foi o lema escollido polo novo bispo,
que, como non era de estrañar, tomou dun Santo Padre, Ireneo de Lyon. Os
nosos mellores desexos para un bo traballo na capital, amigo Uxío.
Nos meses de abril e maio tódalas dióceses galegas fixeron as súas
Asembleas Diocesanas de Catequistas, con gran participación de axentes
da catequese, como adoita ser habitual. O lema deste ano foi “Catequese
para facer comunidade de crentes”. Esforzo creativo e galeguizador dos
secretariados e resposta desigual nos catequistas, maiormente remisos ó
galego. A celebración de Santiago foi presidida por Uxío, xa coas maletas
preparadas para irse.
A Asemblea de Cristiáns Galegos tamén tivo o seu encontro anual por
eses datas. Irimia, HOAC, Vangarda Obreira e outras Comunidades cristiás
galegas, participaron para debate-lo documento Somos Igrexa, do que cada
grupo estaba encargado de presentar un dos apartados. Ós cinco puntos do
documento, que xa percorreu Occidente de punta a punta, engadíuselle outro
sobre a necesidade dunha Igrexa inculturada. Por certo, que as disquisicións
de se o nome correcto desta corrente eclesial debe ser “Nós somos Igrexa”,
“Nos-outros somos Igrexa”, “Nós tamén somos Igrexa” (como titula na súa
carta mensual en Internet o bispo J. Gaillot), “Tamén somos Igrexa”, ou
simplemente Somos Igrexa (abreviado SI), como se lle chama xa en todo o
Estado español, parécenos a algúns verdadeiras ganas de andar coa agulla
de marear. O importante é a aposta transformadora que fai tal documento e
a ampla corrente reformista que xerou no seo da Igrexa.
As Mulleres Cristiás Galegas teñen a súa III Asemblea o 8 de xuño,
acollidas de novo no mosteiro de Armenteira. O movemento vaise articulando
progresivamente de xeito democrático con estes encontros anuais e con
pequenas asembleas zonais. Para este encontro está programada unha
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lectura feminista desde a visión crente e unha lectura teolóxica desde a
perspectiva feminista. Por outra banda, estase facendo unha Carta de identidade, que sirva como referencia común para tódalas integrantes, respectando
o seu pluralismo, e estase intentando tamén progresar na organización por
medio de comisións. Sen dúbida, unha esperanzadora aposta para a Igrexa
galega, na que o colectivo feminino é con moito o máis amplo, xeneroso...
e negativamente submiso.
Particularmente, son maioría as mulleres no colectivo relixioso e aínda
máis descaradamente maioría no que se refire a participación nos seus
encontros, como adoita ocorrer cos encontros da CONFER-G. O último
foi recentemente en Santiago, co lema “Vida relixiosa, don e compromiso”,
participando máis dun cento de relixiosas.
Tui-Vigo
Xa que na pasada Rolda quedou fóra esta diócese, imos empezar nesta
ocasión por ela o rápido repaso polas distintas dióceses galegas. Aínda que
a noticia xa non o é tanto, por ocorrer xa hai varios meses, cómpre lembrar
aquí o nomeamento do novo vicario de Pastoral na persoa do amigo Xoán
Andión, home bo e destacado experto en catequese, que, entre outras
cousas, ten feito moito pola súa normalización galega, a pesar do rechazo
de gran parte dos catequistas desta e das demais dióceses galegas. Como non
é home de traballar só, escolleu un provicario, Alberto Cuevas, responsable
dos medios de comunicación social e un equipo co que ir articulando planos
que cheguen eficazmente ás parroquias.
Con este novo vicario e o seu equipo ándase promovendo un Plan de
Acción Pastoral (PAP), que comezou a súa andaina cunha consulta pastoral
ó pobo de Deus e xa está a tomar corpo. O valor dun plano pastoral está en
que, respectando a lexítima pluralidade, e mesmo o dereito á libre
discrepancia na Igrexa, articule mecanismos que poidan facer máis eficaz o
traballo pastoral nas parroquias, cunha coordinación dos esforzos que
supere enfoques moi diverxentes e mesmo contradictorios, a posibilidade de
ser avaliados periodicamente, etc. Con todo, todas estas cousas aínda
dependen demasiado do clero, a quen se lle consultou o plano de xeito
restrinxido.
Nos meses pasados foi presentada, como se fixo noutras dióceses, a
nova Acción Católica (ACE). Pero nesta ocasión, ó pe da pouca participación
na presentación, destacou unha presencia masiva de curas do Opus Dei,
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organización moi presente na diócese. Isto fai sospeitar da orientación desta
nova Acción Católica, fronte ó traballo dos chamados Movementos Especializados (movementos leigos de evanxelización insertos en ambientes
particulares: mundo obreiro, rural e mariñeiro, nenos e mozos, etc.), que
sempre tiveron unhas actitudes sociais e eclesiais máis críticas.
Pero como a acción da Igrexa non pode ser só predicar, senón tamén
“dar trigo”, como di o refrán, compre salientar unha acción de Cáritas
diocesana, en coordinación coa central sindical CIG. Trátase da atención a
un grupo de mariñeiros mauritanos que desde o pasado outono están
ancorados no porto de Bouzas. Acción humanitaria e servicios xurídicos,
para acada-la solución do seu conflicto, ocasionado pola insolvencia da
empresa para a que traballaban cando chegaron aquí: o armador pagará unha
cantidade razoable ós mariñeiros, que tratarán de reface-las súas vidas
despois de atendidos os problemas graves de saúde que lles afectaron a
algúns deles.
Mondoñedo-Ferrol
Tamén ó porto ferrolán arribaron uns polisóns negros, cunha ollada
penosa que puidemos ver achegándonos ó buque mercante no que viñan ou
nas fotos de prensa, que nolos presentaban asomando a cabeza ós cotrosos
barrotes dunha pequena claraboia do barco, no que embarcaran ilegalmente.
Pero desta vez máis dun se laiou de que a cacarexada caridade cristiá non
tivese un detalle ante tal situación e de que todos quedaramos mudos e
quietos, aínda que a embarcación puidese verse desde as fiestras da Domus
Ecclesiae.
Tampouco está moi atendida na diócese a realidade xitana, que xa ten
o seu santo, El Pelé. Hai uns anos, o Secretariado Xitano tivo unha gran
actividade, conseguindo algúns éxitos, pero ultimamente está abandonado,
aínda que parte do colectivo xitano sobrevive á custa do tráfico de droga, un
problema que en Ferrol veu ser un dos máis graves de Galicia. No meu
barrio de Catabois sabémolo ben; drogodependentes cada vez máis novos,
tráfico, sobre todo nos campamentos xitanos... como en Freixeiro, xa en
Narón, onde os veciños sementaron hai uns meses de fúnebres cruces os
arredores do campamento. “Ir ó campamento” é na cidade ferrolá sinónimo
de ir pillar droga, maiormente heroína. ASFEDRO, Renacer e Proxecto
Home tentan poñer solución con éxito desigual ó problema. Como é sabido,
este último é un programa articulado desde a Igrexa católica, aínda que sen
talante confesional no seu funcionamento; a diócese de Ferrol ten a súa
aportación nel e quere abrir pronto un piso para os primeiros contactos.
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Lugo
No pasado mes de abril cumpríronse na cidade lucense os 25 anos da
creación de Auxilia en Lugo, colectivo que se ocupa dos minusválidos. Un
dos actos máis emotivos da conmemoración foi o festival titulado Operación
Sol 1997, que xuntou no auditorio municipal a música, a solidariedade, a
nostalxia e a irmandade. Particularmente salientable foi o feito da actuación
no escenario do case extinto grupo Fuxan os ventos, xunto co seu sucesor
A Quenlla, os dous moi vencellados ó crego lucense Xesús Mato. Alí
estiveron tamén, colaborando xenerosamente coa súa participación, a fin de
recadar fondos para os diminuídos, os de Saraibas, Tangareño... e solistas
como María Manuela, Xoán Rubia...
Pola contra, no mes de marzo saltou á prensa o escándalo dun cura da
Fonsagrada que vendera unhas tallas de imaxes. Aínda que, tal como nos
conta o amigo Nicanor Rielo, o suceso non supuxo un gran prexuízo, nin
pecuniario nin artístico, para a parroquia da Trapa, á que pertencían. Parece
ser que a importancia que se lle deu ó asunto estaba no interese dos veciños
de que non desaparecese o culto nunha vella capela parroquial. Moitas veces
estes escándalos teñen como base a pouca capacidade de decisión que ten
o pobo de Deus nos asuntos da Igrexa, e resulta de loa-la sensibilidade dos
veciños polas cousas de todos. Pero cóntanme que, neste caso, o tal cura está
avalado polos seus esforzos anos atrás por velar e vixiar, como cura e
alcalde, polos bens artísticos e monumentais da bisbarra.
Tamén resulta alentador outro pequeno caso que manifesta a crecente
sensibilidade laical por ir tomando responsabilidades na Igrexa. O primeiro
domingo de maio, nunha parroquia de Lalín, dirixiu a celebración litúrxica unha moza, acompañada doutra media ducia de compañeiras.
Segundo nos contaron, a celebración resultou moi digna e estaba ben
preparada. Pero, polo visto, a pesar da súa repercusión, non deixaba de ser
unha celebración esporádica. Con todo, o comentario era que, se ben os
veciños vían en xeral moi ben este feito, non resultaba do mesmo parecer
gran parte do clero.
Ourense
O novo bispo Carlos Osoro segue tendo unha axenda movida, participando en todo acto público máis ou menos relacionado con cousas da
Igrexa e noutros moitos claramente civís, como un partido de baloncesto ou
unha exposición. No pasado día de san Xoán de Ávila, padroeiro do curas,
xuntouse con 150 diocesanos para celebra-la festa; aínda que é habitual a
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participación dos bispos nesta xornada nas súas respectivas dióceses, o
número parece que superaba o normal na diócese ourensá. Ademais,
segundo me contan da diócese, o novo bispo tamén se xuntou con grupos de
leigos para promover un movemento laical forte na igrexa ourensá, sobre
todo vinculado ás novas propostas da Acción Católica.
Santiago
Na diócese compostelá seguen a celebrar o Ano eucarístico, do que
falamos na Rolda anterior. “Isto do Ano... ten máis de oficial que de vital”,
coméntanme; moitos comunicados ós curas, moito cartel, moito apuro en
argallar actos... pero pouco traballo evanxelizador de base. Semella, unha
vez máis, o movemento da vella maquinaria eclesiástica, pouco vital.
Tamén algo vella soaba unha xuntanza dos Institutos Seculares na Casa
diocesana de Exercicios, con ocasión dos seus 50 anos, que rematou cunha
solemne celebración na catedral compostelá.
Máis interesante foi un curso impartido a mediados de abril na mesma
Casa sobre A figura de Cristo hoxe. Participaron os teólogos Rafael Aguirre
(“Estudios históricos sobre a persoa de Xesús”), Xoaquín Losada (“A
cristoloxía a partir do Vaticano II”) e Eloy Bueno. Este último, quizais
menos coñecido que os anteriores, falou das “Novas fronteiras do debate
cristolóxico”, achegándose ás perspectivas terapéuticas (o “Cristo terapeuta
da angustia”, de E. Drewermann), ás feministas e ás que aporta o estudio
comparado das relixións, entre outras. A finais dese mes, no Instituto
Teolóxico Compostelán (ITC), houbo unhas interesantes conferencias
sobre I. Congar, a cargo de tres prestixiosos teólogos: J.P. Jossua, Juan
Bosch e Evangelista Vilanova; a deste último parece ser que acendeu algúns
ánimos celosamente ortodoxos. En maio, outra importante conferencia de
Olegario González de Cardedal sobre a Igrexa ante o terceiro milenio.
Non en van, Santiago é a capital e a sé metropolitana galega...
A comezos de abril a Federación de Asociacións de Veciños de A
Coruña fíxolle unha merecida homenaxe a Marcelino Liste, cura e destacado
líder do movemento veciñal nesa cidade, que presidiu moitos anos a
devandita Federación e exerceu outros cargos no movemento, particularmente
no seu barrio de Santa Margarida. Os compañeiros de A Nosa Terra publicaron con esa ocasión unha interesante entrevista, na que este polémico
loitador daba conta da súa aposta pola defensa dun urbanismo que respecte
os dereitos da xente e o asociacionismo veciñal e das dificultades actuais,
que veñen marcadas polo paternalismo do actual alcalde, Francisco Vázquez,
que case acaba coa crítica participación veciñal.
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Tamén a comezos de abril, os irimegos coruñeses fixeron a súa particular Irimianza no Pedregal de Irimia, na serra de Meira. Participaron
xente das comunidades Vangarda Obreira e Home Novo, do Comité Óscar
Romero, veciños de Palavea, Labañou e outros barrios da cidade... e amigos
de fóra da Coruña. Alí renovaron o seu compromiso irimego, por unha fe
cristiá e unha Igrexa máis inculturada na realidade galega. Bernardo García
Cendán, Celia e o cura de Meira fixeron de guías polos distintos lugares,
monumentos e lendas. Un mes antes, tal como veñen facendo desde hai
anos, celebraron o cabodano de monseñor Romero, cunha conferencia no
centro Fonseca dos xesuítas e unha Misa campesiña na igrexa do centro. Por
certo, que os anglicanos xa se adiantaron ós propios católicos na honra de
san Romero de América como mártir.
Igrexa en España
Segundo unha enquisa sobre a relixión realizada na Comunidade
Valenciana, e publicada a finais de marzo, o 69,3% confésase crente
practicante, o 19,5% di crer en Deus pero non na Igrexa, o 5,4% defínese
como non crente e o 1,1% pertence a unha relixión distinta da católica. A
maioría pensa que a relixión “non é inútil”, senón que favorece a xustiza
social e o progreso (77%). Só o 9,7% pensa que a Igrexa non se preocupa
dos pobres. O 89,9% bautizaría os seus fillos e o 72,3% aconsellaría casar
pola Igrexa. A maioría opina tamén que a catequese de agora é boa e pensa
que a Igrexa cambiou para mellor, mesmo que os curas non actúan por
interese económico. Pensan tamén que a Igrexa respecta moito máis ós
políticos que viceversa; outro tanto pensan do respecto da TV ós valores
relixiosos.
500 curas vascos solicitan unha provincia eclesiástica vasca que
inclúa as dióceses da Comunidade Autónoma Vasca, Navarra e o País Vasco
francés, para que coincida co territorio histórico e cultural de Euskal Herría.
O arcebispado de Pamplona criticou isto, aínda que recoñeceu que a
constitución actual das provincias eclesiásticas de Burgos e Pamplona non
é a mellor e necesita unha revisión. O Vaticano respondeu de contado que
non haberá tal e que “non estima oportuno tomar decisión ningunha”, con
palabras do nuncio Lajos Kadar.
O XI Encontro Estatal de Comunidades Cristiás Populares,
celebrado en Zaragoza a primeiros de maio baixo o lema “De Babel a
Pentecoste. Da confusión á esperanza”, foi un encontro grato, aberto e
significativo dun xeito de ser Igrexa; estiveron uns 300 representantes das
distintas comunidades do Estado. As palabras do título desta Rolda están
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sacadas do deu programa. O relatorio central foi a cargo de Dolores
Aleixandre: “Sabedoría para tempos escuros”. Esta relixiosa, biblista e
teóloga, falou con linguaxe creativa e incisiva da realidade dunha cultura
dominante ensimesmada e narcisista, dispersa, que substitúe alegría por
pracer e que está desencantada; para presentar logo sete respostas desde a
sabedoría evanxélica, encarnadas en sete mulleres: María de Nazaret,
Sabela, María de Betania, Ana, a viúva de Naín, a viúva que botou unha
pequena esmola na boeta e as mulleres do sepulcro. Os distintos talleres e
grupos traballaron estas propostas: dereitos humanos e marxinación na
Igrexa, pluralismo na Igrexa, exclusións sociais, experiencias de vida
comunitaria, o espacio político e sindical, etc.
Somos Igrexa (SI) continúa a súa andaina por tódolos puntos do
Estado, con ampla repercusión en comunidades, movementos e
organizacións, parroquias e centros docentes, así como en moitas
publicacións, sobre todo de Igrexa. Unha secretaría que funciona desde
Madrid tenta coordina-los distintos esforzos zonais. Para o outono estase a
preparar un encontro internacional en Roma, no que xa comprometeron a
súa participación, polo de agora, nove países. Do Estado cóntase que vaian
unhas cen persoas. ¿Faltará Galicia á cita? A pesar das nosas particularidades
propias, non sería bo esquece-lo vello dito de que “a unión fai a forza” e caer
nun estéril arredismo.
O bispo Samuel Ruíz foi investido doutor honoris causa pola Universidade de Barcelona, polo seu labor de mediación nos conflictos armados e
na corrección da falta de democracia en México; precisamente dous xesuítas
foron hai pouco víctimas da represión gobernamental. Pero Roma ordenou
o peche de dous centros xesuítas en México porque, entre outros “serios
errores”, utilizan a autores sospeitosos como os bispos P. Casaldáliga e S.
Ruíz ou teólogos como J. Sobrino, J. Comblin ou L. Boff.
A sé metropolitana de Tarragona ten un novo arcebispo. Lluís i
Sistach substitúe a Ramón Torrella, que levaba 14 anos á fronte da diócese;
no seu mandato fíxose o Concilio Tarraconense ou Concilio Catalán, entre
outras cousas importantes. Os tarraconenses saudaron ó nuncio, presente na
entrada do novo arcebispo coa pancarta “Sr. Nunci, som una nació”, por
unhas declaracións deste verbo da pretendida discriminación dos
castelánfalantes.
Igrexa no mundo
Mentres Xoán Paulo II visita Saraievo, a República Checa e Beirut,
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viaxes frustradas en varias ocasións e que a pouco se volven frustrar nesta,
o Vaticano entra de cheo en Internet por medio de tres arcanxos. Miguel,
Gabriel e Rafael son os nomes dos tres potentes ordenadores que compoñen
a rede, para protexe-la información, poder enviala rapidamente e almacenala,
respectivamente.
A madre Teresa xa ten unha sucesora para a súa congregación de
Misioneiras da Caridade, que conta con 4.000 irmás no mundo. Foi elixida
para o cargo de superiora xeral Nirmala Joshi, hindú convertida ó catolicismo.
Podería ser esta unha boa ocasión para facer unha autocrítica no seo dunha
congregación na que non é todo positivo, e a auréola de santidade da madre
Teresa –que non ousan cuestionar nin os medios laicos, precisamente
porque a súa ten moito de santidade mediática, como foi cualificada nalgún
medio independente– oculta aspectos criticables. Entre outros, están os seus
apoios a algún sanguiñento dictador (Jean-Claude Duvalier, de Haití) e a
algún gángster (Ch. Keating, procesado en EE UU), como pago polas
axudas económicas recibidas; así como os discutibles métodos e prácticas
médicas na atención ós enfermos.
A xente de ben no mundo quedou abraiada pola matanza feita polo
Goberno peruano na embaixada xaponesa, tomada polos guerrilleiros do
MRTA; fronte ás ambiguas manifestacións que escoitamos por aquí, os
bispos do Perú lamentaron os asasinatos, e así o expresaba a cara do
arcebispo de Ayacucho na fotografía ó coñecer a noticia. As súas bágoas
non semellaban ser de crocodrilo. Pola súa parte, a Igrexa boliviana manifestou a súa solidariedade cos presos do seu país, dicindo que seguen sendo
seres humanos, con dereitos que non poden ser conculcados polo Goberno.
“En Bolivia non se aplica unha verdadeira xustiza, porque os internos sofren
un trato inhumano”, manifestou o arcebispo de Cochabamba.
Tamén a Igrexa do Brasil critica ó Goberno e apoia as reivindicacións
do Movemento dos Sen Terra. No documento feito público polos bispos da
CNBB, titulado Vida con dignidade, denuncian duramente a política neoliberal, cos seus procesos de privatización que afunden máis na miseria os
colectivos pobres: “A miseria é consecuencia directa do orde económica
neoliberal, que sobrepón o lucro á persoa humana, ó traballo e ó ben
común”. O bispo Demetrio Valentini cualificou ós 19 campesiños do
Movemento dos Traballadores Rurais sen Terra asasinados pola Policía
Militar, como “mártires que deben ser recordados”. A reforma agraria e a
reducción da miseria son unhas materias pendentes perennemente no Brasil:
dos seus 160 millóns de persoas, 32 viven por debaixo do límite da miseria
e raramente teñen un prato de comida ó día. Pero, como contraste, o mesmo
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país afiánzase como un dos países que consome máis bens sofisticados (é o
sexto consumidor do mundo en televisión de pago).
E cómpre rematar, tristemente de novo, lembrando o calvario dos
refuxiados no Zaire, que agora recuperou o seu nome de Congo. A última
foi a matanza de centos deles polas tropas rebeldes que derrogaron a
Mobutu. Pero os militares non son os únicos acusados polos refuxiados.
Coñecemos tamén unha carta dun refuxiado do campo de Lubutu na que
facía unha dura crítica ó labor de moitos voluntarios da ONGs: “Non
veñades máis. Non vos aproveitedes máis da miseria dos pobres para
enriquecervos”. Denuncian a dilapidación en instalacións, aloxamento,
coches e salarios. Certamente, esta acusación non vai con todos, pois na
zona dos Grandes Lagos (Ruanda, Burundi e Zaire) prodigouse xenerosidade
a mans cheas e moitos cooperantes e misioneiros e misioneiras deron alí ata
a propia vida, como é ben sabido. A Igrexa congolesa é a máis numerosa de
África, con 23 millóns de católicos, 60.000 catequistas, 2.000 curas
diocesanos e 60 bispos.
Victorino PÉREZ PRIETO
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Xosé Manuel Rodríguez Pampín
Por Andrés TORRES QUEIRUGA

De cristal. Esa foi sempre a definición que subía, espontánea, ós meus
labios cando tiña que falar de Xosé Manuel. Limpo e transparente, dunha
pureza sen dobrez, dunha ausencia total de pretensións ou rivalidade, de
resentimento ou amagura.
E logo, a saúde. Sempre máis ou menos débil e enfermo, cun réxime
inacabable de comidas e medicinas, cun frío eterno nos ósos, que o obrigaba
a envolverse nunha complicada teoría de mantas ou xerseis.
Todo, envolto e traspasado por unha sensibilidade exquisita. Tamén el
“ferido pola beleza”, ata as últimas febras do seu ser. Sobre todo, da beleza
literaria: poética, novelística e, acaso, sobre todo dramática. A literatura,
xunto coa música, foi sempre para el un refuxio íntimo, un amparo quente
fronte a unha melancolía fonda e resignada, que, na última etapa, ameazaba
máis dunha vez con envolver e asolaga-lo seu espírito.
Literatura de lector. Pero tamén, fonda vocación de autor. No modo da
traducción, primeiro; no da creación dramática, despois. Da súa apaixonada
sintonía coa traxedia grega quedan tres pezas finas e delicadas: Creón,
Creón (1975), Ifixenia non quere morrer (1977) e Alcestes (1978), publicadas
en Grial. Nacéronlle moi de adentro e tanto Carballo Calero coma María
José Ragué Arias soubéronas apreciar e loar. Queda tamén, inédito, xa para
sempre sen ese útimo toque que a falta de forzas lle impediu dar, un drama
moderno de naufraxio físico como símbolo da profunda ambigüidade da
existencia e das opcións da liberdade. Puxo moita ilusión nel e significoulle
por momentos unha esperanza de curación e saúde. Haberá que pensar en
editalo.
De cristal, dixen. Pero dun cristal alto e denso, que afondaba a súa
transparencia ata as máis radicais fonduras do humano. A sinxeleza e os
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despistes de Pampín eran só fenómenos de superficie. Sen perder xamais a
súa limpeza incontaminada, o espírito de Xosé Manuel afondábase en
paixóns inquebrantables, en vivencias apaixonadas, en fidelidades sen
fisuras. Ó final anunciábase, recatado, o seu abisal sentido da Transcendencia.
No trasfondo, Galicia. A súa historia, a súa cultura, a súa literatura.
Coñecidas ata detalles insospeitados, cultivadas desde moi cedo pola lectura
dos libros e revistas que en herdanza preciosa lle deixara o seu tío Amador,
crego sensible, culto e ignorado; en tantos aspectos, espello e anticipo do
mesmo Xosé Manuel.
E no fondo, xa queda dito, Deus. Cunha vivencia intensa, pero sempre
extremadamente pudorosa, de poucas palabras, que só raras veces deixaba
presentir resonancias místicas. Fíxoo sufrir moito a esperanza, nunca
abandonada, dunha Igrexa nova, máis conciliar e encarnada, máis
transparente e democrática, máis galega e universal. Encrucillada garda o
testemuño nalgúns artigos, que completan os libros de SEPT.
Liñas de urxencia son estas, con Encrucillada xa no prelo e o corpo do
amigo aínda presente. A simple vista non sempre resultaba visible todo isto.
Percibírono, con seguridade absoluta, os seus amigos. Captouno a xente
sinxela, que tivo a sorte de o tratar en Lira ou na Estrada, na Coruña ou en
Santiago, en Melide ou nas parroquias que nos seus arredores puido aínda
atender por brevísimo tempo. Soubérono sobre todo os enfermos, que acaso
o sentían irmán na fraxilidade física e na calada transparencia cara ó
Misterio.
O “asfalto” –así o dicía el– nunca lle sentou ben ó seu espírito
franciscano. Como non lle sentou o seu traballo último de ensino con
adolescentes; a el, que no seu ser verdadeiro só resultaba perceptible á
gratuidade ilusionada do corazón xuvenil ou ó contacto maduro das
sensibilidades adultas. (Non estaba no seu lugar. Algunha vez foi insinuado;
pero unha das carencias crónicas da nosa Igrexa é este cativo aproveitamento
das súas forzas auténticas).
Xosé Manuel tíñalle medo á morte: igual que Ifixenia, el “non quería
morrer”. Pero habitábao unha confianza máis fonda cós medos. Unha
confianza núa, que máis dunha vez me ten recordado á de Teresa de Lisieux,
tan admirada por el nos nosos tempos de Comillas.
Unha confianza que agora, se para alguén, certamente para el –para o
amigo, para o irmán– é xa Presencia segura: acougo, por fin quente, nos
brazos de Aquel en quen sempre esperou. “Quen vive e cre en min, non
morrerá endexamais”.
Andrés TORRES QUEIRUGA
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ELISABETH SCHÜSLER FIORENZA, Pero ella dijo. Prácticas feministas de
Interpretación bíblica, Trotta, Madrid 1996, 282 páxs.
Elisabeth Schüsler Fiorenza é unha biblista e teóloga ben coñecida nos
círculos feministas, así como nos círculos teolóxicos especializados, pois é
das poucas mulleres que pertencen ó Consello de Redacción da prestixiosa
revista internacional de teoloxía Concilium. Quizais non o sexa tanto fóra
destes círculos. Católica e profesora de Eséxese na Universidade de Harvard,
na que é catedrática de Escritura e Interpretación na Divinity School, é
muller pioneira na reflexión teolóxica feminista e autora prolífica. Os seus
ensaios nunca quedan relegados ó ámbito académico e inciden sempre fóra,
aínda que moitos non chegaron ó lector español por quedar no mundo
lingüístico anglosaxón. Con todo, o seu volume En memoria de ella
(Desclée de Brouwer, Bilbao 1989) foi traducido xa a nove idiomas. É, sen
dúbida, o libro máis citado na literatura teolóxica feminina e feminista; libro
que se ten traballado entre nós, como me consta, en círculos, sobre todo, de
segrares e relixiosas; libro de referencia obrigada cando se quere falar do
xeito como as mulleres poden facer teoloxía. A editorial Trotta promete a
edición castelá doutros dous libros seus, Miriam’s Child, Sophia Prophet e
Searching the Scriptures. A Feminist Introduction and Comentary (volume
que inclúe tamén traballos doutras teólogas).
Trátase dunha autora que adoita manifestar un talante crítico equilibrado,
dentro do radicalismo do seu pensamento, que fai que as súas lecturas da
Biblia nunca sexan neutras. O seu traballo está sempre moi documentado,
dada a súa especialidade e competencia académica nos estudios bíblicos, o
que lle permite aventurar ideas innovadoras que sexan respectadas pola
seriedade dos seus enunciados e a súa fundamentación. É consciente de que
desmantela-los paradigmas dominantes da interpretación bíblica desde a
perspectiva feminista supón un esforzo grande e fundamentado. Lembro que
a súa colega Dolores Aleixandre adoita dicir que cando unha muller dá unha
charla, unha clase de teoloxía ou escribe un libro, ten que facelo sempre para
sobresaliente, non se pode permiti-lo luxo de facelo só para o aprobado,
porque prexudica o traballo das mulleres que veñen atrás, cousa que non
ocorre cos homes.
O libro consta dunha introducción e sete capítulos, distribuídos en tres
seccións: I. “Estratexias de Interpretación bíblica feminista” (explorando o
campo de interpretación bíblica feminista e particular análise de Lc 10,3842); II. “O espacio hermenéutico dunha retórica feminista da liberación”
(hermenéutica histórica, política e teolóxica); III. “Prácticas de Interpretación
bíblica” (educación teolóxico-bíblica e análise de Lc 13,10-17 no marco da
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ekklesía). Cada capítulo ponse baixo a invocación dunha muller bíblica:
Miriam, a profetisa, Aracne, María Magdalena, Xusta, Sofía, Prisca e Sabá.
O título do libro fai referencia á muller cananea de Mc 7,24-30, que ousou
replicarlle a Xesús mesmo; ela representa a voz bíblico-teolóxica das
mulleres excluídas, reprimidas e marxinadas no discurso cristián.
En palabras da autora, “este libro pretende situa-la interpretación
crítica feminista de liberación de maneira diferente [...] en termos políticos
feministas”. Na súa visión orixinal acode a unha conceptualización “en
termos interrelacionais de dominación” que a autora chama “kyriarcais, de
aristocracia masculina, relacións de dominio” (páx. 23). Busca, por tanto un
“antikyriarcalismo” (de kyrios, “señor e amo”) como “identificación e
denuncia das condicións de posibilidade e lexitimación das estructuras e
situacións de opresión”, segundo expresa a súa prologuista Teresa Forcades.
Este antikyriarcalismo non se restrinxe á loita feminista, senón tamén á
antirracista, anticlasista e de tódolos colectivos marxinados. Do mesmo
xeito que outro bo libro recente da teóloga feminista Anne Primavesi levaba
por expresivo título Del Apocalipsis al Génesis. Ecología, feminismo y
cristianismo (Herder, Barcelona 1995). Este libro de Schüsler Fiorenza,
como tódolos seus, non é de lectura doada, pero merece a pena face-lo
esforzo, pois é estimulante e abre perspectivas novas moi necesarias.
Victorino PÉREZ PRIETO

JOSÉ LUIS BARREIRO RIVAS, La Función política de los caminos de
peregrinación en la Europa Medieval. Estudio del Camino de Santiago,
Tecnos, Madrid 1997, 348 páxs.
“As peregrinacións a Santiago de Compostela, paradigma das restantes
rutas que percorreron Europa hai mil anos, foi a resposta a unha necesidade
social e política, experimentada tanto desde a perspectiva do centro
–Imperio Carolinxio–, como desde a periférica –Reino de Asturias–, como
desde as estructuras organizativas da Igrexa católica. Na súa dimensión
sociolóxica, as ditas peregrinacións constitúen a expresión de todo un
sistema de símbolos enraizados nos problemas sociais, políticos e económicos
da época; e na súa dimensión relixiosa, reproducen a actitude permanente
da humanidade de converter en forma de expresión relixiosa aquilo que
antes se converteu nun mecanismo esencial do comportamento social” (p.
304).
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Hai libros acumulativos, que se poñen á cola no fío das investigacións
precedentes, aportando datos novos, corrixindo detalles, descubrindo
aspectos inéditos. Polo parágrafo citado, o lector comprenderá que este libro
pertence a outro xénero: ó dos libros que, en lugar de se poñeren á fila,
cambian simplemente de ubicación, producindo un desprazamento radical
nas perspectivas e dándolle a volta ó enteiro modo de considera-lo problema.
Despois do estudio que comento, a reflexión sobre o Camiño de
Santiago xa non poderá se-la mesma. Non, claro está, porque exista nel a
mínima pretensión de anula-los estudios anteriores, senón porque os sitúa
nun marco novo. O Camiño segue a ser un fenómeno relixioso de primeira
magnitude, pero agora aparece entretecido nos máis fondos problemas da
vida social, política e mesmo guerreira. Continúa sendo a nosa máis
específica e fecunda aventura histórica, pero, ó tempo, descubrímolo
implicado na trama decisiva da historia universal: a nivel peninsular –isto
é o que xa estaba estudiado– encádrase coma centro irradiante e potenciador
na loita contra o islam; a nivel mundial implícase nada menos ca na reconstrucción, política e relixiosa, da cristiandade despois das invasións
bárbaras.
A tese máis fascinante do libro consiste mesmamente en afirmar que a
peregrinación a Santiago de Galicia –ó extremo do mundo: finis terrae–
permitiu construí-lo gran triángulo que facía posible a nova configuración
da ecumene. Por un lado, articulaba o mapa político nunha nova visión
imperial, a do soño carolinxio (de aí a inclusión de Carlomagno no
descubrimento e promoción do sepulcro, a pesar de que morrera 50 anos
antes). Por outro, refacía o mapa relixioso: situando a Compostela no
extremo simétrico de Bizancio, deixaba a Roma no centro decisivo, coma
o definitivo axis mundi (de aí a consecuencia que agora parece obvia:
Compostela non se fixo contra Roma –sería imposible–, senón a favor,
como “clave para a recuperación da centralidade do Bispado de Roma
contra as pretensións do Patriarcado de Bizancio”, p. 307).
Obviamente, neste enfoque pasan a un lugar absolutamente secundario
as pretensións historicistas, que seguen a intenta-la cuadratura do círculo
dun Apóstolo degolado en Xerusalén e traído a Galicia, dun acontecemento
do século I do que, de repente, se teñen as primeiras noticias no século IX.
Con iso queda tamén cuestionada a tese dun acontecemento puramente
relixioso, que unicamente como tal revolve a enteira cristiandade. En lugar
diso –e Barreiro é moi consciente de que dese xeito “inverte a orde
tradicional de causalidade” (p. 33.)–, o Camiño aparece mergullado nun
complexo entrabado cultural e socio-político que lle confire a súa enorme
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fecundidade histórica, ó tempo que el fecunda todo o proceso coa súa forza
relixiosa (pp. 182-3 e 185).
Enténdese ben que desde o comezo Barreiro insista en que quere fuxir
de toda explicación simplista, reduccionista ou monocausal, para buscar
unha “explicación multidireccional” (p. 36) que salvagarde a especifidade
de cada fenómeno. Algo que, dito sexa de paso, segue a ser enormemente
actual, cada vez que salta o tema das valencias espirituais ou políticas ou
aínda económicas do Camiño. No canto do ou cómpre aprender a poñe-lo
e que, no respecto das distintas competencias, promova a colaboración para
aproveita-la riqueza interna dunha realidade que non ten por que ser
patrimonio exclusivo de ninguén. Esa busca do equilibrio nótase igualmente
na repetida advertencia de que a análise dos procesos causais non implica
que estes obedezan sempre a unha planificación consciente: as accións
históricas responden de ordinario a ricos e fondos complexos motivacionais
non sempre transparentes ós propios protagonistas.
Esta combinación de audacia e sensatez na proposta dun libro que en
ningún momento oculta ou disimula as súas teses constitúe, no meu parecer,
un dos seus mellores méritos. Polo demais, todo está apoiado nun traballo
inmenso, non só visible externamente nas numerosísimas notas, senón
internamente articulado nun discurso que, movéndose con especial soltura
nos razoamentos políticos, sabe tamén orientarse nos ensarillados camiños
da crítica histórica, dos problemas literarios e da fenomenoloxía relixiosa.
A verdade é que para o non especializado o libro acaba converténdose nunha
excelente enciclopedia da erudición sobre o Camiño.
Comprendo que agora chegaría o momento da crítica. Pero, igual que
ó principio dixen que hai libros de acumulación e libros de renovación, hai
tamén recensións de erudición, é dicir, dos especialistas no tema, e recensións
de simple e modesta impresión. A miña, polo meu escaso coñecemento na
materia, tiña que ser das segundas, cos inevitables inconvenientes que iso
supón. E acaso tamén cunha pequena vantaxe: a de permitir captar con máis
viveza o que de suxerente ten a proposta, coa súa capacidade de revoluciona-las perspectivas e de suscita-la discusión.
Tratándose de algo tan metido no máis fondo da nosa entraña histórica
e tan decisivo para a comprensión do noso destino colectivo, non é pouco.
E desde logo sería pena que a nosa vitalidade cultural non se demostrase
capaz de afronta-lo desafío que, coma unha luva chegada das nosas mellores
raíces medievais, este libro acaba de botar sobre o noso panorama intelectual.
Andrés TORRES QUEIRUGA
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LIBROS CHEGADOS Á REDACCIÓN
FOLE, ÁNXEL, Obra completa. Galaxia, Vigo 1997, Volumes I e II, de 426
e 540 páxs.
Edición preparada por Claudio Rodríguez Fer e Armando Requeixo.
Introducción e textos de Á lus do candil, Terra brava, Pauto do demo, Contos
da neves, Historias que ninguén cre e Obra dispersa. ¡Paga a pena!
MORENO, Mª VICTORIA, Anagnórise, Galaxia, Vigo 1997, 150 páxs.
10ª edición que agora abre unha nova colección: Costa Oeste
Ningún lector de Encrucillada necesitará que lle digan de qué vai esta novela
que, con ingredientes de droga, viaxe a amor, segue a face-las delicias dos que
se achegan a ela.
VILA SEXTO, CARLOS, Gárgola, Galaxia, Costa Oeste, Vigo 1997, 146 páxs.
O autor ten 20 anos, dúas novelas e varios premios. Realismo, terror,
presencia do sobrenatural rodean a Jeremy... ¿Foi un soño?
NÖSTLINGER, CRISTINA, Horario de clase, Galaxia, Costa Oeste, Vigo 1997,
170 páxs.
Alberto Álvarez Lugrís traduce a esta veterana vienesa mundialmente
coñecida pola súa literatura especializada para adolescentes. Aquí narra a vida
dun grupo de adolescentes nun instituto.
MANUEL MARÍA, Barriga verde, Galiza editora, Ourense 1996, 100 páxs.
Dramático. Esteban Radío fai a presentación do autor e da farsa, xénero no
que resulta menos coñecido. Pretende esperta-la conciencia nacionalista galega,
como outrora o fixera Cabanillas.
VV.AA., O trasno rebuldeiro, Neria editorial, Cee 1997, 60 páxs.
Escolma da literatura infantil da Costa da Morte.
BELLO, JOSEFINA, Frailes, intendentes y políticos, Taurus, Madrid 1997, 450
páxs.
Miguel Artola prologa este volume adicado ó estudio da desamortización de
Mendizábal. Dun xeito ameno e riguroso vainos ensinando os lados positivos da
operación, como foron a creación de museos, as reformas urbanísticas e o uso
de edificios ó servicio público, cos negativos da especulación, corruptelas e
empobrecemento artístico do patrimonio.
NOUWEN, HENRI, Caminar con Jesús, Sal Terrae, Santander 1997, 112 páxs.
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Unha vez máis, combínase a palabra e a imaxe. A irmá Helen David deboxou
catorce cadros, expresión da realidade do sufrimento e da marxinación. O autor
puxo a palabra inspirándose nas tradicionais estacións do Víacrucis. O resultado
é unha reflexión bíblica para hoxe que cada día se pode facer actual. Jesús García
Abril fixo a traducción. Gustaravos.
PATERSON, GILLIAN, El amor en los tiempos del sida, Sal terrae, Santander
1997, 168 páxs.
“La mujer, la salud y el desafío del VIH”, leva coma subtítulo. Libro
marcadamente feminista onde se documenta a escala mundial a maior incidencia
da enfermidade nas mulleres novas. Clama pola súa rehabilitación. A autora era,
cando escribiu o libro, secretaria de educación do Consello das Igrexas de Gran
Bretaña e Irlanda. Fai pensar. E oxalá faga actuar. Milagros Amado fixo a
traducción.
Engracia VIDAL
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