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)
Xoaquín Campo Freire (Ferrol)
Hermelinda Dapena Tarela (Pontevedra)
Manuel Dourado Deira (Rianxo)
Manuel Espiña Gamallo (A Coruña)
Miguel Fernández Grande (Ourense)
Bernardo García Cendán (Lugo)
Jaime M. González Ortega (Padrón)
Mariano Guizán Sánchez (Ames)
Ramón Latas Espiño (Pontevedra)

Amancio Liñares Giraut (Negreira)
Arximiro López Rivas (Lugo)
Xosé Antón Miguélez Díaz (Abadín)
Victorino Pérez Prieto (Ferrol)
Xosé María Pin Millares (Vigo)
Manuel Regal Ledo (Santiago)
Nicanor Rielo Carballo (Os Peares)
María do Carme Solloso Blanco (Narón)
Manuel Suárez Suárez (Santiago)
Antón Vidal Andión (Vigo)

REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN
Rúa Nova de Arriba, 1 - 6º Dta. Tel. e Fax (986) 84 61 82
36002 PONTEVEDRA
Precio subscrición (5 números):
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 108/Volume XXII (1998/maio/xuño)

SUMARIO

Guieiro,

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

ESTUDIOS
Xesús de Nazaret, un home que soubo integrar ‘animus’ e
‘anima’,
por Victorino Pérez Prieto ..............................................
Paulo Freire e todos nós,
por Carlos Rodrigues Brandão .......................................
APORTACIÓNS
Apuntes para unha reflexión pastoral,
por Modesto Vázquez Gundín ........................................
Os traballadores galegos na construcción do Canal de Panamá,
1904-1914,
por Juan Manuel Pérez ....................................................
Deus é un incendio,
por Xavier Carro ..............................................................

227/3

230/6
245/21

260/36
268/44
279/55

CRÓNICAS
Crónica política: Fraga, precursor,
por Agustín Díaz ..............................................................
Rolda da cultura: De letras e músicas,
por Ramón Latas Espiño .................................................
Rolda de Igrexa: Un novo mártir sudamericano e un sínodo
asiático,
por Victorino Pérez Prieto ..............................................
RECENSIÓNS
Un novo documento de don Juan Antonio Posse, de Xosé Mª
Lema Suárez,
por Xavier R. Madriñán ..................................................
A Galicia irredenta, de Álvaro Xosé López Mira,
por Xavier R. Madriñán ..................................................
Hamlet e a realidade cunqueiriana, de A. González Fernández,
por Andrés Torres Queiruga ...........................................
Afectividad y sexualidad en la persona con deficiencia
mental, de José Ramón Amor Pan,
por Andrés Torres Queiruga ...........................................
Hacia la comunidad, 5. Por eso lo mataron, de Juan José
Tamayo,
por Victorino Pérez Prieto ..............................................
Nadal da nosa nada, de L. Vázquez Fernández,
por Xesús Portas Ferro ....................................................
Problemas de hoy en dosis de aspirina, de C. Moreno Aragón,
por Engracia Vidal ..........................................................
Libros chegados á Redacción,
por Engracia Vidal ..........................................................
ILUSTRACIÓNS
por Soledad Pite ...................................................

291/67
297/73
309/85

322/98
323/99
325/101
327/103
329/105
331/107
332/108
334/110

249/25, 275/51

Guieiro
Neste século de transformacións extraordinarias cómpre reservar un
lugar de preferencia ós espectaculares cambios relacionados co papel das
mulleres en tódolos ámbitos da sociedade. Non falta quen pensa, incluso,
que a progresiva liberación da muller dos corsés tradicionais que impedían
a enteira manifestación das súas posibilidades en canto ser humano ocupará
un posto destacado entre os acontecementos que desde o futuro se lembren
como definidores destes tempos e como fitos transcendentais para o
desenvolvemento da humanidade. Desde logo, sexa cal sexa a atención que
nos merezan desde o inmediato certos aspectos concretos desta auténtica
revolución, non se pode dubidar de que o feminino –e, en consecuencia, o
masculino– merece unha valoración moi diferente hoxe da que se lle
atribuía tan só unhas poucas xeracións atrás. As repercusións desta renovación chegaron, claro está, ós terreos todos do relixioso, no máis amplo dos
sentidos, desde as formas de pensa-la teoloxía ata os modos de organización eclesiástica.
Neste senso das novas formas de concibir e de entende-lo feminino e
o masculino, Victorino Pérez Prieto quere presenta-las figuras de Xesús
e de Francisco de Asís como exemplos de seres harmonicamente integrados, como referencias de unión equilibrada das dúas dimensións, como
probas de superación dos vellos dualismos tradicionais, en canto que son
seres humanos en plenitude. A eses aspectos se achega o seu estudio sobre
Xesús de Nazaret, un home que soubo integrar ‘animus’ e ‘anima’.
A seguinte parte do presente número está concibida como unha
homenaxe ó brasileiro Paulo Freire, agora que se cumpre xusto un ano da
súa morte. Encárgase de lembrárno-lo pensamento deste auténtico revolucionario dos estudios pedagóxicos e da acción educativa, á que dotou
sempre dunha dimensión de liberación, o antropólogo Carlos Rodrigues
Brandão, en Paulo Freire e todos nós. Algumas lembranças sobre sua vida
e seu pensamento. Brandão une na súa persoa a condición de compatriota
e amigo de Freire coa de bo coñecedor das terras galegas, nas que hai pouco
cumpriu unha estadía de traballo durante a que non se limitou á pura acción
profesional, senón na que quixo mergullarse na realidade integral do país
e das súas xentes.
Vén a continuación unha miscelánea de traballos do máis diferente
teor. Un deles, o de Modesto Vázquez Gundín, Apuntes para unha
reflexión pastoral, pretende sinalar algunhas pautas para poder falar con
propiedade dunha auténtica “pastoral galega”. O de Juan Manuel Pérez
presenta unha aproximación histórica a un aspecto das primeiras emigracións
masivas de galegos a América. Utilizando fontes de orixe estadounidense,
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lévanos ata Os traballadores galegos na construcción do Canal de Panamá, 1904-1914. O terceiro artigo deste interesante conxunto de páxinas
variadas é unha pequena peza literaria que o escritor e profesor Xavier
Carro titula Deus é un incendio, na que se amosa o peculiar descubrimento
do transcendente nunha situación de degradación e de abatimento do
humano.
O número complétase coa visión persoal do acontecer galego nos
campos da cultura, da política e da Igrexa nos últimos meses. Encárganse
da tarefa, como vén sendo habitual, Ramón Latas Espiño, Agustín Díaz
e Victorino Pérez Prieto. E aínda pode o lector aproveitar as páxinas nas
que se dá conta das novidades de libros e se recensionan máis en detalle
algúns deles que nos parecen de interese.
Xavier R. MADRIÑÁN

Calendario do contribuínte a Encrucillada
Gustaríanos podervos dicir que xa estaban cumpridos os obxectivos
contables...
Pero aínda non pode ser. Faltan poucos, que esperamos que respondan
ó recordatorio de hoxe. Temos cinco ingresos anónimos, así que se vedes
que a reclamación é falsa dicídeo. ¡Ollo os que tendes domiciliado o cobro!
Non paguedes outra vez, como algúns xenerosos e xenerosas que xiran
despois de pagar polo banco. Aquí seguimos, gracias a vós tamén. Por iso,
aínda que é bo comparti-la revista, é mellor soste-la subscrición como
axuda solidaria...
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XIII FORO RELIXIÓN E CULTURA EN GALICIA

Exclusión e solidariedade
Conferencias
Pensamento único e réximes globalitarios
IGNACIO RAMONET
Director de Le Monde Diplomatique
Cultura da solidariedade
JOAQUÍN GARCÍA ROCA
Profesor de Socioloxía da Universidade de Valencia
Mesas redondas
Situación mundial
Exclusión e solidariedade en Galicia
Data
7 de novembro de 1998
Lugar
Santiago
O venres, día 6 de novembro, á noitiña, está previsto un
coloquio para aquelas persoas interesadas na Análise da realidade
da exclusión en Galicia. Completarémo-la información no número
vindeiro.
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Estudios

Xesús de Nazaret,
un home que soubo integrar ‘animus’
e ‘anima’
Estudio de Evanxeo en Marcos

Por Victorino PÉREZ PRIETO

A sabedoría é un espírito amigo do home, estable, seguro,
sen angustias... espello sen chata da actividade de Deus,
imaxe da súa bondade. Vai facendo amigos de Deus e
profetas (Sab 7, 23-27)

Por cada muller forte cansa de aparentar debilidade,
hai un home feble canso de parecer forte.
Por cada muller cansa de ter que actuar como parva,
hai un home atafegado por ter que aparentar sabelo todo.
Por cada muller cansa de ser cualificada como femia emocional,
hai un home a quen se lle negou o dereito de chorar e ser delicado.
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Por cada muller catalogada como pouco feminina cando compite,
hai un home obrigado a competir para que non se dubide da súa
masculinidade.
Por cada muller cansa de ser un obxecto sexual,
hai un home preocupado pola súa potencia sexual...”
(Texto anónimo, en Mª José Arana, Rescatar lo femenino
para re-animar la tierra, CiJ, Barcelona 1997)
‘Animus’ e ‘anima’, ‘ying’ e ‘yang’, masculino e feminino
Carl Gustav Jung (1875-1961), unha das figuras máis influentes da
psicoloxía moderna xunto con Freud, de quen foi gran amigo, é o fundador
da psicoloxía analítica. Como é coñecido, a base desta psicoloxía está nos
conceptos inconsciente colectivo e arquetipos. A análise dos soños dos seus
pacientes, o estudio dos mitos, do simbolismo e a relixión, convenceron a
Jung de que parte da mente inconsciente está predeterminada no momento
de nacer e é a mesma para todo o mundo; polo que o chamou inconsciente
colectivo. O inconsciente colectivo está formado polas disposicións innatas
para reaccionar co ambiente de determinadas maneiras; estas predisposicións
innatas foron o que chamou os arquetipos (a persoa, máscara que levamos
para oculta-los nosos sentimentos ante os demais; o eu, forza unificadora
da personalidade, o eu inconsciente colectivo; e outros como o arquetipo
da nai, etc.).1 Dous destes arquetipos, presentes en todo home e toda muller,
son as dimensións humanas animus (a dimensión masculina) e anima (a
dimensión feminina), ás que alude a psicanalista Maite del Moral.
¿É lícito quedar nunha concepción na que se identifique o masculino
co home e o feminino coa muller? A nosa resposta neste sentido é rotunda:
non...
O psicanalista C.G. Jung falou de anima como o elemento feminino
inconsciente do home e de animus como o elemento masculino oculto na
muller. A realización persoal sería para el a capacidade do ser humano para
chegar a facer consciente a súa parte escondida e acadar que as dúas
camiñen en harmónica alianza. Se, polo contrario, segue operando desde o
inconsciente, o noso estado psíquico é de animosidade. O diálogo coa
anima permitiría ó home recoñecer e diferencia-la súa función de sentimento,
1

G. Lindzey, C.S. Hall e R.F. Thompson, Psicología, Omega, Barcelona, 1978, pp. 543 e 546.
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que desprezou como algo propio das mulleres e, desta maneira, reconquista-la súa capacidade de amor e tenrura, de coidado das cousas. Iso supón,
por un lado, o enriquecemento da súa personalidade e, por outro, deixar de
proxectar na muller eses aspectos seus inconscientes que, por excesivamente valorados ou temidos, non podía recoñecer como propios, séndolle máis
doado localizalos na muller.
Pola súa parte, a muller, na súa integración do animus, busca recoñecer,
diferenciar e recuperar nela ese mundo de valores activos que proxectou no
home e que pretendeu vivir a través da súa unión con el, máis que a partir
da súa propia realización.2
Cómpre tamén dicir que unha parte da reflexión feminista nos últimos
tempos pensa que non hai tal realidade feminina e masculina, senón que
eses dous aspectos son puras dimensións do cerebro humano, como
manifestan estudios científicos recentes. 3 Os homes e as mulleres
utilizariamos de distinta maneira as funcións dos nosos hemisferios cerebrais.
Segundo os neurobiólogos Bennet e Sally Shaywitz, o cerebro feminino
estaría menos “lateralizado” que o masculino, o que lle permitiría ás
mulleres utilizar mellor indistintamente ámbolos hemisferios, pois “a
especialización dos hemisferios está menos desenvolvida na muller que no
home”. Pero cómpre concluír dicindo que “isto non pode servir para
establecer unha xerarquía das intelixencias” entre home e muller; aínda que
outros conclúen, contrariamente á tradicional aseveración machista, que a
muller é máis intelixente que o home, porque utiliza menos gasto enerxético
para facer funciona-lo cerebro, e por iso lle saca máis rendemento,
dependendo das tarefas.4
2
Maite del Moral, “Lo femenino en la psicología y el mito”, Sal Terrae, nov. 1988. Sobre estas
dimensións de animus e anima no ser humano escribiu fermosos versos Paul Claudel e un magnífico
ensaio o médico e escritor Rof Carballo, Violencia y ternura, Espasa Calpe, Madrid, 1988 (a
primeira edición é de 1967). Tamén o fermoso e documentado libro de Leonardo Boff San
Francisco de Asís: ternura y vigor, Sal Terrae, Santander, 1990, que presenta a Francisco de Asís
como a mellor expresión, despois de Xesús de Nazaret, da unión harmónica destas dimensións e da
integración do ser humano co cosmos.

Segundo recentes estudios neurobiolóxicos, o noso cerebro está dividido en dous hemisferios, o
dereito e o esquerdo: “O hemisferio cerebral esquerdo desempeña un papel predominante en
tódalas funcións relacionadas coa linguaxe... tamén é o da aritmética, da lóxica analítica, do
raciocinio. En troques, o hemisferio dereito predomina no ámbito visual, espacial, o tratamento
global da información e, seguramente, na emoción. Esquematicamente, o hemisferio dereito é
intuitivo e sintético, o esquerdo é verbal e calculador”. Michel de Pracontal, “Oui, hommes et
femmes pensent différemment”, Le Nouvel Observateur, marzo de 1995, p. 41.
3

4

Id., pp. 41-42.
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As dúas dimensións aludidas e a necesidade de integralas
harmonicamente en todo ser humano aparecen xa na milenaria cultura
chinesa, representadas polos elementos ying (feminino, escuro, luar, húmido)
e yang (masculino, luminoso, solar, seco); a integración destes compoñentes
é nesta cultura algo fundamental, tanto a nivel macrocósmico como
microcósmico. Estes arquetipos apareceron tamén, hai séculos, na cultura
occidental a través da cábala xudea, que fala da realidade dual de Deus
(integradora do masculino e o feminino), e a través da sabedoría alternativa
da alquimia; na busca da pedra filosofal, os alquimistas utilizan profusamente
os símbolos das nupciae chimicae (rei e reina), de onde xurdirá o “Fillo dos
filósofos”, unha nova personalidade nacida da integración do masculino e
o feminino que hai en todos nós. En fin, está tamén o vello mito do
andróxino, que aparece en diversas culturas, referido á divindade primordial que representa a totalidade do masculino e do feminino unidos nunha
soa realidade.
En troques, a realidade é que, por unha banda, a anima, a dimensión
feminina, foi tremendamente infravalorada e oprimida tanto nas mulleres (o
mal chamado “sexo débil”) coma nos homes (que teñen que cargar co de
“¡un home ten que ser sempre un home!”); isto deu lugar a unha sociedade
machista e a unhas igrexas misóxinas. Pero, ademais, “o animus tamén foi
manipulado e desproporcionado nos homes á vez que oprimido e ‘suprimido’ nas mulleres”.5 Con todo, hai tamén feministas que pensan que a muller
actual está moi masculinizada, co que renunciou a parte da súa riqueza
feminina: apertura afectiva, con toda a vulnerabilidade e posible dependencia que significa; maternidade, con tódalas ataduras que representan os
fillos; matrimonio ou parella estable, co que teñen que asumi-los roles
masculinos e femininos...
De calquera xeito, este desaxuste conduciu a un empobrecemento de
toda a realidade humana, das identidades tanto dos homes coma das
mulleres. O machismo desta sociedade manifesta, como ben apunta María
José Arana, que ó noso mundo, tanto ás estructuras persoais e políticas
coma ás sociais e mesmo ás eclesiais, “fáltalles alma”; fáltalles anima e
sobran algunhas formas de animus. Por iso, di esta teóloga que cómpre reanimar a terra, apostar por unha humanidade nova, cara a un crecemento
espiritual que “cultive a interioridade e reforce o amor, para que o mundo
se plenifique”. Para voar por camiños de liberdade e plenitude, cómprenlle

5

María José Arana, Rescatar lo femenino para re-animar la tierra, CiJ, Barcelona, 1997, p. 3.
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á humanidade as dúas ás: a masculina e a feminina; se unha delas está feble
ou pouco desenvolvida respecto da outra, non será posible o voo.
Ter sufrido durante moito tempo as consecuencias da exclusión
debería producir en nós, como reacción, unha firme vontade inclusiva.
Iso trae consigo trata-lo home como amigo (están tan mutilados coma
nós...), desterrando o complexo de Xudit, porque tódolos homes non son
Holofernes... Cómpre non ser prisioneiras dunha imaxe do home,
axudarlles fraternalmente (sororalmente) a esperta-la súa relación coa
súa anima, deixar de repetir tópicos que os pechen en clixés tan falsos
coma os nosos e tratar de ser creativas e re-creadoras de novos espacios
de encontro e cooperación”.6

Dous homes harmonicamente integrados: Xesús de Nazaret e
Francisco de Asís
A escritora e psicoterapeuta Maureen Murdock escribe nun fermoso
libro:
Vivimos nunha cultura dualista que valora, crea e mantén polaridades... No pensamento dualista, tratámo-lo outro coma un obxecto...
O dualismo xera suspicacia, confusión, erro de percepción, desprezo,
desconfianza.
O pecado do dualismo desfigura a nosa psique, contaminando as
nosas actitudes sobre a mente, o corpo, a alma, as mulleres, os homes,
os nenos, os animais, a natureza, a espiritualidade, así como as nosas
estructuras políticas... Separámo-lo espírito da materia, a mente do
corpo, a ciencia da arte, o ben do mal, a vida da morte, as mulleres dos
homes... Vémo-lo outro como o inimigo e racionalizámo-la nosa
crítica, o noso xuízo e a polarización que xeramos, dicindo
fachendosamente que nós sómo-los que témo-la razón e que Deus ou a
Deusa está da nosa parte...7

Afortunadamente, houbo alguén que soubo integrar harmonicamente
as dúas dimensións ás que aludiamos, superando ese dualismo, e que nos
serve de referencia para aprender a facelo tamén nós: Xesús de Nazaret. É
posible que non fose o único, pero é a referencia fundamental para os que
nos confesamos cristiáns. Por iso, di Moltmann con moita razón: “Xesús
integrou en si mesmo tantas características do comportamento ó mesmo

6

Dolores Aleixandre, Mujeres en la hora undécima, Sal Terrae, Santander, 1991.

Maureen Murdock, Ser mujer, un viaje heroico. Un apasionante camino hacia la totalidad, Gaia,
Madrid, 1993, pp. 205-206.
7
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tempo masculino e feminino, que se pode considerar como a primeira
persoa que acadou a completa madurez”.8 Claro que, como ben recoñece a
psicoterapeuta aludida, “A mensaxe de Cristo de que tódolos seres humanos –homes, mulleres e nenos– estaban feitos a imaxe e semellanza de Deus
era moi radical para a cultura en que vivía...”;9 “...e por iso o mataron”,
como di a cantiga.
O Evanxeo de Marcos dános pautas suficientes para rastrexar cómo
Xesús soubo integrar harmonicamente esta dobre realidade que ten investigado e reflexionado a psicoloxía moderna, e que tanto nos costa integrar
ó común das persoas. Non é difícil atopar en Xesús, evidentemente home,
os riscos de animus, os valores activos masculinos de solidez, acción,
capacidade analítica e claridade no razoamento, control, forza, poder,
dominio... Pero tamén os valores femininos de anima, buscando en Xesús
riscos de sensibilidade, receptividade, dispoñibilidade, suavidade,
vulnerabilidade, intuición, capacidade de expresar sentimentos e comunicarse sen ideas, capacidade de relacionarse co concreto, tenrura e compaixón,
xestos e expresións maternais... Atopamos tamén de seguida en Xesús a súa
empatía coas mulleres e a súa capacidade de comprensión do universo
feminino. Por iso, neste home tamén podemos ve-lo “rostro feminino de
Deus”, que xa suxeriran Oseas e Isaías.
O xesuíta Modesto Vázquez Gundín falaba desta sensibilidade de
Xesús nun sinxelo artigo de expresivo título: “Y Jesús se mujerizó”;10 el
mesmo precisaba ó comezo do traballo a palabra “mullerizouse”, non
afeminouse, nin sequera feminizouse; máis ben, o autor quere indicar como
soubo Xesús asumir roles femininos. “Mullerizouse porque asumiu naquela
sociedade o rol que era propio da muller... Fai o que a esposa ó esposo, o
que as fillas ou os fillos ó pai”. Deste xeito, na Derradeira Cea Xesús
cínguese a toalla e ponse a lava-los pés dos discípulos. “Sae do seu rol
masculino e adopta o papel da muller... Despois diso, non deixa a toalla,
senón que se envolve co manto sobre ela. Xesús queda coa prenda de muller
arrebuxada baixo o manto”. Por iso conclúe Vázquez Gundín: “Lavando os
pés, Xesús fai un desatino en canto home; unha nimiedade en canto muller:
un exceso e unha rutina”.

8

Jürgen Moltmann, Dieu, homme et femme, CERF, París, 1984.

9

Id., px. 209.
Modesto Vázquez Gundín, “...Y Jesús se mujerizó”, Sal Terrae, setembro 1994.

10

235/11

Victorino Pérez Prieto

Mesmo houbo místicos cistercienses medievais que falan de Xesús
como nai; particularmente, unha mística menos coñecida entre nós, pero
que deixou escritos ben interesantes, a británica Xiana de Norwich (s. XIVXV). É posible que este pensamento teña relación coa maneira como se
fundiu o cristianismo co mundo celta. Maureen Murdock fala disto no seu
libro; as súas palabras poden atopar unha particular empatía no cristianismo
galego, no que aínda pervive o recendo das complexas doutrinas de
Prisciliano, mitificado polos primeiros galeguistas como expresión dun
cristianismo galego, que quixo enraiza-la fe cristiá na herdanza dos druídas
celtas.
No medio da comprensión tan fértil que os celtas tiñan dos
misterios, apareceu a figura de Xesús, que sabía pasar dun mundo ó
outro [do causal e o físico ó místico, do material ó espiritual, do
masculino ó feminino...]. Esta capacidade de vivi-lo Misterio, de
camiñar entre os mundos, formaba parte da conciencia celta e, por iso,
a figura de Xesús foi adoptada apaixonadamente nos centros druídas de
ensino por todo o territorio celta... No canto de poñe-la énfase na
doutrina, a cristiandade celta insistía na experiencia espiritual directa
do espírito... A cristiandade celta aportou o feminino, o desenvolvemento
da intuición e estimulou a experiencia sensual da vida...
Na Igrexa cristiá celta, as mulleres ocupaban posicións igualitarias
a carón dos homes; viaxaban como predicadoras por tódalas Illas
Británicas e exercían cargos de autoridade... a pesar da censura da
Igrexa de Roma, a cristiandade celta nunca perdeu a súa orientación
cara ó feminino, a natureza, o misticismo e a intuición. Os cristiáns
celtas coidaban que cando a relixión se distanciaba do feminino,
distanciábase da terra.11

Deixamos ó lado as cristoloxías andróxinas gnósticas, o montanismo e
as correntes medievais xeradas arredor de Xoaquín de Fiore.12
Por outra banda, seguramente ninguén como Francisco de Asís soubo
vivir tan harmonicamente unidos o vigor e a tenrura, como os viviu o seu
Mestre e Señor. A súa vida é o triunfo da compaixón e a tenrura do Eros
(amor) e o Pathos (sentimento), fronte á hexemonía asfixiante do Logos
(razón) e o Tecnos (técnica), como recorda Leonardo Boff no seu libro, de
expresivo título, San Francisco de Asís: ternura y vigor. Francisco de Asís
é o triunfo dos valores do contacto directo, a intimidade, a afectividade

Id., pp. 215-216.

11

Máis información en Mª Teresa Porcile, “Cristología en femenino”, Sal Terrae, marzo 1995.
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transparente, a espontaneidade, a creatividade e a fantasía; fronte á violencia arribista da eficacia, o sentido puramente práctico e productivista. Por
iso, o poverello e poeta de Asís segue sendo, séculos despois, a máis alta
expresión do seguimento de Xesús de Nazaret, sen glosa, tal cal.
No comezo foi o ‘Materno Espírito’
O feminino xa aparece simbolicamente ó comezo da vida pública de
Xesús, na súa presentación en sociedade que foi o bautismo no Xordán (Mc
1,9-11). Digo ben simbolicamente, pois ata o lector menos avisado se
decatará de que este non é un relato para ler literalmente; estamos ante unha
rica, complexa e moi elaborada construcción teolóxica. Cumprirá ter
sempre presente esta dimensión simbólica, para non desfigurar outros
relatos que irei citando no traballo. Neste plástico cadro, o feminino está
representado simbolicamente na auga do río Xordán; é ben coñecido o
vello simbolismo da fecundidade das augas. Pero tamén, particularmente,
está representado na pomba, símbolo do “Materno Espírito” de Deus (con
expresión de Chao Rego),13 a dimensión feminina do único Deus: “Mentres
saía da auga veu abrirse o ceo e baixar sobre del como unha pomba branca,
o Espírito Santo”.
Tense visto no Espírito Santo a dimensión feminina de Deus; mesmo
xa algúns Santos Padres falan do Espírito como Nai.14 De feito, ruah en
hebreo (o “Espírito de Deus”, a forza con que actúa, sobre todo nos líderes
e profetas) é feminino, aínda que se convertese logo no pneuma grego, que
é de xénero neutro, e despois no spiritus latino, masculino. Xa caera na
conta disto san Xerome, para insistir que Deus é asexuado; e foi tamén un
gran esforzo bíblico fronte ás relixións veciñas da fecundidade.
O Mesías terá sobre si o/a Espírito de Deus (Is 61,1-2; logo en Lc 4,1819). A simbólica pomba, a presencia do Espírito materno de Deus, marca
o comezo dunha nova era, como o fixera a pomba que liberou Noé da arca
para asegurarse do novo recomezo do mundo, tralo diluvio universal (Xen
8,10). Xa no comezo da creación “o sopro de Deus pairava na superfície

Cf. o seu último libro, Na fronteira do misterio, SEPT, Vigo, 1995.

13

Cf. a segunda carta de Clemente de Roma, tamén escritos de Metodio de Filipos, no século IV...
E sobre todo escritos gnósticos e evanxeos apócrifos, como o Evanxeo de Tomás. Para esta visión
na cábala xudía, cf. Israel Ben Yesha, Hacia Dios por la Kábala, Barcelona, 1990.

14

237/13

Victorino Pérez Prieto

das águas” (traducción brasileira da TOB, que considero mellor que a
versión da Biblia galega: “un vento poderoso axitaba as augas”, Xen 1,2).15
Pero no mesmo bautismo aparece tamén a dimensión de animus de
Xesús, ó manifestarse como un home forte, nas palabras de Xoán Batista:
“Detrás de min está a chega-lo que é máis forte ca min, ante o que non son
digno de lle desata-las amalloas do seu calzado” (1,7).
Autoridade, enerxía e poder ‘masculinos’
a) Sen saír do primeiro capítulo de Marcos, xa atopámo-la dimensión
de animus en Xesús, cando o Mestre escolle os seus discípulos e pídelles
con autoridade que o sigan: “Vinde comigo” (1,17-18). Igualmente, cando
na primeira curación, na sinagoga (1,21-28) ordena ó mal espírito que saia
do endiañado; e a xente recoñece que Xesús ensinaba “con autoridade” (ou
“con poder”, 1,22; a expresión é recollida do mesmo modo nos tres
sinópticos, aínda que Mateo non ten esta mesma curación). No capítulo
segundo atopámo-la curación do paralítico, na que aparece a mesma
expresión: “Para que vexades que o Fillo do Home ten poder...” (2,1-14).
Algo máis adiante, o evanxelista remacha esta autoridade, este señorío,
dicindo: “O Fillo do Home é señor incluso do sábado” (2,17).
Esta mesma dimensión volve aparecer dobremente no capítulo terceiro.
Primeiramente, na “ollada chea de indignación” (3,5) que lles dirixe ás
masculinas autoridades xudías polo xuízo que lle fixeron a causa dunha
curación en sábado. E logo, coa designación dos doce apóstolos que envía
“a predicar, con poder de botar diaños” (3,13; e o paralelo en 6,51). É con
esta mesma autoridade coa que calma o trebón: “Increpou ó vento e díxolle
ó mar: ¡Silencio e acouga!” (4,39); e coa que volve reprender a un mal
espírito na curación dun endiañado: “Xesús mandoulle: ‘Bótate fóra dese
home, espírito malo” (5,8).
b) A enerxía maniféstaa con forza Xesús nos seus conflictos cos
fariseos, onde a denuncia resulta por veces implacable: “¡Que ben profetizou
Isaías de vós, hipócritas, como está escrito...” (7,6). Máis adiante fai a
mesma denuncia enérxica dos letrados: “¡Coidado cos letrados!... Acábanlle
cos bens ás viúvas... Pero serán xulgados como lles cómpre” (12,38-40).
Pero tamén manifesta esta vontade enérxica na tremenda reacción contra o
Ives Congar, no seu libro El Espíritu Santo, di: “Nas Odas de Salomón, nacidas en Siria, a PombaEspírito é comparado coa nai de Cristo, que lle dá o leite coma os peitos de Deus... A liturxia siria
compara o Espírito Santo cunha nai misericordiosa”.
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seu amigo Pedro, cando ve que o quere apartar do camiño elixido, tras loalo
na confesión mesiánica de Cesarea: “Xesús, volvéndose cara ós discípulos,
reprendeu a Pedro: ‘¡Arrédate de min Satanás, pois non te deixas guiar por
Deus, senón polos homes!” (8,33). Na enerxía da denuncia, non escapa nin
sequera toda a xeración da xente coa que lle tocou vivir: “¡Ouh xeración
incrédula! ¿Ata cando terei que estar convosco? ¿Ata cando terei que
aturarvos?” (9,19).
Con enerxía manifesta tamén o seu poder, o seu señorío, e afirma o seu
mesianismo cando chega o momento, colléndolle prestada unha frase ó
profeta Daniel (Dan 7,13): “Entón verán vi-lo Fillo do Home sobre as nubes
con gran poder e gloria” (13,26). Impresionantes as súas palabras ante o
Sumo Sacerdote: “¿Es ti o Mesías, o Fillo do Bendito?’ Xesús contestoulle:
‘Eu son. E veréde-lo Fillo do Home, sentado á dereita do Todopoderoso, vir
entre as nubes do ceo” (14,61-62). E logo, aínda que máis ambiguamente,
ante o gobernador Pilatos: “¿Es ti o rei dos xudeus?’ Respondeulle Xesús:
‘Ti o dis” (15,2); nesta ocasión ten tanta forza a súa palabra coma o seu
silencio.
c) Unha dimensión do masculino é o razoamento abstracto, a claridade
dialéctica. Esta era unha cousa da que non gustaba moito Xesús, el sempre
tan concreto e popular. Pero a súa finura dialéctica tamén aparece en varias
ocasións. É o caso da polémica contra os fariseos, que dicían que “tiña o
demo dentro”, e a desconfianza dos seus parentes, que coidaban que
“perdera o sentido”; con esmagadores siloxismos, Xesús desmóntalles de
seguida as acusacións (3,20-30). Ou a polémica xerada pola contribución
ó César, debate no que os contrincantes “quedaron pasmados”, pois Xesús
colleulles de seguida “a agulla de marear” (12,13-17).
d) Pero, sen dúbida, os dous exemplos máis significativos do Xesús
animoso, ata mesmo semellar manifestar verdadeira mala uva, son a
maldición da figueira (11,12-14) e a expulsión dos tendeiros do templo
(11,15-19), dous relatos que non están casualmente unidos, como nada está
deixado ó azar no Evanxeo de Marcos. Á figueira que lle pide repetidamente uns froitos que non dá, dille Xesús enerxicamente: “Nunca máis ninguén
coma dos teus froitos” (11,14), e a figueira seca... (11,20); con todo,
lémbrolle de novo o lector que non esqueza a dimensión simbólica destes
relatos, para non caer nunha pura literalidade. Non precisan comentario os
paradigmáticos vergallazos de Xesús contra os tendeiros do templo; non en
van son recollidos tamén polos outros tres evanxelistas, pois veñen representa-la definitiva sentencia de morte de Xesús, que ousou ataca-los
cimentos da base económica do xudaísmo, como antes fixera coa base
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ideolóxica (a Lei). Xesús manifesta a enerxía inquebrantable de quen loita
contra o mal, sen claudicar endexamais.
Marcos non recolle o Sermón da Montaña, como fan os outros dous
sinópticos. Pero non é difícil ver que se as Benaventuranzas de Mateo (Mt
5,3-12) están cargadas dunha compaixón e dozura máis propias da dimensión de anima, as maldicións con que rematan as Benaventuranzas lucanas
(Lc 6,24-26) reflicten máis ben a enerxía do animus de Xesús.
Sensibilidade ‘feminina’, valoración do concreto, capacidade de
compaixón e de expresar sentimentos
a) A realidade de anima en Xesús atopámola tamén desde o comezo do
Evanxeo de Marcos, no seu segundo milagre; trátase dun milagre doméstico: a curación da sogra de Pedro (1,29-31). Unha acción cunha muller,
que só estaba en cama con algo de febre, pero Xesús “achegouse, colleuna
pola man e ergueuna”. “Achegouse”, “colleuna” e “ergueuna”, tres expresivas accións que enmarcan un breve e significativo xesto que non só
manifesta a vontade de Xesús de dignifica-la muller (“ergueuna”), senón
tamén a súa sensibilidade polas realidades pequenas e cotiás: un pequeno
milagre no humilde ámbito doméstico, habitualmente un espacio máis
feminino que masculino. Logo volveremos sobre un aspecto que xa aparece
tamén aquí, o feito de valora-la corporalidade (tocar).
A sensibilidade de Xesús polo concreto, por esa realidade feminina
que se xoga no cotián, aparece noutros detalles rastrexados no Evanxeo de
Marcos. Na discusión polo xaxún, Xesús pensa na alegría da noiva o día da
voda pola compaña do noivo (2,18-20), que non quere que se vaia estragar
polo precepto legal do xaxún: “¿Poden acaso os convidados xaxuar mentres
dura a voda?” (2,19). Nos versiños seguintes pon un exemplo tan doméstico
coma o do mendo que unha muller bota a unha prenda gastada (2,21-22).
Esta capacidade de observa-la vida cotiá e valora-los pequenos detalles
desa aparentemente gris vida ordinaria maniféstase tamén na maneira como
observa os paxaros que aniñan nas pólas da árbore saída do gran de mostaza
(4,30-32), ou na utilización da imaxe tan doméstica e cotiá, concreta e
sinxela, do sal (9,50).
A sensibilidade polo mundo do feminino aparece tamén no detalle de
lembra-las mulleres embarazadas cando fala da gran angustia escatolóxica
de Xerusalén: “¡Ai das que estean embarazadas, ou criando naqueles días!”
(13,17). Aínda que, contrariamente, non faltará quen interprete isto como
expresión do espírito protector masculino.
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b) A compaixón de Xesús maniféstase, igualmente desde o comezo,
con outra das súas primeiras curacións, a do leproso que lle saíu ó camiño:
“Compadecido, Xesús alongou a man, e tocoulle...” (1,41); onde aparece
tamén esa dimensión de corporalidade (“tocoulle”), risco característico,
aínda que non exclusivo, do feminino. Como noutras ocasións, aquí queda
claro como a compaixón pode máis en Xesús que a racionalidade; esta
aconsellaríalle non achegarse a aquel home impuro, pois prexudicaría o seu
traballo público de rabí, pero Xesús lembra unha vez máis aquilo de
“misericordia quero, e non sacrificios” (Mt 9,12, frase collida de Os 6,6).
A capacidade de compaixón de Xesús maniféstanos marabillosamente a
“misericordia entrañable do noso Deus” (Lc 1,78), que lonxe de se-lo
impasible que olla as cousas desde lonxe, é o alguén a quen a opresión dos
pobres lle remove as entrañas. Neste contexto, convén ter moi presente que
tenrura e entrañas exprésase en hebreo coa mesma palabra que o ventre
materno, a matriz.
Esta capacidade de compaixón maniféstase cunha tremenda forza nos
dous relatos da multiplicación dos pans e os peixes (6,30-42 e 8,1-10):
“Conmovido [ou ‘sentiu unha fonda compaixón’], porque eran como
ovellas sen pastor” (6,34). “Dáme mágoa esta xente: hai tres días que me
segue e non ten nada que comer” (8,2). ¡Que lonxe do mestre imperturbable
que só se preocupa de da-la súa lección e solta-lo mitin! Os detalles
multiplícanse, o primeiro relato comeza precisamente manifestando a súa
tenra sensibilidade polo cansazo dos apóstolos: “Vinde a un lugar arredado,
e descansade...” (6,31).
c) Pero, ademais, Xesús é un home que non reprime os seu sentimentos,
non fai caso do machista dito popular que sostén que “os nenos non
choran”. Marcos, igual que os outros sinópticos, non recolle as bágoas de
Xesús ante a tomba do seu amigo Lázaro, relato exclusivo de Xoán (Xn
11,35-36); tampouco recolle o impresionante pranto por Xerusalén (Mt
23,37-39) nin a súa actitude ante a viúva de Naín (Lc 7,11-17). Pero si sabe
recoller outros momentos nos que o Mestre non se recata en manifestar
publicamente os seu sentimentos.
Así ocorre cando expresa a súa tristura pola dureza de corazón dos
fariseos ante as curacións que fixo en sábado: “Botoulles unha ollada chea
de carraxe e tristura, debido á dureza dos seus corazóns” (3,5). Exterioriza
tamén os seus sentimentos na ollada de cariño e tenrura que dirixe ó mozo
rico: “... Xesús pousou nel a súa ollada chea de cariño...” (10,17-22). E, en
fin, manifesta a súa debilidade e fortaleza na dura noite de Xetsemaní, chea
de sangue, suor e bágoas (14,32-42); unha maneira de afronta-la morte ben
diferente á impasible de Sócrates, como se ten sinalado.
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Xesús maniféstase vulnerable e receptivo, deixándose mesmo ensinar
por unha muller cananea ou sirofenicia pagá (7,24-30); esta muller estalle
ofrecendo a Xesús nada menos que un novo método teolóxico, “priorizando
a realidade antes que os principios teóricos”16, e Xesús maniféstase receptivo, aceptando gustoso a ensinanza, aínda que veña dunha muller... ¡e
pagá! En fin, Xesús resulta particularmente sensible ós nenos (9,33-37),
falando con eles e acolléndoos, cando quere ensinar algo tan importante
como quén é o primeiro no Reino.
Os ritmos de período longo e a valoración da corporalidade
a) A muller vive o tempo de maneira diferente ó home. Por unha parte,
o ritmo periódico marcado polo período menstrual e, por outra, a súa
familiaridade cun período longo debido á súa experiencia de xestación e ó
lento crecemento dos fillos, que ela acompaña moito máis que o home. Sabe
que este é sempre un crecemento desde abaixo, a un ritmo que non pode
forzar e debe respectar. A Santa María da Esperanza sabe “garda-las cousas
no seu corazón” e agardar (Lc 2,50). Esta cualidade fai ás mulleres máis
capaces do aguante e da permanencia. Só as mulleres permanecen ata a fin
con Xesús, ó pé da cruz (Mc 15,40-41.47);17 María Magdalena, María a de
Santiago e María Salomé saben pasar “do afecto á fidelidade”: “Porque a
fidelidade é o nome máis fermoso do amor. A súa concreción suprema.
Fidelidade significa acompañar a Xesús desde os comezos. E chegar a
atopa-la forma de que o seu amor non fose un sentimento romántico, senón

Cf. Teodor Suau, Mujeres en el evangelio de Marcos, CPL, Barcelona 1996: “Atopámonos ante
unha situación límite: á condición da muller engádeselle o feito de ser pagá... No seu núcleo
enfróntanse dúas racionalidades. A de Xesús... que arrinca do horizonte da Promesa e da Historia
da Salvación... A esta argumentación tan correcta, tan lóxica... oponse o razoamento da muller. Que
se refire a outro horizonte: o da realidade non ideoloxizada... É a voz da vida no seu nivel máis
inmediato... Xesús enténdeo inmediatamente... Captou a verdade presente nas palabras da muller...
Intuíu que é o Deus-Amor o que lle está a falar na voz daquela nai pagá”, pp. 40-43.

16

Recentemente, tamén unha das máis prestixiosas teólogas feministas actuais, Elisabeth
Schüsler Fiorenza, publicaba o seu libro co título da ousada reacción desta muller sirofenicia: Pero
ella dijo, Trotta, Madrid, 1996. No libro destaca tamén a importancia deste episodio, que manifesta
a relevancia desta muller, unha muller culta á que a tradición deu o nome de “Xusta”, no acceso á
comunidade cristiá dos pagáns; pp. 129-138.
Aínda que os sinópticos só sitúan ó pé da cruz ás mulleres (o pouco feminista Lucas xa non chega
nin a chamalas polos seus nomes, como fan Mateo e Marcos), o Evanxeo de Xoán, inevitablemente,
sitúa tamén con elas ó “discípulo amado” (Xn 19,25-27). Pero, mesmo neste caso, o acompañante
non é un forte home maduro, senón un feble adolescente.
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eficaz e útil para o Mestre... As mulleres souberon aguantar... Remataron
o proceso iniciado pola sogra de Pedro”.18 Desta maneira, son as mulleres
as que marcan o estilo do verdadeiro discípulo. Posiblemente, foi esta
fidelidade a fonte do seu poder, que había ser visto con receo na patriarcal
comunidade cristiá, que pronto soubo como marxina-las mulleres dos
centros de decisión. ¡Canto temos que aprende-los homes deste aspecto
feminino, no canto de velas como rivais que nos poden arrebatar privilexios!
Xesús tamén sabe explica-lo crecemento do Reino coa parábola do
gran que se bota na terra e vai medrando el só, pouco a pouco, ó seu ritmo
(4,26-29), ou o pequeno gran de mostaza que vai medrando ata converterse
nunha gran árbore (4, 30-34).
b) Xa apareceu un pouco máis arriba a referencia á particular maneira
como Xesús valora a corporalidade, “tocando” a xente, particularmente os
enfermos; e deixándose tocar (a hemorroísa). Xesús sabe desta necesidade
que temos todos, como a nai sabe da necesidade que ten o filliño de ser
tocado, agarimado, de senti-las súas mans, de senti-la calor do seu corpo.
Todos temos esta necesidade de contacto corporal, “contacto do corpo”,
como nos recordan os psicólogos. Un bico, unha caricia sincera e agarimosa
val máis que mil palabras de amor.
Por outra banda, Xesús sabe moi ben que o pecado non está no “corpo
de Satanás” que serían os encantos femininos, senón na mente sucia e no
corazón ruín do home ou a muller: “Nada do que hai fóra do home pode
manchalo ó entrar nel; o que sae do home, iso si que mancha... Porque de
dentro do corazón xorden os malos pensamentos, as fornicacións... os
adulterios, as cobizas” (7,14-23). Particularmente, a máxima expresión da
súa valoración positiva da corporalidade, fronte á valoración negativa do
seu tempo, está no episodio da muller que padecía hemorraxias constantes
(5,25-34). Fronte á impureza legal que representaba en grao máximo a súa
vergoñenta enfermidade, Xesús déixase tocar, e dille publicamente con
toda tenrura: “Filla, a túa fe sandoute, vai en paz”.
Do mesmo xeito, Xesús valorará ante todo o xesto da unción que unha
muller lle fai en Betania, onde tampouco por casualidade, estaba na casa
dalguén chamado “Simón o Leproso” (14,3-9); mesmo a palabra hebrea
Betania parece que pode admiti-lo significado de “casa do pobre”. Xesús
valora dobremente o xesto: na súa dimensión profética, como unción
mesiánica, pero sobre todo como expresión dun amor valente, grande e
Teodor Suau, o.c.
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gratuíto, excesivo, como todo o gratuíto. Xesús sabe que o amor é máis
importante que a mesma esmola, pois esta pode chegar a ser mesmo
expresión dun egoísmo fino. E Xesús déixase querer. Novamente, o Mestre
manifesta a tenrura e o amor de Deus, que está por riba de calquera
razoamento, por moi concluínte que poida parecer; e, certamente, as
críticas ó xesto dilapidador da muller de Betania eran racionalmente
bastante concluíntes. Pero Xesús manifesta a loucura de Deus que souberon
captar tan ben os místicos.
En fin, Xesús defenderá a dignidade das mulleres na polémica sobre o
divorcio (10,1-10). Fronte á dureza do corazón egoísta e machista dos
fariseos, Xesús manifesta nesta polémica unha clara sensibilidade cara á
realidade feminina e verbo dos dereitos da muller. Non se esqueza que na
lei xudía eran os homes os que tiñan unha gran facilidade para darlle ás
mulleres a acta de repudio, pero non así estas respecto dos seus maridos.
Finalmente, o evanxelista aprenderá ben a lección e verá que é lóxico
que as mulleres que souberon ser fieis ó Mestre ata a cruz (15,40-41) sexan
as primeiras en atoparse co Resucitado (16,1-8). Desta maneira, as mulleres
acaban converténdose, no Evanxeo de Marcos, no modelo do discípulo fiel,
que segue ó Mestre ata identificarse con el, que supera tódolos límites que
a vida e a morte queren poñerlle ó amor entregado e gratuíto, e que
finalmente descobren a forza da Vida, a forza do Amor máis forte que a
morte. Descobren a realidade do Deus da Vida e do Amor. Elas
comprenderon mellor que ninguén cómo Xesús de Nazaret manifestou que
o amor integral necesita harmonizar animus e anima, vigor e tenrura, forza
e sensibilidade, agresividade e vulnerabilidade, para ser completamente
humano.
Victorino PÉREZ PRIETO
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Paulo Freire e todos nós
Algumas lembranças sobre sua vida e seu pensamento

Por Carlos RODRIGUES BRANDÃO

Ao lado da coragem de lutar, precisamos
inventar a coragem de amar
Paulo Freire

Um rosto, alguns gestos. Lembranças
Quando foi ficando mais velho, os cabelos rarearam e foram crescendo
mais brancos, até embranquecerem de uma vez. A barba, antes mais curta,
negra, dura, foi ficando, como o rosto e o olhar, mais longa, mais obediente
ao vento, mais suave.
Mas a vida inteira ele conservou um mesmo gesto: olhar no rosto do
outro de frente, os olhos entre doces e duros, e fazer uma pergunta, como
quem está sempre amorosamente interrogando e esperando uma resposta de
uma conversa sem fim. Era pernambucano, mas gostava de usar o tu, como
os maranhenses mais ao Norte, ou os do Pará, mais ainda. Como os gaúchos
no Extremo-Sul.
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Então ele olhava de frente, meio sério, meio risonho e começava a falar
assim: “Então tu... tu crês, Carlos...?”, e fazia a pergunta. Os espíritas
diriam que “o espírito de Sócrates baixava nele”. Até poderia ser...
Mas que não se imagine um homem sisudo, circunspecto. Uma dessas
pessoas que depois de haverem feito um bom trabalho, uma obra de grande
importância, assumem para o resto da vida um ar de quem nunca mais pode
sorrir. De quem não pode mais tomar um copo de cerveja perguntando pelo
resultado do “jogo de ontem”. De quem não pode, enfim, conviver generosamente com o mistério nunca resolvido das pessoas comuns.
Lembro-me de uma vez. Voltávamos juntos da Nicarágua. Vínhamos
de um inesquecivel encontro de Educação Popular em solidariedade com o
povo nicaragüense. Alguns familiares o esperavam no aeroporto em São
Paulo. Depois de abraçá-los e logo que entramos todos no carro, a primeira
coisa que ele quis saber era a síntese da “novela das oito”, que perdera por
uma semana.
Gostava muito de estar com as pessoas amigas em volta da mesa. Um
bom bar, um restaurante sem hora marcada, seriam bem uma boa oficina de
seu trabalho. Comia bastante e gostava de comer com alegria. Era um bom
contador de casos e, à medida em que envelhecia, foi aumentando bastante
o desejo de narrar em voz alta as saudades dos tempos em que viveu no
Nordeste. Nunca bebia muito, mas era preciso estar muito doente para
deixar de lado um bom “gole da cachaça”, antes ou durante o almoço ou o
jantar.
Quando no ano passado nos chegou pelo telefone a notícia de sua
morte, fomos até a pequenina capela ecumênica nos altos da Rosa dos
Ventos, a chácara que comparto com amigos nas montanhas do Sul de
Minas. Levamos alguns dos seus livros e lemos, aqui e ali, algumas
passagens. Os que conviveram com ele rememoram instantes de sua vida.
Levei junto um cálice de boa “pinga”. À moda do povo que ele sempre
amou tanto, derramei um pouquinho no chão e coloquei o copo sobre o
altar, entre uma bíblia e uma vela. Disse a ele e a todos os que estavam ali,
num círculo de companheiros, como ele sempre gostou que fosse: “O resto
é seu, pode tomar”. Tomamos juntos.
Certa vez em Buenos Aires
Foi em algum mês da década de 80. Uma difícil redemocratização da
Argentina, do Chile e do Brasil andava em curso, com ritmos e histórias ora
próximas, ora diferentes.
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Havíamos ido a Buenos Aires, os integrantes da coordenação do
Conselho de Educação de Adultos da América Latina, para preparar uma
próxima Conferência Internacional. Estávamos reunidos em um hotel bem
no centro da cidade.
Ao final dos trabalhos do primeiro dia, Pancho Vio Grossi chamou-se
e pediu-me que falasse a Paulo sobre uma cerimonia publica prevista para
o dia seguinte no Teatro San Martin. Ela não estava em nossa agenda breve
de trabalhos de equipe, e foi resolvida pelos argentinos sem a nossa
consulta. Quando disse a Paulo a idéia de uma pequena palestra dele a um
público de educadores argentinos, a sua primeira resposta foi uma eloqüente
recusa. Ele não havia vindo para “aquilo” e não estava preparado. Devolvi
a chilenos e argentinos a sua resposta e houve um momento de quase pânico
entre os companheiros de equipe. A conferência de Paulo Freire havia já
sido anunciada no rádio e na TV. Estimavam-se mais de duas mil pessoas
no teatro. Seria uma primeira grande cerimonia pública democrática,
depois de tantos anos. Acordamos em que comporíamos uma mesa e ele
falaria apenas uns 10 minutos. Voltei a ele com a segunda sugestão. Ele
concordou sem problemas, mas insistiu nos “dez minutos”. Nenhum mais.
Quando chegamos á noite ao Teatro San Martin, encontramos bem
mais do que o número previsto de pessoas à espera. Foi difícil comportar
todas os assistentes, e alguns educadores que vieram de longe ficaram de
fora. No palco, felizes e assustados, falamos cada um não mais do que uns
cinco minutos, inclusive Pérez Esquivel, que meses antes ganhara o Nobel
da Paz.
Quando a palavra foi dada a Paulo, ele saudou amorosamente a todos
os presentes. Lembrou que fazia 13 anos que não vinha à Argentina.
Anunciou uma breve “fala de 10 minutos”. Criou ali, sem esboço algum
escrito de antemão, um “código ético do educador”. Tocou-nos a todos
profundamente e, entre a palestra e a atenta resposta a perguntas, falou
cerca de hora e meia. Tempos mais tarde o CEAAL publicou um texto com
a palestra.
Os anos sessenta no Brasil: a cultura popular, Paulo Freire
Paulo Freire é um pensador de uma transbordante criatividade. Olhados
no conjunto do campo das idéias de seu tempo, os seus escritos, a proposta
de seu sistema de educação e o seu método de alfabetização, possuem a
qualidade do novo e do perenemente consistente, como a proposta que uma
vez estabelecida renova tudo à sua volta e perdura. Trabalhando como o
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educador de seu tempo (e este reconhecimento é muito forte em todos os
seus gestos, em toda a sua obra), ele nos legou um tipo de pensamento sobre
a pessoa humana, sobre a política das relações sociais, sobre a dimensão
cultural desta política e sobre o ofício do educador, que certamente haverá
de atravessar vários tempos de nossa história, e de outras. Outros povos,
outras eras.
Mas é importante não estabelecer a seu respeito a visão errada que ele
próprio não quis ter sobre o seu testemunho e o de seu trabalho. Ele viveu
a sua presença política, ele praticou a sua educação, ele escreveu sobre ela
e o seu destino, como uma espécie de criativa e crítica “mente de síntese”
de um circulo de idéias e de ações à volta da cultura e da educaçáo, de que
estava empapado o seu mundo mais próximo de trabalho. De alguma
maneira, ele foi a melhor síntese de todos nós. Por isso, ontem como hoje,
companheiros de caminho e herdeiros do horizonte de Paulo Freire, mas do
que apenas compreende-lo como um pensador da educação, nós nos
reconhecemos educadores nele. Educadores da América Latina e de outros
continentes, que um dia nos sentimos identificados com o que ele próprio
tardiamente veio a chamar de educação popular, somos todos seus herdeiros.
Mas, é preciso corrigir logo esta frase escapada. Somos todos herdeiros da
herança que criamos juntos e que ele compartiu conosco, assumindo o
encargo de pensá-la e escrevê-la com a melhor transparência.
Alguns anos depois dos anos 60, quando uma teologia da libertação
surge e se difunde, primeiro na América Latina e, mais tarde, dela para fora,
nao será difícil reconhecer nela a presença das idéias de Paulo Freire. Em
Educación Popular y Teología de la Liberación, Matthias Preiswerk, um
pastor metodista radicado na Bolívia, contará esta história.1 No entanto, se
teólogos e militantes cristãos dos anos 60 e70 buscam em Paulo Freire uma
de suas fontes mais fecundas para pensar uma prática popular, não terá sido
porque, antes deles, o próprio Paulo esteve buscando em uma neo-tradição
cristã algumas das origens de suas próprias propostas para uma ação
conscientizadora, logo, libertadora?
De resto, é bastante fácil observar como dos primeiros anos após os
seus primeiros escritos, até hoje, as suas idéias são bastante mais encontradas entre educadores e outras pessoas de pensamento e ação populares de
vida cristã, ou vizinha ao cristianismo, do que entre educadores e militantes
filiados a duas posições próximas, mas de maneira alguma convergentes.
O livro existe em espanhol, publicado pela Editorial DEI, do Departamento Ecuménico de
Investigaciones de San José, na Costa Rica.

1
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De um lado, alguns praticantes de extrema esquerda, para quem Paulo
Freire e todo o movimento de educação popular serão considerados como
ativistas culturalistas e idealistas, não solidamente instalados em um
sistema de teoria e prática definidamente socialista (isto é, comunista, de
acordo com algum dos modelos partidários vigentes hoje e na ocasião). De
outro lado, educadores de perfil social-democrata, ou cristãos conservadores, para quem as propostas de Paulo Freire colocam em perigo, pela sua
radicalidade, uma sã e consagrada “doutrina social da igreja”.2
Recordemos alguns fatos.
Entre meados dos anos 50 e os começos dos anos 60 –intensamente
turbulentos até 64 e desastrosos daí em diante, no Brasil– o cristianismo e,
especialmente, a igreja católica, dão um salto rápido. Um salto de um
imaginário de fé centrado no indivíduo e na salvação individual, para uma
fé centrada na pessoa. Centrada em uma salvação tornada solidariamente
coletiva e em um progressivo compromisso “com o social”. Eram os tempos
da Ação Católica e de seus avanços rápidos. Tempos depois e antes das
grandes encíclicas sociais. Tempos das primicias do Vaticano Segundo. A
era dos padres operários. De uma nova descoberta do outro.
No Brasil, aquele foi, em pouco tempo, o momento de uma passagem
da caridade assistencial ao pobre, para um serviço solidariamente social
junto ao povo. Uma mudança que se tornou, para muitos e muitos de nós,
a passagem do “compromisso social” a “consciencia política da questão
social”. A uma minoria crescente de cristãos (“cristãos engajados”, “cristãos
socialistas”, para nós; “cristãos de esquerda”, “comunistas cristãos”, para
outros), uma leitura radical do Evangelho apontava para uma disposição a
um envolvimento com a construção do Reino de Deus desde agora e,
precisamente, aqui na Terra. No Reino dos pobres e dos deserdados. Dos
chamados a serem, por isto mesmo, protagonistas da construção libertadora
de um Mundo Novo, desde o lugar social do Novo Mundo.
No alvorecer dos anos 60, passamos depressa de autores cristãos “de
espiritualidade”, para pessoas –quase todos franceses– como Teilhard de
Chardin, Mounier, Lebret. Tivemos que aprender a ler Marx, Lenin e, mais
tarde, Mao Ze Dong, mesmo que fosse com os olhos e os óculos de cristãos.
É importante ressaltar que mesmo durante os anos 60 e 70, alguns outros educadores e pensadores
da educação, no Brasil, faziam a crítica a Paulo Freire e a toda a proposta de educação popular
fundada em suas idéias. Uma das pessoas mais importantes neste período é Vanilda Paiva. Toda a
sua obra pode ser consultada com proveito. Ressalto Educação Popular e Educação de Adultos - contribuição à história da educação brasileira, Edições Loyola, São Paulo, 1973.
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De católicos e de protestantes conscientes de que também a nós tocava a
tarefa de construir, aqui na Terra, a comunidade socialista. A comunidade
universal socialista sem a qual a edificação terrena do Reino das promessas
do Cristo continuaria a ser a ilusão de uma história mal praticada, depois
de tantos séculos.3
Aqueles foram tempos de um arriscado e profético ecumenismo.
Falava-se em “frente ampla”. Entre os seus criticos e os seus praticantes,
ela era a aliança entre cristãos da Ação Católica (o a, e, i, o, u da AC,
JECA, JIA, IOC e JUCÁ de então) e os grupos de militantes comunistas
com quem compúnhamos uma proposta de transformação social através de
uma ampla ação revolucionária. Poucos anos antes do golpe militar de
1964, alguns cristãos de Ação Católica criariam a Ação Popular. Poucos
anos mais tarde este partido popular de cristãos militantes viria a se tornar
uma agremiação radicalmente revolucionária, sobre a qual a repressão
policial-militar estenderia o seu braço de ferro e fogo.4 Religiosos de vários
pontos do país estiveram intensamente envolvidos em todo este processo.
Em uma direção próxima, a própria hierarquia da Igreja criaria
movimentos locais e, depois, nacionais de trabalho popular através da
educação. O Movimento de Educação de Base viria a ser, em pouco tempo,
após 1960, uma das mais importantes experiências de educação popular em
todo o país.
Paulo Freire não havia sido, como tantos de nós, um “militante de Ação
Católica”. Ele nunca esteve vinculado a um movimento de cultura popular
confessadamente cristão. Havia cristãos militantes em sua primeira equipe
de educadores no Recife e, depois, em Pernambuco. Nos documentos
pioneiros produzidos pela primeira equipe de trabalhos com o Método
Paulo Freire, o nome e o testemunho de Jesus Cristo não serão esquecidos.5
O próprio autor destas linhas pode ser tomado como um razoável exemplo. Sou um leitor e um
adepto das idéias de Teilhard de Chardin. Nos últimos anos da década de 60 uma de minhas tarefas
políticas era a tradução de obras de Mao Ze Dong do espanhol para o português. Textos
mimeografados con urgência, a serem levados aos camponeses do Norte de Goiás por militantes
revolucionários da Ação Popular.

3

Aldo Arantes, um dos mais expressivos militantes da Juventude Universitária Católica (JUC) e,
depois, da Ação Popular (AP), converteu-se mais tarde ao Partido Comunista do Brasil (PC do B).
Ele é hoje deputado Federal por Goiás, pela legenda de seu partido. Seu livro, escrito juntamente
com Haroldo Lima, pode ser lido com proveito: História da Ação Popular - da JUC ao PC do B,
Editora Alfa-Omega, São Paulo, 1984.

4

Trata-se de documentos de um grande valor. Foram originalmente reunidos na revista Estudos
Universitários, da Universidade Federal de Pernambuco. Podem ser hoje encontrados em um
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Ora, para os cristãos (católicos e, em menor proporção, evangélicos
protestantes), as idéias de Paulo Freire foram, então, inteiramente
compatíveis com o que considerávamos naqueles tempos como uma alternativa cristã de transformação social, de participação popular protagônica
nesta transformação e, finalmente, de consolidação de uma sociedade que
os mais moderados chamariam de solidária e, os mais radicais, de francamente socialista.6 E quais os princípios de uma tão oportuna adequação?
Quais as idéias essenciais que fizeram do Sistema Paulo Freire uma teoria
de pensamento sobre as relações homem-cultura-sociedade-educação e
uma proposta de ação política de teor pedagógico através da prática da
educação, tão consistentemente aceitas e, até hoje, tão vigentes e
fecundamente criativas entre educadores e outros militantes e profissionais
cristãos e não-cristãos em toda a América Latina e em tantos outros
recantos do Mundo?
Consciência, diálogo, partilha, participação, libertação: o reino do
bem é uma construção do homem
As idéias essenciais do pensamento de Paulo Freire são bastante
conhecidas. Façamos aqui apenas uma breve sintese do que é mais
importante.
A consciência humana é uma construção
Em um poema cujos nome e página fico devendo ao leitor, T. S. Eliot
pergunta mais ou menos o seguinte: “O que é que perde o conhecimento
com a informação? e o que é que perde a consciência com o conhecimento?”.
Paulo nunca o citou, mas assinaria em baixo. O conhecimento é humanamente acumulativo, mas a consciência crítica de si-mesmo, do outro e do
mundo, é criativamente integrativa. Ela não se constrói pessoalmente, na
passagem de dimensões menos autônomas para outras, mais autônomas,
através do exercício de vivências (gestos e atos sociais) quaisquer e de
excelente trabalho de recopilação, editado por Osmar Fávero: Cultura Popular e Educação
Popular: memória dos anos 60, Graal Editora, Rio de Janeiro, 1982.
Uma polarização entre próximos, divergentes, colocava de um lado os cristãos (católicos em
imensa maioria) afiliados ao solidarismo cristão e, do outro, os cristãos (idem) militantes de
posições progressivamente socialistas. Enquanto nos anos 60 é fundado no Rio de Janeiro um
Movimento Solidarista Universitário, vários estudantes católicos integrantes da JUC irão participar
da fundação da Ação Popular cujas proposições políticas irão tornar-se extremas a partir do golpe
militar de 1964.
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qualquer tipo de conhecimento. É a qualidade das trocas de ações e de
idéias o que responde pela maneira como cada pessoa constrói a sua própria
consciência.
Ora, da pequena unidade familiar do grupo doméstico até toda uma
nação, existem estruturas de relacionamentos sociais que estabelecem
formas motivadas de construção de consciências críticas, ou de seu oposto,
consciências alienadas (deixemos que fique aqui esta palavra tão cara e
comum entre nós, nos anos 60).
Uma educação bancária, dirigida à reprodução de pessoas não conscientes da realidade efetiva do mundo em que vivem, pode e deve ser
substituída por um modelo de educação critica, liberadora, libertadora,
conscientizadora. Uma nova educação por meio da qual, ao lado de
aprender a ler adequadamente palavras, os educandos aprendam a ler
criticamente, com elas e com as idéias a que elas apontam, o universo social
de suas vivências. Apenas uma educação com estes propósitos pode ser
considerada como uma verdadeira educação.
Diálogo
O diálogo não é apenas uma estratégia, uma qualidade de método de
trabalho pedagógico. Ele é aquilo em que todo o processo de ensinar-eaprender deve se converter. Deve se reconverter para constituir uma
experiência de educação humanamente libertadora.
A própria essência das relações entre nós, seres humanos, e o mundo
natural, se estabelece através de diversas formas de diálogo. Somente em
condições desumanas de trocas de bens, de trocas de serviços e de trocas
de significados entre as pessoas, é que o diálogo, com tudo o que ele
implica, é negado como uma forma de comunicação.
Não é somente com conteúdos cientificamente críticos que uma
educação conscientizadora se realiza. Na verdade, o educador deve se
apropriar de diferentes conteúdos pedagógicos, filosóficos, científicos,
artísticos, etc., para colocar significados da vida em situações de diálogo.
Este é o sentido de uma troca pedagógica que Paulo Freire re-propõe
de uma maneira excelente. Tudo são, no fundo, trocas. Misturam-se as
pessoas e as idéias, misturam-se os gestos e intenções, misturam-se os
papéis e todo o educador é também um educando, e todo educando um
educador. As relações tradicionais, verticais, hierárquicas, são trocadas por
relacionamentos horizontais, igualitários. Pois em todo o ser humano há um
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saber cujo valor não é comparável valorativamente com outros, mas é
solidariamente uma fração pessoal da partilha de uma construção coletiva
de conhecimento. O círculo de cultura que Paulo sugere substituir a rotina
formal da sala-de-aulas é a sua melhor imagem.
Partilha
O que inicialmente é pensado para a esfera muito particular da
educação, deve ser depois estendido a toda a experiência de participação
das pessoas na cultura.
Pois uma idéia em que Paulo Freire se aproxima profeticamente da
melhor antropologia atual, é a de que, tal como entre as pessoas, também
entre as culturas humanas não existem diferenças de qualidade através das
quais se possa atribuir a umas um valor superior ao atribuido a outras. Cada
cultura é uma original e insubstituível experiência humana de vida e troca.
De igual maneira, todas as experiências culturais de uma mesma nação
possuem um mesmo valor humano. O mesmo vale para todo o Planeta.
Em um país pluri-étnico como o Brasil, por exemplo, culturas indígenas, negras, mestiças, camponesas possuem, cada uma dela, um valor em
si de qualidade insubstituível. Trabalhar pedagógica e politicamente no
interior de uma outra cultura, não significa intervir nela para transforma-la segundo o meu modelo. Significa, ao contrário, reconstrui-la plenamente segundo os seus próprios padrões. Desaliená-la, obriga o educador
ou o agente cultural a extraírem dela tudo o que lhe foi imposto por outros
e, ao longo de sua história de submissões, a tornou de autônoma em
autômata.
Uma pessoa consciente é um alguém integrado plenamente em sua
própria identidade. Em sua peculiar maneira de ser e de viver. Uma
sociedade efetivamente democrática extingue as desigualdades sociais
estabelecidas ao longo de uma história de expropriações violentas e
apropriações injustas, na mesma medida em que afirma a plena possibilidade
da convivência e da partilha de pessoas diferentes em uma mesma cultura.
A possibilidade plena da convivência e da partilha de diferentes culturas em
uma mesma vida social.
Participação
Desde os primeiros tempos, sempre a idéia de conscientização vinha,
em Paulo Freire e em todos nós, associada a duas outras palavras que a
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completavam, trazendo uma categoria mais psicológica a uma dimensão de
fato social, onde ela deveria se realizar inteira e relacionalmente. As duas
palavras eram: participação e mobilização.
Poucos dias antes de sua morte, assim como em seus dois últimos livros
(ver relação ao final), Paulo repetia uma fórmula que cunhou em seus
primeiros escritos e que o acompanhou por toda a vida. Todo o gesto
humano possui uma dimensão política. Todo o gesto pedagógico (isto é:
tudo o que acontece no âmbito da educação, dentro e fora da sala de aulas)
é também um gesto essencialmente político. Uma educação que se pretende
neutra é uma educação que em sua neutralidade pretendida afirma
politicamente a sua posição anti-critica e não-conscientizadora.
Uma educação libertadora (a expressão educação popular é tardia em
Paulo Freire) conduz o educando conscientizado (conscientizando-se
sempre, seria melhor dizer) a uma inevitável participação no processo
social de transformação política da cultura e da sociedade. Isto é o mesmo
que dizer que a principal tarefa de uma educação humanizadora é realizar
o trânsito do sujeito econômico para o ator político.
E devem ser justamente as pessoas do povo estes atores essenciais. As
pessoas até aqui econômica, social e politicamente marginalizadas até
então, são justamente aquelas que devem responder pelo processo histórico
de participação no trabalho protagônico de transformação social. Eis como
pensar com amor político, nos termos de Paulo Freire, o Sermão da
Montanha.
As idéias não transformam o Mundo. As idéias transformam as
pessoas. As pessoas transformam o Mundo. A história do processo político
de multiplicação da injustiça, da arbitrariedade e da desigualdade, pode
transformar-se na história plenamente humana de construção de um Mundo
justo, igualitário e solidário.
Uma das dimensões sociais deste trabalho de todos nós, é a da cultura,
a dimensão cultural da realidade. Culturas populares foram e seguem
sendo, em sociedades desiguais, mantidas fora do projeto politico de
construção da vida social. Uma educação libertadora, ao conscientizar
pessoas de tais culturas, trabalha no sentido de tornar as suas próprias
culturas transparentes para si mesmas. Isto eqüivale a tornar círculos
culturais convergentes em lugares de trabalho político de transformação
social. Eis o que costumávamos chamar, entre os anos 60, um trabalho
político e pedagógico de cultura popular. Hoje em dia isto pode parecer um
mero jogo de palavras. Mas na aurora do pensamento de Paulo Freire, fazer
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cultura popular era trabalhar como um educador sobre a cultura, de forma
a tansformá-la de alienada em popular. Uma cultura própria do povo,
desvinculada, purificada de elementos estranhos a ela mesma. Com e como
as pessoas, seus sujeitos, as culturas dos povos podiam ser motivadamente
transformadas. Eis o sentido em que, durante os anos 60 e 70, realizar um
trabalho de educação popular, eqüivalia a atuar politicamente, como um
educador, no campo da cultura, através de um processo de cultura popular.
Libertação
Pois não era menos do que tudo isto o papel do educador, tal como
pensado por Paulo Freire. Um pensador consciente e um agente profissional
envolvido em um trabalho político –revolucionário mesmo– de
transformação social através da cultura, tornado possível, concretamente,
por meio do exercício de um novo modelo de educação.
A afirmação dos direitos de qualquer pessoa a participar de maneira
cidadá na história política de recriação de seu próprio mundo social, não era
novidade alguma ao tempo em que Paulo Freire e sua equipe começaram
a escrever os seus primeiros trabalhos como educadores.
Mas o lugar dado à educação em todo este cenário de trocas e de ações
politicas, possui uma novidade não esgotada até hoje. Mais ainda, isto vale
para a maneira como Paulo Freire redesenhou todo o significado da
educação para fazê-la corresponder a um instrumento efetivo de participação
de todas as pessoas na criação de um mundo mais fraterno.
Depois dele, mesmo um professor rural que ensine a uma pequena
turma de meninas e meninos camponeses as primeiras regras da tabuada,
sabe que está trocando com os seus alunos (seus educandos-educadores,
diria Paulo) as primeiras idéias de uma contabilidade cujo primeiro teste
pode estar na prova da semana que vem. Mas cujos passos mais adiante,
podem estar na sabedoria de integrar os números na história e toda a
história da humanidade em uma vida fraternalmente plena e feliz.
Paulo Freire: presente
Morto no dia 2 de maio do ano de 1997, Paulo Freire está presente
entre todos nós com a mesma força dos tempos em que tinha cabelos e
barba de cor escura e ensaiava no Nordeste de sua terra os seus primeiros
escritos.
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Suas idéias, suas propostas e seus métodos de trabalhos estendem-se.
Com um grande vigor hei-los sendo repensados e reexperimentados agora
em quase todos os quadrantes do Planeta. Dificilmente um educador
moderno terá semeado idéias tão criticamente fecundas. Pensadas e
propostas para um momento de urgência, elas ganharam uma perenidade
espantosa. Há razões de sobra para tanto.
Menos de um ano antes de sua morte prematura, o Instituto Paulo
Freire editou um grande livro. Paulo Freire, uma biobibliografia, contou
com o apoio da UNESCO e reúne o essencial de seu pensamento, assim
como uma série oportuna e completa de depoimentos a respeito de sua
pessoa e de toda a sua obra.
O mesmo Instituto preparou para abril de 1998 um grande Fórum
Intemacional Paulo Freire, em São Paulo.
Em sua mesa de trabalhos Paulo deixou, incompleta, uma carta.
Deixemos que a sua leitura complete este depoimento sobre suas idéias.
[...] Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo
a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor.
Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela
tampouco a sociedade muda.
Se nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da
morte, da equidade e não da injustiça do direito e não do arbítrio, da
convivencia com o diferente e não de sua negação, não temos outro
caminho senão viver plenamente a nossa opção. Encarná-la, diminuindo
assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos.
Desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a
vida, explorando os outros, discriminando o índio, o negro, a mulher,
não estarei ajudando meus filhos a ser sérios, justos, amorosos da vida
e dos outros.7

Carlos RODRIGUES BRANDÃO

7

Folha de São Paulo, edição de 4 de maio de 1997, página 10.
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São Paulo, Moraes, 1980.
– Ideologia e Educação: Reflexões sobre a Não-Neutralidade da Educação,
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– A importância do Ato de Ler, São Paulo, Cortez/Autores Associados,
1982.
– Sobre a Educação (Diálogos), vol. 1, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982
(com Sergio Guimarães).
– Educação Popular, Lins-SP, Todos Irmãos, 1982.
– Aprendo com a Própria História, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.
– A Educação na cidade, São Paulo, Cortez, 1991.
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– Pedagogia da Esperança: Un Reencontro com a Pedagogia do Oprimido,
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992.
– Professora Sim, Tía Não: Cartas a quem ousa ensinar, São Paulo, Olho
D’agua, 1993.
– Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários para à pràtica educativa,
Rio de Janeiro, 1997.
Livros en parcería com outros autores:
– Vivendo e Aprendendo (com Gaudius Ceccon, Rosiska Darcy de Oliveira
e Miguel Darcy de Oliveira), São Paulo, Brasiliense, 1980.
– Paulo Freire ao vivo (com professores alumnos da Facultade de Ciencias
e Letras de Sorocaba), São Paulo, Loyola, 1993.
– Essa Escola chamada viva (con Frei Betto), São Paulo, Ãtica, 1985.
– Por uma Pedagogia da Pregunta (com Antonio Faundez), Rio de Janeiro,
Paz e Terra, 1985.
– Pedagogia: Diálogo e conflito (com Moacir Gadotti e Sérgio Guimarães),
São Paulo, Cortez, 1985.
– Fazer Escola Conhecendo a Vida (com Adriano Nogueira e Debora
Mazza), Campinas-SP, Papirus, 1986.
– Alfabetização: Leitura do Mundo, Leitura da Palabra (con Donaldo
Marcedo), Río de Janeiro, Paz e Terra, 1990.
– Medo e Ousadía: O Cotidiano do Professor (com Ira Shor), Rio de
Janeiro, Paz e Terra, 1987.
– Na Escola que fazemos... Uma Reflexão Interdisciplinar em Educação
Popular (com Adriano Nogueira e Debora Mazza), Petrópolis, Vozes,
1989.
– Que fazer: Teoría e Prática em Educação Popular (com Adriano
Nogueira), Petrópolis, Vozes, 1989.
– Disciplina na Escola: Autoridade versus Autoritarismo (con Arlete
D’Antola), São Paulo, Cortez, 1989.
– Educação con Ato Político Partidario (con Alberto Damasceno e Lisete
Regina Gomes Arelano) São Paulo, Cortez, 1989.
– Paulo Freire: Trabalho, Comentário, Reflexão (con Adriano Nogueira e
João Wanderley Geraldi), Petrópolis-RJ, Vozes, 1990.
Mención aparte merece un importantíssimo livro editado no ano 1996:
– Paulo Freire - uma bibliografía, Moacir Gadotti org., São Paulo Cortez
Editora, UNESCO, Instituto Paulo Freire, 1996.
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Apuntes para unha
reflexión pastoral
Por Modesto VÁZQUEZ GUNDÍN

Con frecuencia, case constantemente, en lecturas, en encontros de
reflexión pastoral, atopámonos cunha chamada á “pastoral galega”, a
“actuar en galego”, a “ser galegos” en canto axentes de pastoral. Logo,
cando un segue a ler e escoitar, resulta pouco menos que inútil buscar un
cadro de referencias consistente no que debuxar ese tipo de galeguidade que
guíe as actuacións. De xeito que, no remate, queda un coa pregunta: ¿que
se quere en concreto, en que consiste esa especificidade? Pois, normalmente,
non se pasa senón desa afirmación: falar en galego, actuar cunha pastoral
galega, de acordo coas nosas singularidades. ¿Non se poderá precisar algo
máis ese cadro referencial?, ¿non é posible construír un guión básico no que
expoñe-las liñas básicas dunha pastoral galega?
Aspectos imprescindibles
Hai, evidentemente, campos de realización nos que é preciso aterrar
para calquera hipótese de pastoral galega: a inculturación idiomática e a
acción social. Digo “inculturación idiomática”, e non só falar galego. Creo
que é posible experimenta-la necesidade da inculturación idiomática sen
que nun principio se fale en galego por algún non falante. Pode darse unha
evanxelización parcial en Galicia, nun medio galegofalante, sen que necesa260/36
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riamente fale galego o evanxelizador. Eso será posible desde un profundo
respecto á lingua, ó falante, a pesar da carencia dunha perfecta interlocución.
Hai tamén a posibilidade dunha evanxelización parcial se se fai un
labor de promoción social e de superación das inxustizas por quen non
participa plenamente da fe evanxélica, pero respectándoa e aportando esa
contribución ó desenvolvemento da persoa e do pobo. Trátase dunha
evanxelización parcial, por defecto, na fe, pero que hai que agradecer e
estimar desde o Evanxeo e apoiar sen reparos.
Esta dobre aceptación, na lingua e na acción social, definirá a actitude
dialogante, non fanática, do evanxelizador, “o que non está contra nós,
traballa por nós” (Mc 9,40).
Lingua e persoa: a intimidade
Estaría ben recordar neste momento que falar galego non é só poñer
palabras galegas, senón incorporar conxuntamente a estructura pensante do
galego. Así como se pode dicir que un galego segue a falar galego se en
castelán emprega xiros e estructura galegos: como exemplo, quen di “no le
está en casa; le fue de viaje” fala galego en castelán. Non, certamente, no
son; pero si na estructura mental. A estructura da fala, que recollo aquí como
de paso, expresada nos pronomes, manifesta no falante esa alma da lingua,
e polo tanto da persoa, que teremos en conta á hora da pastoral galega, que
xa resaltamos agora: hai unha interrelación, máis ou menos inconsciente,
entre as persoas e entre as persoas e as accións, que constitúe unha
especificidade nosa. Igual que cando dicimos, formulando o noso traballo,
“esa muller estálle lavando na roupa; aquel rapaz corta na leña”. Dúas
expresións coma mil máis que expresan cara a fóra que nada sae de nós,
poñemos fóra de nós, sen que a intimidade quede fortemente subliñada.
Penso que nestes exemplos unha análise estructuralista da lingua podería,
quizabes, concluír que o galego é unha persoa cargada de interioridade,
cunha relación á intimidade que lle fai non só lavar a roupa, cortar a leña,
senón que algo intransitivo, que non deixa de quedar dentro non-transire,
intransire, élle propio e específico. Polo tanto, a nosa expresividade, a nosa
exterioridade virá normalmente condicionada por ese primeiro paso íntimo,
non saínte, que sorprende ó alleo e lle fai preguntarse o tópico clásico de se
sobe ou baixa as escaleiras. Temos especial dificultade cara ó exterior
porque cando sae algo de nós sae a nosa intimidade complexa.
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Esta relación íntima e fonda entre persoas e entre a persoa e o seu labor
ten tamén unha nota específica con relación a algo próximo a este estado
afectivo: a relación coa paisaxe, a terra, a casa, o mar. Relación que, baixo
algún aspecto, pode ser incluso máis expresada cás outras. Mandianes
Castro recolle este sentimento en Las serpientes comtra Santiago (p.177):
Cuando salen de su país, desean constantemente volver a él, y les es una
carga insoportable sólo el pensar morir y quedarse lejos para siempre.

Todo este mundo da intimidade e de referencia co mundo exterior, o
propio Mandianes exprésanolo sabiamente no mesmo libro (p.173):
El gallego es un hombre pudoroso, le cuesta y le molesta ofender a los
demás, por eso muchas veces no dice directamente lo que piensa. Por otra
parte, ya que el gallego es maestro de la palabra, utiliza metáforas,
metonimias, perífrasis y otros giros literarios para expresar lo que quiere.
“Hay gente deslenguada hablando; da noxo oirla”.

O ofender pode ben consistir sen máis en que a intimidade do outro
quede afrontada coa excesiva claridade directa do falante. Cousa, creo, que
se pode dar por ben patente no saúdo entre veciños: “¿Que tal?... –Imos
indo”. Un “moi ben” ou “mal” rompería ese tempo de referencia entre
intimidades que deben ser respectadas de entrada.
Sentirse implicados
A nivel pastoral poderiamos dicir que unha presentación da mensaxe
que violente ese plus de intimidade que debe ser respectada entre nós está
chamada a non ser aceptada. O respecto a esta intimidade, o previo acceso
a unha relación aceptada e querida, pode que sexa entre nós unha cualidade
indispensable na evanxelización, en canto acollida da mensaxe. Dito doutro
xeito: a evanxelización, a mensaxe, debe pasar por unha aceptación cordial,
previa, entre individuos, entre o mensaxeiro e o receptor.
Un exemplo: “irlle” ou “non lle ir” á misa ó cura, vén sendo unha
realidade amplamente constatada no noso pobo, cando menos no mundo
rural. É certo que non faltará algún veciño que comente: “A misa é a misa”
e “non tería que ver esa relación para vir ou non vir a ela”; pero o feito está
aí, frecuentemente, tanto no positivo coma no negativo.
Digamos, tanxencialmente, que podemos descubrir dúas relixiosidades
no pobo: unha íntima, sen relación co mundo oficial da Igrexa, na que o cura
ten unha evidente importancia de mediación; máis, o cura aparece coma o
elemento ante o que desaparece a propia comunidade crente coma tal.
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Aquela relixiosidade íntima cos santos, co máis alá, o alén, non tén por que
pasa-la crítica do oficial relixioso. Conviven e poden convivir. E falando un
pouquiño máis de esa relación persoal, íntima, do mensaxeiro co receptor,
temos este dato ben popular: cando o fregués pregunta “o cura... ¿díxoo ou
predicouno?”, se o dixo, é sinal dunha aposta persoal e crible de parte do
sacerdote, se o predicou, pode que o cura actuase coma funcionario e non
estea no persoal tan convencido ou comprometido.
Estas constatacións vivenciais dannos seguramente unha clave para
entendermos un aspecto do compoñente psíquico, afectivo, do noso sermos
galegos e condicionante da aceptación do outro e do que nos transmite. De
aí que digamos: a relación persoal e de amizade é un prerrequisito necesario
na nosa pastoral en orde á recepción cordial do Evanxeo.
Recollamos de paso esta pregunta: ¿que vai pasar na evanxelización do
pobo cando o cura deixa de ser un membro da comunidade, alguén co que
se pode ter e manter unha relación próxima e de amizade? Creo que non
serán poucos os curas ou axentes de pastoral que non teñan vivido a
diferencia de aceptación e enriquecemento cristián entre aqueles con quen
se convive fraterna e cordialmente e aqueles que quedan distantes.
Paréceme a min que unha verdadeira acción pastoral é autenticamente
eficaz cando se fai desde esa proximidade e esa intimidade individual entre
mensaxeiro e receptor. Doutra maneira, pode que a mensaxe non dea
chegado a aqueles niveis fondos da persoa na que o cambio que supón
recibi-lo Evanxeo resulte amasado con eses fondos máis estructurantes da
persoa. A evanxelización queda coma algo externo, pintado.
O galego parece estar reclamando de xeito particular esa pastoral de
amigo e de intimidade (¡cantas veces recibiu unha pastoral distante ou
incluso de temor puramente!)
Estratos profundos
Unha cuestión nova: ¿a que niveis deberiamos tender que chegase o
toque da nosa acción pastoral? Eu creo que tería que toca-los centros
neurálxicos do noso psiquismo, aqueles substratos que, en termos coloquiais
da psicanálise, chamariámo-lo Superego, o Ego e o Id. A aqueles niveis
onde os arquitectos nos fundan en galego.
Recollimos antes aquela frase de Mandianes Castro: “El gallego es un
hombre pudoroso, le cuesta y le molesta ofender a los demás; por eso
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muchas veces no dice directamente lo que piensa”. Nesta maneira de vivir
desde si a relación co outro está referindo e proclamando a maneira con
que quere recibi-la relación. O seu cargo é o do amigo, a nivel de igualdade.
Hai un fenómeno moi noso e no que, por exemplo, se nota ben a
diferencia cos cataláns: mentres estes seguen a falar catalán ante un estraño,
o galego apéase, deixa o galego ante aquel que supón que non o entende ou
ante aquel que lle parece superior e fala outra lingua que tamén
socioloxicamente viña tendo coma a dos superiores ou máis cultos. Un
Superego reclámalle case instintivamente ó galego abaixarse ante este
estraño, para entrar en intimidade con el. Por un lado, como se confesase ser
inferior na fala; por outra parte, un xesto de galantería; por un lado, un como
someterse; por outro, un tender lazos de equiparación; negarse para
afirmarse... Conflicto, entre si e a súa lingua e a lingua do suposto alleo. Este
apearse do galego non sucede, penso, sen conflicto. E isto é o que me parece
importante de cara ó achegamento e, consecuentemente, para a pastoral
popular: hai que ve-lo galego popular coma unha persoa en conflicto coa súa
lingua e, polo tanto, en certo grao, en conflicto consigo mesmo. Este creo
que é o dato importante. Evanxelizar en galego é ter isto moi en conta. Diría
que pode que máis aínda que falarlle en galego mal falado; porque nos doe
un galego mal falado. Pero gústanos ser estimados coma galego-falantes.
Amalo na súa lingua é quizabes o primeiro presuposto para a evanxelización.
Velo no seu conflicto e facerlle pasar del sería o primeiro paso importante
cara á recepción da mensaxe.
Recollendo xa algo do ata aquí elucubrado teriamos que a pastoral
galega será a que teña en conta o nivel de relación persoal, o nivel de
intimidade, a persoa en conflicto interno, poucas veces consciente, pola súa
lingua, o requerimento de respecto e de amor.
Atoutiñando aínda algo máis por este camiño medio escuro da
galeguidade, sigo a pensar que a verdadeira evanxelización-liberación-redención terá aínda outros aspectos que especificar. Neste sentido, creo
que os estudios dos etnólogos e dos antropólogos, xunto cos dos sociólogos,
téñennos moito que dicir e aportar.
Espacio-tempo
Quero sinalar dúas coordenadas cheas de suxestión e que, por outro
lado, veñen constituí-las categorías básicas de toda filosofía: o espacio e
mailo tempo, coma funcións determinantes da personalidade.
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Evanxeliza-lo galego debería chegar á evanxelización do Espacio e do
Tempo, tal como son vividos culturalmente polo noso pobo. Porque se o
Espacio e mai-lo Tempo non son evanxelizados, seguiriamos ancorados
noutros fondos que os cristiáns, outras liñas de forza seguirían a se-los
conductores máis fortes do noso ser e actuar.
Este espacio e este tempo son ese conxunto de sitios cos que vivimos
emprazados, que forman a nosa sensibilidade arquetípica: son sitios cheos
de emoción e sensacións cos que somos identificados; son esas sucesións
non de calendario oficial, senón do fluír das estacións, das actividades que
as acompañan, dos acontecementos que provocan, e que nos fan sentir que
a vida ten uns poderes que a conducen e que son superiores e máis fortes ca
nós e que nos teñen, polo tanto, sometidos. Este espacio e este tempo piden
ser evanxelizados para que o noso ser se poida sentir evanxelizado, liberado,
salvado. Doutra maneira, afirmámo-la salvación, pero seguimos fondeados
sen movernos cara adiante.
Mandianes, antes citado, estudia a súa propia parroquia, Loureses, a
que el viviu, a que xa pode coñecer desde novas categorías... Fálanos da
serpe co seu tempo, e os comportamentos que a súa aparición e o seu
ocultamento comportan... Dalgún xeito, está a dicirnos, a serpe como que
somos nós, e algo oculto camiña baixo da nosa conciencia, aparece,
desaparece, serpea baixo o mundo do noso consciente.
O destino será unha coma encarnación de estas forzas, confesada pero
non proclamada abertamente: “Tíñaa alí, era o seu destino”; si, pero sen
explicar qué é realmente ese destino: está aí, traballa, móvenos, pero nin
sabemos como nin que é... Se a vida, nas súas máis estructurantes forzas, é
levada por este destino, ¿onde a liberación, a salvación, a gracia, o Deus Pai
que nos leva con amor? “Nacín para sufrir”, diranos non pouca xente,
abourada e calmada ó mesmo tempo nesta explicación nada clarexante.
Lisón Tolosana, Fernández de Rota... tantos antropólogos están a
estudia-los segredos destes espacio e tempo creadores dunha verdadeira
cultura do acó e do alén.
A nosa vida, a nosa realidade, está, coma a de tódolos pobos etnicamente
diferenciados, chea destas vivencias, coas súas singularidades e
peculiaridades. Cheas de símbolos que, como escribe no libro Las serpientes
contra Santiago, Mandianes, citando a M. Griaul:
Los grandes etnólogos han demostrado que una sociedad se funda sobre
un sistema de representaciones unidas por correspondencias, con
frecuencia, irracionales para nosotros, pero conformes a la naturaleza de
las cosas.
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E, pola súa conta, di:
El simbolismo, del que la comunidad muchas veces es inconsciente...
hace parte del fondo común de la cultura del pueblo gallego, y los niños
lo aprenden por inmersión. Los individuos participan del fondo común
por partes desiguales, según sea su grado de integración en la comunidad.
Los que dicen que el pueblo gallego es inculto toman por incultura de
aquel su (propia) ignorancia.

A casa, o lugar, o monte, o río, a igrexa parroquial, a capela veciñal e
íntima, a fonte, o mar, a ría, son non só realidade, senón tamén símbolos
estructurantes da persoa. A nosa morriña, a nosa saudade, non son accidentais,
son substanciais ó noso ser. Cada estación coas súas faenas, os seus labores,
viñan marcando tempos de referencia para o propio sentimento e as
relacións entre veciños.
Actuar pastoralmente será aquela acción que axude a descubri-las
sementes do Verbo en cada unha desas realidades e experiencias, para que,
acollidas nese ámbito profundo, fagan sentirse salvado e amado o home,
muller, galegos.
Colexios
Non quero deixar de citar, polo que teñen de aleccionadores, uns
parágrafos que Evaristo Rivera, S.J., pon na súa tese de doutoramento sobre
os colexios dos xesuítas nos séculos XVI-XVIII, polo que representaban
para os propios xesuítas chegados de fóra de Galicia ós mesmos colexios:
El maestro de mayores, el célebre P. Diego García, que siendo de Ávila,
había pasado su vida como jesuita en Galicia, alude sin ambages al
problema de adaptación que sentían los jesuitas castellanos al venir a
Galicia; lo mismo que ocurría en el Colegio de Monterrey. Allí había
leído gramática muchos años el P. García, antes de venir a Monforte.
Escribe en carta al P. Gaspar Moro: “Lo que importa para su aumento [del
colegio] es que le lleve adelante persona conocida y acreditada en el
mismo Reino, y que conozca y tenga experiencia de cómo se ha de tratar
a la gente de esta nación. Que son cosas que no se alcanzan con asistencia
de muchos años y ninguno de los maestros que les puede dar tiene esas
partes, aunque tengan otras buenas [...]. Y la experiencia de las personas
que han venido a este Colegio y al de Monterrey después que yo salí de
él, nos certifican cuánta verdad sea esto, pues tan presto dieron la vuelta
a Castilla y tan poco aprobaron por acá”.

Estaba claro que para aqueles homes traballar na educación con rapaces
de Galicia era algo moi novo e moi distinto que traballar cos de Castela.
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Experiencia que segue a ser contrastada e verificada nos tempos actuais por
educadores da mesma orde relixiosa.
E se esto era así cos rapaces, moito máis se verificaba nos tratos cos
maiores, onde viñan dicir que se necesitaban verdadeiros diplomáticos para
poderen sortea-los intrincados procesos mentais e argumentais dos
negociadores en galego.
É a nosa singularidade que pide ser vivida, analizada, aceptada, para
poder ser de verdade educada, evanxelizada a aqueles niveis que fagan un
home novo desde a aceptación e o amor.
Experiencia persoal
Persoalmente, recordo os meus anos de novo, con educadores non
galegos e que desesperaban ante o que consideraban un peche radical meu
no trato con eles. Cando na miña conciencia non tiña dúbida ningunha de ser
totalmente franco e aberto. Pero eles, desde o seu mundo de relación,
captaban que, a nivel de intimidade, hai algo en nós que nos resulta
indicible, incomunicable pola propia sensibilidade inconsciente ou
subconsciente de non ser vida comunicable. Resultaba que había cousas
comunicables, sen esa percepción polo outro. O Superego –?– constrúe ese
mundo íntimo non percibido como para entregar a ninguén... a vida mesma
vivida sen se saber tal.
Non dubido de que hoxe en día, a distintos niveis e por razón da
intercomunicación, dos medios de comunicación, da falta de diálogo
interxeneracional, pódense estar dando cambios profundos na estructura
mental e vital do noso pobo; que a cultura deses medios uniformice e
escureza aquelas diferencias que tanto nos marcaron. É cousa de que
sociólogos e antropólogos nos axuden a reinterpretarnos nesa mestura do
que fomos e do que estamos comezando a ser. Aí haberá que centra-la nosa
misión evanxelizadora e pastoral, cos novos ingredientes.
Modesto VÁZQUEZ GUNDÍN
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Os traballadores galegos
na construcción do Canal
de Panamá, 1904-1914
Por Juan Manuel PÉREZ1

A travesía do barco SS Ancón, o 15 de agosto do 1914, polo Canal de
Panamá inauguraba a apertura da comunicación interoceánica entre o
Atlántico e o Pacífico. Esa data sinalaba a realización dunhas ideas e
desexos por unha comunicación entre os dous océanos a través do Istmo de
Panamá, que xurdiron practicamente tan axiña como Vasco Núñez de
Balboa descubriu o Pacífico no 1513, facéndose xa os primeiros estudios no
reinado de Carlos I.2 Sen embargo, non foi ata tres séculos máis tarde que
O autor quere agradece-la axuda e a colaboración prestadas por Mª Luz Chaves Ríos, Uxía
de Frutos, Gladys Benko Angulo, a Dra. Barbara Tenenbaum, a Dra. Georgette M. Dorn e a
Fundación Pedro Barrié de la Maza. O meu interese polo tema dos traballadores galegos na
construcción do Canal de Panamá espertou no 1992, por simple casualidade, ó estar examinando na
Biblioteca do Congreso dos Estados Unidos de América unhas fotografías nas que se identificaba
os alí presentes como traballadores galegos. As fotos están sen data, pero forman parte dun álbum
que cobre o período do 1906 ó 1913. Cabe supoñer que estas fotos serán máis ou menos do mesmo
tempo cás outras do álbum.

1

Modesto Pérez e Pablo Nogués, Los precursores españoles del canal interoceánico, Perlado, Páez
e Compañía, Madrid, 1915, e Antonio Padró, “La participación de España en el proyecto de apertura
de un canal interoceánico a través del Istmo de Panamá”, Nuestro Tiempo, 206 (febreiro do 1916)
145-158.

2
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comezaron os traballos coa Compañía Universal do Canal Interoceánico
(de Francia), organizada baixo a dirección do vizconde Ferdinand
de Lesseps, o enxeñeiro que construíu o Canal de Suez. O período francés
(1881-1894) foi un fracaso total, e non por falta de talento, pois os
enxeñeiros franceses eran considerados como entre os mellores, senón máis
ben pola mala organización, corrupción e enfermidades que sufriron. Todo
o cal contribuíu a que o proxecto non se completase.3
O outro grande obstáculo que os franceses tiveron que enfrontar foron
as enfermidades endémicas, como a febre amarela e a malaria.4 O número
de traballadores afectados durante este período calcúlase por miles. As
autoridades médicas francesas, ante a magnitude dos estragos destas
enfermidades, sentíanse impotentes, pois incluso ignoraban a forma de
propagación. É ben coñecida a triste historia do enxeñeiro-xefe Jules
I. Dingler: a súa familia enteira –a esposa, un fillo, unha filla e o seu
prometido– contraeu a febre amarela, morrendo todos nun curto espacio de
tempo, deixándoo a el só cunha casa que remataba de construír e que logo
nunca chegou a ocupar.5
Os norteamericanos mercaron o material e os dereitos de construcción
ós franceses no 1904, por un valor de 40 millóns de dólares, tomando
posesión do lugar o 4 de maio. Ademais, estes conseguiron moitas concesións
da nova República de Panamá, a cal separárase e independizárase de
Colombia en novembro do 1903, gracias á súa axuda. España recoñeceu a
nova república en maio do 1904.
Inmediatamente despois destes sucesos, o presidente norteamericano
Theodore Roosevelt crea a Comisión Istmeña do Canal, no 1904, para levar
a cabo estudios e comeza-las obras da vía interoceánica. Como enxeñeiroxefe foi nomeado John F. Wallace, un funcionario do ferrocarril de Chicago,
e como oficial sanitario William C. Gorgas, considerado como un dos
mellores especialistas en enfermidades tropicais en Cuba, durante a ocupación estadounidense, despois da guerra do 98, erradicando a febre amarela
na Habana no 1901.
Para un bo resumo do período de construcción francés, ver David McCullough, The Path Between
the Seas. The Creation of the Panama Canal, 1870-1914, Simon & Schuster, Nova York, 1977,
pp. 45-242. O 20 de outubro do 1894 créase unha nova compañía, pero para 1898 xa non podía
seguir máis e foi entón que comezaron os primeiros contactos cos Estados Unidos para traspasa-los
dereitos de construcción.

3

4

Ib., pp. 137-142.

5

Ib., pp. 160-161.
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Ó principio, os americanos non tiveron máis éxito cós franceses. A
escena que lles esperaba non podía ser máis desalentadora. O lugar
semellaba un grande cemiterio de metal no que a maquinaria abandonada
polos franceses asumía figuras grotescas. Moitos, tan axiña vían esa
escena, regresaban inmediatamente. O enxeñeiro Willian J. Karner, no seu
relato das súas experiencias no Canal, conta a historia de que, tres semanas
despois de chegar a Panamá, un americano caeu enfermo coa febre
amarela, morrendo nunhas poucas horas. Isto desconcertou tanto ós seus
compatriotas que se atopaban alí, que se non houbo unha fuxida en masa
foi porque non había un vapor ata dentro dunha semana e media despois.6
A finais do 1904 había xa uns 3.500 traballadores nas obras, pero en
moi malas condicións. Os edificios que deixaran os franceses foron
ocupados sen ser debidamente habilitados e acondicionados para recibi-los
novos traballadores. Os menos afortunados tiñan que buscar pensión nas
dúas cidades terminais, Colón e Panamá, a prezos exorbitantes. Para os
traballadores negros (antillanos) non había absolutamente nada, tendo que
buscar vivenda por onde puidesen, en xeral nos barrios máis marxinais
destas dúas cidades. E a comida tampouco non era mellor.7 Tales eran as
condicións de vida dos primeiros traballadores, polo que non é de estrañar
que moitos regresasen no primeiro vapor ós Estados Unidos.8
Wallace era considerado un enxeñeiro de grandes calidades que
sobresaíra na construcción de varios ferrocarrís nos Estados Unidos. Sen
embargo, en Panamá, foi un completo fracaso. Evidentemente, o que lle
faltou foi unha mente organizadora, pois non reparou en que antes de
proseguir coa construcción do canal había que crea-la infraestructura
necesaria para poder levar a cabo as obras. Wallace tamén vivía co
constante temor de contraer febre amarela ou malaria. E, para colmo, estaba
vivindo na casa de Digler. Este fora informado de como toda a familia do
enxeñeiro francés morrera pola febre amarela. Isto, por suposto, encheuno
de medo. Medo que se converteu en terror cando os seus serventes
6

William J. Karner, More Recollections, Karner, Nova York, 1921, pp. 23-24.

7

McCullough, o. c., pp. 444-445.

Helen Nicolay, The Bridge of Water, D. Appleton-Century Company, Nova York-Londres, 1940,
p. 189. Unha carta que un obreiro norteamericano escribiu á súa familia expresaba claramente as
condicións polas que pasaron os primeiros traballadores do Canal: “Estou ata as tapas deste país e
de todo o que teña que ver co canal [...]. Todos están cheos de calos. Estamos obrigados a durmir
nun vello tinglado, seis nunha mesma habitación. A auga da chuvia é a que se bebe, por ser máis
pura cá do río. As comidas farían enfermar a un can”. Citado en Ian Cameron, The Impossible
Dream; The Building of the Panama Canal, Morrow, Nova York, 1972, p. 122.
8
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empezaron a caer enfermos con malaria.9 Wallace demitiu do seu posto e
regresou a Washington en setembro do 1905. No seu lugar foi nomeado
John F. Stevens, un home moi capacitado para a complexa empresa.
Stevens, ó contrario que Wallace, enfocou o problema de diferente
maneira. Deuse de conta ó instante de que antes de escavar había que crea-las condicións necesarias para levar a cabo esas escavacións. Por tanto,
concentrou os seus esforzos en crear esas condicións. Stevens comprendeu
a importancia de crear boas formas de vida para os traballadores para que
estes puidesen seguir adiante coas obras de construcción. Para iso creou un
departamento de construcción e mantemento de vivendas, poñendo a cargo
deste a Jackson Smith, como superintendente de Traballo e Vivenda.
A outra preocupación de Stevens era o saneamento do lugar, pois de
nada valía contratar moitos traballadores se estes enfermaban ó pouco de
chegar a Panamá. Así, deste xeito, deu prioridade ós traballos de Gorgas
nos seus esforzos de saneamento das dúas cidades terminais, Colón e
Panamá, e ós seus esforzos por erradicar unha das causas principais do
desastre francés, a malaria e a febre amarela. Tanto Stevens coma Gorgas
comprenderon a importancia que isto tiña para poder remata-las obras do
Canal, pois durante o período francés 52.814 traballadores, dos 86.800
contratados, contraeron algunha enfermidade.10 Os dous homes entendíanse
e admirábanse mutuamente, sentimento que nunca cesou.11 Canalizouse
auga e desaugue, pavimentáronse as rúas e introduciuse a recollida do lixo
dun xeito regular. Gorgas creou brigadas anti-mosquitos para exterminar
todo tipo de insectos propagadores de enfermidades.12
Ó mesmo tempo que todo isto se estaba levando a cabo, Stevens iniciou
un proceso activo para a contratación de traballadores. Foi con el que se
9

McCullough, o. c., pp. 441-443; p. 447.

C. Reginald Enock, The Panama Canal (Its Past, Present, and Future), Collins’ Clear-Type Press,
Londres, n.d., p. 150.
10

O 17 de abril do 1914, sete anos despois de que Stevens demitira como enxeñeiro-xefe, Gorgas
escribíalle a Nova York: “Teño unha clara e agradecida memoria do apoio e amizade que sempre
me brindou no Istmo [...] vostede foi o único dos xefes que cría no traballo sanitario que estabamos
facendo e que nunca tomou medidas para se opoñer a nós. O feito é que vostede é o único das
máximas autoridades que sempre apoiou ó Departamento de Sanidade [...] polo que pode comprender que as nosas relacións, a súa e a miña, sobresaian na miña memoria, dos dez traballosos anos
que eu pasei no Istmo, coma un verde e pracenteiro oasis”. “The John F. Stevens Papers”,
Manuscript Division, Biblioteca do Congreso, Washington.
11

Paul Rink, The Land Divided, the World United, Julian Messner, Nova York, 1963, pp. 108-111;
McCullough, o. c., pp. 459-471.
12
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contrataron traballadores galegos, os primeiros dos cales, uns 300 ou 400,
chegaron de Cuba a finais do 1905. A Stevens gustábanlle moito estes
traballadores porque eran considerados “tough, hard working” (“duros,
traballadores”) e sabía da boa sona que adquiriran en Cuba.13 Estes eran
considerados fortes e vigorosos e acostumados a condicións de traballo
extremas.14 Ó enxeñeiro-xefe gustaríalle asegurarse uns 4.000 ou 5.000
destes traballadores e dicía, nunha carta ó presidente da Comisión, que non
se debería perder nin un só día para empezar negociacións co goberno
español ou, polo menos, comezar a tenta-lo terreo. Jackson Smith tamén
estaba a cargo da contratación de traballadores e tiña como axente a LeRoy
Park. Os dous xa se coñeceran en Cuba durante a ocupación estadounidense, cando se levaron a cabo importantes obras ferroviarias, nas que a forza
laboral estaba composta de galegos, na súa maioría. Daba a casualidade de
que Park en Cuba tamén funcionara como encargado da contratación de
traballadores. Smith estivo a cargo de varias obras de ferrocarril e puido ver
de primeira man o rendemento dos traballadores galegos.15
Tan impresionado quedou Stevens con eles, que Park foi enviado a
España para a contratación de máis. Para non causar receos no país,
supoñemos, pois a ferida do 98 aínda estaba moi fresca, Park abriu a súa
oficina en París, desde onde xestionaba con axencias en España e noutros
países europeos, aínda que tamén viaxou varias veces a Vigo para ve-los
traballadores que embarcaban para Panamá. Entre xuño do 1906 e novembro
do 1908, cando o goberno español prohibiu a contratación de máis
traballadores, chegaron a Panamá uns 10.000 españois, a maioría dos cales
eran galegos. Outros europeos incluían uns 2.000 italianos, uns 1.100
gregos e uns preto de 200 ou 300 portugueses. Ou sexa, un total de 13.300
europeos, aproximadamente.16 Viñeron con promesas de vivenda gratis e
emprego fixo a 20 centavos a hora mentres durasen as obras. Incluso se lles
pagaba o custo da viaxe, aínda que logo se deducía do seu salario. Dun total
de 508.770,83 dólares do custo de contratar europeos, case todo, excepto
100.000, foi recuperado das deduccións salariais.17 Despois desa data, non
13

Joseph B. Bishop, The Panama Gateway, C. Scribner’s Sons, Nova York, 1913, pp. 300-301.

14

Ib., p. 301.

15

Karner, o. c., p. 206.

Ralph E. Avery, America’s Triumph at Panama; Panorama and Story of the Construction and
Operation of the World’s Giant Gateway from Ocean to Ocean, The Regan Printing House,
Chicago, 1913, p. 97.
16

17

Ib., p. 97.
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fixo falta recrutar en España, pois as noticias dos beneficios e salarios dos
que xa estaban alí causou unha emigración voluntaria para Panamá.18
Calcúlase que uns 2.000 traballadores máis foron pola súa conta, é dicir,
sen contrato.
De tódolos traballadores do Canal, as fontes da época consideraban ós
galegos como os mellores, sen excepción. Comentaba un viaxeiro inglés
pola Zona do Canal19 que os traballadores españois eran moi duros e que
non causaban problemas. Dicía el, quizais porque viñan de pequenas
aldeas e o único que coñecían era traballar duro. Eran considerados de
carácter serio, de bos modais, rápidos para aprender traballos novos e que
soportaban moi ben o clima e o traballo,20 algo que el puido ver durante a
súa visita:
Que o español non está oprimido pola calor tropical fíxoseme
aparente ó observar a cuadrillas traballando ó mediodía, pouco máis ou
menos na época máis calorosa do ano, é dicir, as derradeiras semanas
da estación seca, alá polo fin de abril. Vestidos á europea, con
pantalóns de pana e con só unha gorra para cubri-la cabeza, estes homes
non daban sinal de esgotamento, nin sequera de malestar.21

Tan productivos eran considerados os galegos en xeral, que para finais
do 1906, 900 traballadores do norte chegaran a Panamá, e no seu informe
anual a Comisión Istmeña do Canal indicaba que se traerían máis, pois o
experimento cos galegos fora máis ca satisfactorio.22 Agardando, ademais,
a finalización dun contrato o antes posible, para así asegurarse un envío
constante de galegos desde A Coruña.
A vida dos traballadores na Zona do Canal era moi diferente de acordo
coa súa procedencia. É dicir, o que había na Zona era unha especie de
apartheid racial, económico e social. En primeiro lugar, había dúas escalas
salariais, unha de ouro para os traballadores americanos e outra de prata
para o resto, ou polo menos é o que indica a bibliografía existente sobre o
Canal. Sen embargo, coa documentación atopada por este autor, este é un

18

Bishop, o. c., p. 302.

A Zona do Canal é a franxa de terreo de cinco millas de ancho a ámbolos dous lados do Canal
baixo a xurisdicción e administración dos Estados Unidos.
19

20

Vaughan Cornish, The Panama Canal and Its Makers, T. F. Unwin, Londres, 1909, p. 108.

21

Ib., pp. 108-109.

Annual Report of the Isthmian Canal Commission for the Year Ending December 1, 1906,
Government Printing Office, Washington DC, 1906, pp. 5-6.
22
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concepto erróneo, pois alí atópase información que indica claramente que
ós galegos, e ós españois en xeral, tamén se lles pagaba en ouro. Isto é algo
moi importante, se un considera o período. Era o tempo no que os
americanos comezaban a experimentar un certo complexo de superioridade,
pois o Oeste do seu territorio fora conquistado, o país experimentara un
grande desenvolvemento económico e industrial desde a súa guerra civil,
e dera mostras do seu poder bélico na guerra hispanoamericana do 1898. O
país atopábase no pináculo da súa gloria e tendía a mirar con certo desprezo
os panameños, en particular, pero tamén outros latinoamericanos e outras
xentes que non fosen anglo-saxóns nin protestantes. O Canal converteuse
nunha especie de cruzada nacional na que o “destino manifesto”, o “espírito
americano”, serían demostrados para admiración de todos. Polo tanto, para
poñer outros traballadores no seu mesmo nivel e pagarlles tamén en ouro,
estes galegos tiñan que ser considerados extraordinariamente bos
traballadores. O enxeñeiro-xefe Stevens díxoo moi claramente unha vez,
cando comentou que cada galego valía por tres e que, polo tanto, a paga tiña
que reflectir esa diferencia de producción.23 Os antillanos eran pagados á
razón de 10 centavos a hora en prata, mentres que ós galegos se lles pagaba
a 20 centavos.24 A separación de razas existía en todo. Incluso nos trens que
levaban os traballadores ás diferentes partes da construcción, habíaos
marcados “só para traballadores europeos” e outros “só negros”.25
Segundo, os empregados americanos vivían unha vida moito mellor cá
dos outros traballadores e totalmente separados deles. Habitaban en vivendas
especialmente acondicionadas para eles e gratis. Polo xeral, eran edificacións
que acomodaban a catro familias, para os traballadores ordinarios. Para os
xefes superiores as casas eran dunha familia e para os xefes intermedios
eran de dúas familias.26 Tamén se construíron apartamentos para os
traballadores solteiros, onde vivían dous por habitación. Outros servicios
gratis incluían a electricidade, gas para cociñar, auga e servicios médicos.
Ademais, podían mercar comestibles e outras cousas a prezos de almacén

Ira E. Benet, History of the Panama Canal; Its Construction and Builders, Historical Publishing Co.,
Washington DC, 1915, p. 162.

23

Charles H. A. Forbes-Lindsay, Panama and the Canal Today, L. C. Page & Co., Boston, 1912,
p. 139. “Onde a forza e a intelixencia foran necesitadas, podíase depender destes homes [os
españois]. Ningunha cantidade de chuvia os mantiña [fóra] dos seus traballos”, Alfred B. Hall and
C. L. Chester, Panama and the Canal, Newson & Co., Nova York, 1914, p. 167.
24

25

Bennet, o. c., p. 163.

26

Ib., p. 165.

274/50

Juan Manuel Pérez

en establecementos rexentados por un economato creado pola Comisión.27
Outros beneficios incluían bibliotecas, clubes e outros lugares de recreo. Os
traballadores tamén podían comer en hoteis da Comisión, a 30 centavos
diarios.28 En xeral, o custo de vida para os empregados norteamericanos era
menor que nos propios Estados Unidos, segundo o que apreciaban visitantes daquel país pola Zona.29 Para os traballadores galegos, e europeos en
xeral, as vivendas eran moi similares ás existentes para os solteiros
norteamericanos, pero máis pequenas. A pesar diso, segundo un comentarista da época, estes encontrábanse bastante satisfeitos porque, segundo el,
o que mandaban en remesas ás súas familias en España axudábaos
emocionalmente a supera-lo feito de estar separados delas.30 E para os
antillanos, os edificios parecían similares ós dun campamento militar, e non
en moi boas condicións, algo polo que protestaban frecuentemente. No
1913 calculouse que menos do 25% dos antillanos vivían nestes edificios.31
Segundo un pequeno informe elaborado no 1908, comisionado polo Centro
Galego da Habana, as condicións de traballo dos españois eran bastante
boas.32
Para os galegos e outros europeos, o economato da Comisión rexentaba
18 comedores que, a xulgar polas fotografías da época, estaban en bastantes
boas condicións e eran amplos. A limpeza e o servicio das comidas ás
mesas estaban a cargo de antillanos.33 Os obreiros pagaban 40 centavos ó
día polas comidas. Sen embargo, moitos dos galegos frecuentaban a cotío
pequenas fondas que algúns dos seus compatriotas máis empresariais
montaran preto dos campamentos de construcción.34 Cousa que non era de
sorprender, considerando que se atopaban nun lugar estraño, onde a
barreira do idioma impoñía moitas limitacións cos xefes americanos e onde
as oportunidades para divertirse e pasar uns momentos descansando con
27

Rink, o. c., pp. 157-160; Forbes-Lindsay, o. c., p. 313.

28

Forbes-Lindsay, o. c., p. 314.

John F. Fraser, Panama and What it Means, Cassell and Co., Londres-Nova York, 1913, pp. 5154.

29

30

Bennet, o. c., p. 166.

Gerstle Mack, The Land Divided; A History of the Panama Canal and Other Isthmian Canal
Projects, Octagon Books, Nova York, 1974, p. 547.
31

Los obreros españoles en Panamá. Informe emitido por los señores Luis C. Guerrero y
José G. Lorente. Comisionados por el Centro Gallego y Casino Español de La Habana, Imprenta
y Papelería de Rambla y Bouza, A Habana, 1908, p. 3.
32

33

Ib., p. 7.

34

Avery, o. c., p. 119.
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paisanos eran moi pouco frecuentes. Para os antillanos, había 17 “cociñas”
ambulantes, onde se lles cobraba a razón de 30 centavos, ó aire libre e sen
mesas nin cadeiras;35 estes últimos eran os que en peores condicións vivían.
Quizais para evitar problemas, a Comisión mantiña separadas unhas
das outras as diferentes nacionalidades. Cada nacionalidade era unha
unidade.36 E para que os traballadores se aclimatasen mellor ás novas
condicións, a Comisión trataba de ter cociñeiros das diferentes nacionalidades representadas na forza laboral.37 Para os galegos, e españois en xeral,
o menú dun día calquera era máis ou menos así: Almorzo: carne asada,
chourizos, sardiñas ou touciño, media barra de pan, leite con chocolate.
Mediodía: garavanzos ou macarróns, carne asada ou hamburguesas, patacas
fritas, laranxas ou plátanos, media barra de pan, café. Cea: sopa, chícharos
ou feixóns, carne guisada, un cuarto de barra de pan e té.38 Pero ¡vaia
sopas!, comentaba un viaxeiro inglés pola Zona, pois como as cargaban
tanto de todo, máis ben parecían guisados irlandeses que sopas.39 Ós xoves
e domingos servíaselles viño.40
Os traballadores peninsulares, de acordo coa descrición feita polo
secretario da Comisión, Joseph B. Bishop, traballaban sempre moi duro e
case sen tomar un descanso. Segundo el, despois de cinco anos seguidos
traballando nos trópicos, “continuamente, sen vacacións [... estes] experimentaron unha perda de vigor físico”,41 polo que o seu rendemento
empezou a baixar. Ó mesmo tempo que o dos traballadores antillanos
aumentou, a medida que estes aprenderon a traballar ó lado dos galegos.
Para 1912, moitos regresaran xa a España, mentres que outros marcharan a Honduras e a Guatemala, a traballar para a compañía bananeira
Fraser, o. c., p. 140. Como nota de interese, nun ano servíronse 2.075.335 racións para os
norteamericanos, 1.108.175 para os españois e europeos e 584.457 para os antillanos. Avery, o. c.,
p. 119.
35

36

Rink, o. c., pp. 154-155.

37

Ib., p. 159.

38

Frederic J. Haskin, The Panama Canal, Doubleday, Page & Co., Garden City, NY, 1913, p. 172.

Ib., p. 172. Un guisado irlandés é un guisado de carne co moito prebe, con moito líquido.
Supoñemos que, ó mellor, o que o viaxeiro viu foi ós traballadores comendo tazas de caldo que, case
seguro, estaban cargadas de patacas, verduras e incluso, ó mellor tamén, pan de millo. Polo que lle
estrañou esa “sopa”. Imaxinamos tamén que, ó falar con eles, estes responderan como normalmente
facía un galego, é dicir, con certa retranca. É dicir, se cadra dixéronlle que pola noite comían “unhas
sopiñas de caldo”, que el ó mellor tomou literalmente como sopas e, claro, despois de velos comer,
chamoulle a atención.
39

40

Los obreros españoles, p. 7.

41

Bishop, o. c., p. 302.
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United Fruit Company, e outros foron tamén a outros países hispanoamericanos. Enxeñeiros e executivos da Comisión queixábanse con frecuencia
da constante presencia de cónsules e de axentes de países do Sur nos
campamentos de traballo para atraer traballadores españois a eses países.
Sexa como fose, o certo é que, para ese ano, o censo da Zona do Canal
indicaba que había 4.305 persoas clasificadas como españolas.42 Ou sexa,
que máis ou menos a metade marcharan antes de remata-las obras. Deses
4.305, 3.588 estaban traballando directamente nas obras do Canal.43
Os traballadores galegos desempeñaron un papel moi importante na
construcción do Canal. Pois se as obras puideron continuar neses anos
críticos, cando se lle empezaba a dar forma ó proxecto, foi gracias á man
de obra destes traballadores, pois os antillanos, malia que superiores en
número, nos primeiros anos non o eran en rendemento. En primeiro lugar,
estes viñan dunhas economías nas que a principal característica era o
traballo de plantación, xa fose de tabaco, de algodón ou de calquera outro
tipo. Os antillanos chegaron ó Canal e atopáronse con que os tipos de
traballo que se esperaba deles eran moi diferentes ós que estaban afeitos,
polo que rendían moito menos cós outros. Ó mesmo tempo, a súa dieta,
consistente basicamente en arroz e feixóns, sen ningún tipo de proteína
animal, volvíaos fisicamente máis febles. Para remediar isto, e obrigalos a
come-las comidas preparadas pola Comisión, as cales contiñan proteínas
animais, descontábaselles dos seus salarios o valor das mesmas, comesen
ou non.
Pola contra, os traballadores galegos traballaban constantemente e, de
acordo cos enxeñeiros, eran de grande rendemento. Polo tanto, pódese
afirmar que a contribución da man de obra galega nos primeiros anos de
construcción foi esencial para o éxito da empresa. Estes traballadores
adaptábanse con moita facilidade a calquera traballo e sempre o facían con
moito tesón e empeño. Abundan os testemuños contemporáneos que avalan
esta afirmación. Tamén se pode afirmar que os galegos foron, en certo
modo, un incentivo para os antillanos, pois estes sabían que, se non rendían
o suficiente, sempre había un galego disposto a ocupa-lo seu lugar. A
construcción do Canal de Panamá é outro capítulo máis, aínda que non moi
coñecido, da importante contribución de Galicia a América.
Juan Manuel PÉREZ
Census of the Canal Zone. February 1, 1912, I.C.C. Press, Quartermaster’s Department, Mount
Hope, C.Z., 1912, p. 8.
42

43

Ib., Cadro XX, pp. 54-55.
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Deus é un incendio
(Para Andrés Torres Queiruga e Luís Bonmatí)

Por Xavier CARRO
Deus é un incendio (Nikos Kazantzaki)
7 de marzo, 1948. Cheguei a esta sección por orde do Presidente.
Estamos considerados como perigosos. Cumpro condena imposta polo comité
de vixilancia ideolóxica. Acusado de traición por actividades antipatrióticas.
10 de marzo. Hoxe tocou asemblea mensual. O xefe da planta informa
da productividade e destaca o meu rendemento no labor encomendado. O
comisario, despois dunha afervoada arenga, anunciou que a Patria requiría
novos sacrificios. Leu o cadro de honor no que figuran os traballadores e
coreáronse as consignas.
15 de marzo. B.V. pasoume anacos dun xornal vello. Fala comigo. Leva
toda a vida aquí. Cando nacionalizaron o servicio, nomeárono xefe de
mantenemento.
[Sen data]. Un rexistro bastou para que me incoasen expediente
disciplinario. Arramplaron cos meus papeis como probas delictivas. Apartado
da docencia como traidor. Malleiras e torturas na GXP. Estiven sete anos no
Reformatorio antes de que me conmutasen a cadea perpetua por este servicio.
Unha distinción –así mo dixo o director–, un recoñecemento á miña persoa.
18 de marzo. Algo sucede fóra. Nerviosismo nos mandos.
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19 de marzo. Os voluntarios pola redención de traballos pola Patria
–chámannos así– desempeñámo-los labores máis duros. Son un voluntario
exemplar. Conseguín cagar unha vez por semana.
21 de marzo. Os sindicalistas traballan na planificación do servicio nos
pisos superiores do edificio. Non se relacionan cos traidores. Nós estamos no
soto, baixo terra. Nas horas de asueto saímos á superficie, un patio murado
onde resoan os pasos das sentinelas. Nunca subiremos ó primeiro piso.
Algúns deles aínda poden baixar onde estamos nós...
26 de marzo. B.V. comentoume que non hai comida. O racionamento
imposto obriga a severas restriccións alimentarias na poboación. Un afervoado
entusiasmo na revolución abrolla do corazón de cada cidadán.
[Sen data]. Os anos fixeron máis esquelética a fame.
27 de marzo. O fillo de B.V. entrou na academia de suboficiais do
exército. Alí teñen asegurado o rancho, díxome seu pai.
28 de marzo. Cando saín do reformatorio de Seixos Brancos, fun
destinado ós servicios fúnebres. O país está sumido nunha permanente penuria
económica. Os reclusos –mellor dito, o voluntariado patriótico– estamos fóra
dos menús familiares e da planificación dietética do Ministerio de Benestar
Social. O noso menú non é apto para gourmets nin padais exquisitos.
T.S. castigado por absentismo laboral. Metérono no caixón. Está sempre
rosmando cantidades que suma e multiplica. Algúns, para poñelo a proba,
fanlle que resolva complicadas operacións. Cando comproban a súa exactitude
matemática, levanta o polgar da man dereita en sinal de triunfo.
2 de abril. Distribuíronnos uns buzos de cor branca para usar hoxe en
lugar das nosas roupas podres. Visita dunha delegación estranxeira. Moi cedo
tivemos inspección. Uns perruqueiros da G.X.P.V. viñeron afeitarnos,
deixándonos listos para revista. Baldeámo-las instalacións e unha frenética
actividade apoderouse do servicio. Hoxe morreu pouca xente. Os mandos
berran entolecidos. Non hai ambientador. O Comisario ordenou baixo arresto
de todo o persoal civil que había que conseguilo como fose e botalo uns
momentos antes de que chegasen as autoridades e os ilustres visitantes.
4 de abril. Tralas reixas comecei unha nova maneira de vivir en
liberdade que os meus inimigos non puideron impedir.
7 de abril. O comisario xeral dos servicios fúnebres para a cidade, sector
sur, chámase Lizón. Era mestre de escola. Ten sona de home revirado e
vingativo. Militou nas mocidades do antigo réxime. Prestou servicios no
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sindicato denunciando compañeiros. Formou parte dos tribunais populares
encargados das purgas.
Ten unha mirada fría e falsaria. Un nariz grande. Apreta os labios cun
xesto de displicencia e asco.
8 de abril. Na prisión de Xoiacant botei tres anos. Situada no noroeste.
Habilitaron unhas fortificacións abandonadas. Terras ermas. O mar era o
único camiño aberto para fuxir. Ás veces, ó amencer encontrabámo-lo corpo
dalgún aforcado. As latrinas eran o lugar escollido para suicidarse. A
madrugada, co seu silencio espeso e vougo, era a hora para traspasa-la parede
invisible. Desde que me condenaron, ninguén se preocupou xa de min. Entrei
na grea dos innomeables, dos esquecidos e desaparecidos. A familia non
quixo contaminarse. Un parente, coma min, pódese volver incómodo e
comprometido. As únicas voces que se oen nas chairas de Xoiacant é o bruar
do vento envolto nunha nubarada de po. Os nosos gardiáns eran todos
voluntarios pola dureza do presidio. A estancia en Xoiacant contaba moito no
escalafón de ascensos no Corpo de Vixilancia Policial. Algúns ían alí limpalas súas follas de servicio. A Cruz Vermella Internacional ocupouse da
situación dos encarcerados. Traslado a Seixos Brancos. A vida cambiou.
9 de abril. Polo paso por Xoiacant e Seixos Brancos aprendín algo:
“Coñece os teus vixiantes coma a ti mesmo”. Escribo nas latrinas.
10 de abril. ¿Son ou non son eu? Creo que o esqueleto aínda é meu.
Perdín quilos e moas da boca. Caeume o pelo. Desde aqueles días, a miña
viaxe foi cara ó interior. Os mortos son a razón da miña existencia.
11 de abril. Estou na planta de incineración. A Lizón repórtalle unha
íntima satisfacción que estea queimando cadáveres. Traballo no tanatorio do
grande cemiterio capitolino, hoxe columbario, sometido a unha remodelación
estructural por problemas de espacio. Vivimos nunhas dependencias adxuntas
que non están á vista, fortemente vixiados e a rentes do chan. Son unhas
toupeiras que serviron para a defensa antiaérea. A cidade crece pantasmal
baixo a brétema.
14 de abril. Hai tempo que se acabaron tamén os cadaleitos. No país vai
acabándose todo. Tamén os ataúdes. Os mortos veñen envoltos nunha saba
que pon a familia anque morra no hospital. Logo do servicio devólveselle
coas cinzas a saba ben dobrada e cun anaquiño de papel onde figura o nome
e apelidos co seu número de entrada.
16 de abril. Afervoada acollida ó discurso do Presidente na Praza do
Amencer. O pobo escoitou entre silencio e aplausos as palabras do guía. O
encargado dos traballadores encomendoume a min que lese a reportaxe a toda
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páxina do xornal recollendo a celebración do acto de onte. Aplausos tamén
entre a poboación reclusa. Imos camiño da reeducación.
19 de abril. Chove desde hai dez días. Ceo escuro. O soto cheira a
podremia e humidade. Nas paredes de cemento comezan a aflorar manchas.
Parece que o mal tempo rebaixou a mortandade. Dedicados a traballos de
reparación e mellora dos nosos cubículos.
Abril. Ninguén escapa ó lume purificador.
As nosas racións cada vez son maís pequechas, pronto pasaramos a ser
beneficiarios do noso propio servicio. Fame, e máis fame.
[Sen data]. O camiño que sobe e o que baixa son un e idéntico.
[Sen data]. Aquí, como fóra, hai rutinas, costumes e tamén odios.
Ninguén pode suprimi-lo que levamos por dentro.
28 de abril. ¿Quen vixía o vixiante?
Quedan na memoria días que me fixeron feliz. Lémbrome moitas veces
do chocolate que nos facía miña nai para a merenda. Aquel arrecendo espeso
que nos congregaba a todos arredor da mesa, cos ollos larpeiros extasiados
nas cuncas baixo o centileo da lámpada do comedor.
29 de abril. Estou entre mortos, ¿pero hai algún vivo fóra?
[Sen data]. Metidos nun vagón-correo, fortemente vixiado e precintado,
viaxamos unha “saca” de condenados durante días ata o noso destino de
Xoiacant. Pola noite paraban o convoi a entrada de calquera estacionciña
para que puidesemos baleira-los cubos. Pasamos a non existir, deixamos de
ser. Erámo-los ignorados. Un número bastaba. Máis alá de fisterra, no confín
do sufrimento estabamos nós.
Para sobrivir tiñámonos que apoiar entre todos. Alí comecei a entender
a Aquel que tamén na máis fonda soedade foi abandonado por Deus.
3 de xuño. Un furgón deixa a diario nunhas inmensas potas o rancho que
temos que distribuír para o xantar e a cea. Semanalmente establecemos
quendas para quentalo nunha lareira improvisada.
[Sen data]. De cando en vez entran homes de paisano a recoller dos
mandos información dos internos. A Policia política fai un seguimento
minucioso de cada un de nós.
Fóronme buscar á facultade. Estaba na clase cos alumnos. Os homes da
secreta agardaron que rematase. Preguntaron por min e mandeinos pasar ó
seminario. Despois, sen mediar palabra, espetáronme a miña orde de arresto.
Nese momento entrou Olga, e deume un bico. Viña acompañada de Obiols,
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un dos meus axudantes. Os homes de paisano remexeron nos caixóns da
mesa. Repúxenme e chamei o decano por teléfono. No despacho non
contestou ninguén. Olga e Obiols foron requiridos para asinar como testigos
de que se executara a orde de arresto. Saímos pola porta traseira do edificio.
6 de xuño. O día é temperado. O aire virá cargado de olores. Boto de
menos o arrecendo do campo cubrindo a cidade como unha saba, no silencio
amortecido do abrente e baixo o peso do sono.
... metéronme nun utilitario de cristais escuros. Na Dirección Xeral de
Seguridade cachearonme e, despoxado de todo canto obxecto levaba, como
pluma, reloxo, cinto e cordóns dos zapatos, fun conducido a nunha cela.
Enriba da mesa estaban os meus papeis como probas contundentes de
espionaxe. Aleguei que desde mozo tiña por costume levar un diario e que
todos estaban á súa disposición para demostra-la miña inocencia contra os
cargos de que se me acusaba. Fixen vale-la miña colaboración na
clandestinidade en apoio da revolución e roguei que pedisen referencias en
moitos dos altos mandos do goberno da miña traxectoria intelectual e política.
De nada serviron as miñas palabras. Informes confidenciais en contra miña
dicían o contrario. Tódolos que estaban ó meu derredor convertéronseme en
sospeitosos. Estaba sendo vixiado desde cerca.
[Sen data]. ... Desde aquela noite que a policía rexistrou o meu piso
deixei de ser home libre e comecei a vivir baixo sospeita. Sometido a
vixilancia constante polos comités estudiantís, polos compañeiros de facultade
e polo xefe de escaleira, sentín naqueles días como un vento que dentro de
min me arrincase algo deixándome unha fonda dor e unha irrenunciable forza
a ser eu mesmo. Na facultade fun quedando illado, o silencio crecía ó meu
redor e tívenme que habituar a ver compañeiros uniformados corear
entusiasmados as consignas do goberno.
Ventosela foi enviado por razóns de servicio a unha escola superior
perdida nunha das illas máis orientais. Obiols entrou nunha etapa de optimismo
desde a mesma mañá que vestiu o uniforme e asumiu a xefatura de
propaganda da facultade cun entusiasmo contaxioso. Despois de pasar pola
Dirección Xeral, confináronme nun arresto domiciliario. Co tempo Olga foi
a mellor sentinela que tiven. O medo pode aniquilarnos no centro mesmo do
amor. Olga loitaba pola súa supervivencia, ó lado dun traidor, dun sospeitoso
e disidente. Olga amistou en exceso con Obiols, compañeiros de facultade e
compañeiros na marcha revolucionaria, mentres eu figuraba xa nas listas de
desafectos. Os traballos meus foron sistematicamente censurados. Obiols
mandou reeditar algún ensaio na revista da Universidade. Unha trampa
urdida para logo utilizala como unha proba máis contra min. Deposto como
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profesor por razóns de profilaxe social, fun acusado de traidor e trasladado
ó presidio de máxima seguridade.
9 de xuño. Aquí vivimos sen memoria, pero ás veces necesítoa. Escribila
é vida.
Os carcereiros pásannos revista varias veces ó día, dúas onde estamos
aloxados. Procuran que as paredes estean inmaculadas. A máis mínima
inscrición é castigada.
15 de xuño. Leo pequerrechiños recortes de prensa estranxeira que me
pasa B.V. A el dállos un parente que traballa no Ministerio de Exteriores.
19 de xuño. Saíume un teto na lingua.
20 de xuño. Aínda cabe máis tristura nas nosas olladas. Onte quitouse
a vida A. R. Tocábanlle labores de limpeza. Lizón anda a dicir que me puxo
na planta de incineración por se atopo a alma sobre a que tanto escribín... por
iso, comenta ríndose, é que me esmero no traballo encomendado.
[Sen data]. A miña detención e outras máis ocuparon páxinas no xornal
e comentarios na radio dentro dunha estratexia de limpeza. Un gran
despregamento informativo sobre os intelectuais sospeitosos que atentan
contra os cimentos da Patria. Fomos levados ante os tribunais de Xustiza. O
periódico acusábame dun insidioso e destructivo espírito crítico.
A Obiols nomeárono decano e foi daquela, máis ou menos, cando Olga
me abandonou. Estreita colaboradora de Obiols.
25 de xuño. Algúns xefes fan a vista gorda con determinados internos.
Cando entra no crematorio o cadáver dun vello prodúcese por parte dalgúns
certa expectación. Míranlle a boca por se leva pezas de ouro para sacarllas
antes de metelo no forno. Logo iso pasa ó mercado negro. Tolérase e hai
reparto de ganancias. Escasos vellos chegan enteiros. Os que morren na casa
veñen todos desdentados. As familias son remisas a ingresalos nos
establecementos asistenciais; considéranse os lexítimos herdeiros desas
pezas coas que poden sacar uns cartos.
Quen leva o negocio aquí é un individuo que goza de certas prebendas
cos xefes. Diante del non se fala nada. Soprón.
3 de xullo. O médico miroume o teto e díxome que non era nada.
[Sen data]. Sentada, baixo a sombra da pérgola. Doce co sol bailando
no vestido mentres os nosos xogos escachaban a tarde polos labirintos do
xardín. Desapareceu como viviu. Lémbrome da casa chea de xente e un
murmurio de voces como un río de lonxe. Era verán e estaban as contras das
fiestras botadas e o verde das plantas puña frescor á sombría dos cuartos
284/60

Deus é un incendio

cancelados. Os ollos negros de mamai que me chegaban tan dentro como un
calorciño que me quentaba suave. Cando se foi, sentín que o xardín xa non
era meu e nunca tiven xa uns ollos que me mirasen daquela maneira. É a
única imaxe que me queda dela, unha imaxe silente, case irreal vagando polas
habitacións entre ruídos de potas e voces das criadas.
14 de xullo. Desde o fondo da soidade, alguén me sostén.
19 de xullo. Unha orde manda reduci-los graos de ignición para aforrar
gas en cada servicio. Esto retarda a consunción.
21 de xullo. O servicio de limpeza recolleu dunha das salas do velorio
un libro abandonado nunha silla. Ninguén o reclamou. L.M. deumo. É
pequeniño. Un papel de periódico cobre as tapas bastante deterioradas. É un
devocionario.
26 de xullo. X.S. transporta os cadáveres desde a porta do corredor ó
depósito. X.S. non fala con ninguén. É moi dilixente e bondadoso. Acubillado
nun recuncho parece que nos está pedindo algo desde a súa ollada. Alguén
dixo que fora estudiante de arquitectura.
Agosto. Chove a cachón. P.F. contoume que esta noite berrei mentres
durmía e pronunciaba palabras soltas, inintelixibles, cheas de angustia.
8 de agosto. Neste inferno que habitamos aínda hai olladas e palabras
que nos fan homes. Ós meus compañeiros gústalles que lles fale de cidades
distantes. Son un xeógrafo imaxinario. Aquí as palabras son unha xanela pola
que podemos fuxir. Escoita-lo outro é xa sentirse vivo.
Cando falo, a X.S. ilumínanselle os ollos e mírame desde a dozura.
16 de agosto. Un remata por afacerse a esta vida, metido nunha toupeira,
camiñando por un labirinto de corredores que van morrer ó almacén de urnas,
e un pouco máis alá, ó crematorio. Non hai ningunha posibilidade real de
modificar a rutina dos días. Polas noites oénse as carreiras dos ratos por
medio dos nosos petates.
Setembro. O ceo está baixo e gris. Chove mansa e suavemente. A terra
arrecende. O mundo desapareceu baixo a néboa. A auga cae doce tan só para
nós. De lonxe, escóitase un repinique que vén dos caneiros.
O amor é tamén líquido.
5 de setembro. O noso cheiro recórdanos que seguimos vivos. Houbo
un tempo... en que o corpo arrecendía a colonia e agora fede. A podremia
habita a pel que antes foi para o bico...
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Olga foi parte da miña vida, compartimos días felices que quedaron
enterrados no corazón e ás veces aínda brillan.
Dentro da miseria humana e da dor resplandece algo que levamos dentro
e nos irmanda ós outros.
12 de setembro. Cada cadáver é alguén que viviu, amou, e sufriu. Para
el teño un pensamento cheo de piedade antes de que entre no forno e quede
convertido en cinza, en sagrada cinza humana.
19 de setembro. Olga traballaba nas dependencias universitarias. Era
compañeira de curso de Obiols. Pasou desapercibida ata que se revelou como
unha actriz magnífica no grupo de teatro da facultade. Foi a partires daquela
cando eu a comecei a tratar. Era alta, soberana, de pómulos saíntes. As máns,
as súas mans...
25 de setembro. Endurecéronse as condicións. Control rigoroso. Non
nos deixan case mover. Lizón entrou cun sorriso retranqueiro, estamos
formados no corredor. Dixo que non mereciamos estar con vida, que eramos
despreciables, asquerosos vermes para ser esmagados... Cuspiu no chan un
gargallo espeso e verdecente. Quedou ollándonos con desprezo. Despois dun
prolongado silencio pronunciou o meu nome como representante peticionario
e sacoume da fila, tivome diante del, zoscoume unha labazada que deu
comigo no chan e, colléndome pola caluga, refregou a miña cara contra o
chan visguento para que aprendese a falar no seu momento. Os compañeiros,
suxos, firmes, envoltos nas tebras dos corredores, ollaban ó fronte.
29 de setembro. Chégase desde os corredores húmidos e escuros á
cripta de incineración onde a luz dos neóns inunda e rebota nas paredes
recubertas de azulexos brancos. É o único espacio no que un se esquece da
toupeira na que está metido. As instalacións da superficie estannos vedadas.
Vivimos nun inferno clausurado. O patio queda tamén enriba.
O cadáver chega do exterior por un corredor duns trinta metros. Un
compañeiro transpórtao ata a cámara. Unha vez depositado no panel de
incineración, lévase ata a prancha e péchanse as comportas hermética e
automaticamente. O rosmar das chamas é como un vento que vén de lonxe.
2 de outubro. Fago o meu traballo co respecto, coa amorosa
meticulosidade dun artesán. Penso en cada morto, en cada un, nu e sen nome,
nese intre anónimo en que entran na cripta cara á súa definitiva destrucción.
Estou facendo algo que ninguén desexa facer, queimar mortos. Redimo a
miña condena, exercendo este traballo que todos desprezan. Condenado, isto
deixou de ser para min un castigo. Procuro ter amor nesta cámara onde a
morte se volve resplandor fuxidío.
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Contra ti, Señor, aínda me podo rebelar. Contra eles todo é inútil. Nada
temo, Señor, cando xa non hai camiño.
[Sen data]. No xantar leron que polos Servicios de Intelixencia fora
descuberta unha conxura de militares e civís para atentar contra o presidente.
Desartellado o complot, foron pasados polas armas os traidores. Entre as
autoridades civís figuraba Obiols, adxunto ó ministro de Educación. Pensei
en Olga. A execución foi en Xoiacant.
8 de outubro. O encargado da trituradora está enfermo. Ó queima-lo
cadáver sen ataúde afórrase a extracción dos cravos e doutros materiais. Hai
tempo que non funciona a máquina que chucha os corpos estraños, deixando
só a cinza. Despois da incineración, pásanse os restos pola trituradora que
reduce as cinzas a un po moi fino e suave. As cinzas, un montonciño
brancuxado, poñémolas nun cartucho de papel de estraza que leva pegada
unha etiqueta co nome do defunto e entregáselles ós parentes.
10 de outubro. Do Leste, ás veces chega o rumor da cidade trala néboa.
O meu mundo remata na cámara de incineración. Estou vivo dándome ós
mortos.
14 de outubro. Cambio de horarios. O purificador de fume da cheminea
avariouse. Recibimos ordes de intensifica-lo traballo pola noite.
20 de outubro. Estou enfermo. Descanso mal. Esperto bañado en suor
e angustiado. O pesadelo das torturas perségueme en soños. É algo do que
non me podo desfacer.
[Sen data]. Estou nun inferno, acompañado de homes que sofren.
26 de outubro. Agora o ruído da combustión faise enxordecedor. Entre
servicio e servicio podo escoita-la chuvia. Gústame contempla-la noite polos
ventanos a rentes do chan. É fermosa. Case teño que imaxinala.
[Sen data]. Síntome libre.
29 de outubro. Os mortos teñen unha beleza serena que a mesma vida
lle negou.
7 de novembro. Intensas dores por todo o corpo. Estou baldado. Camiño
con dificultade. Teño os pés deformes e inchados. Desde esta soidade,
mergúllome ata o fondo sen fondo de min.
18 de novembro. B.M. comentoume que crece o descontento entre a
xente. Hai medo á que se recrueza a represión.
20 de novembro. X.S. enferma e trasládano á enfermería. Unha cela cun
catre. Morreu chamando pola súa nai. Era o máis novo de todos. Non che287/63
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gaba ós trinta anos. A el gustáballe moito que lle falase da miña estancia en
París.
22 de novembro. Onte incinerámolo e as súas cinzas foron aventadas no
patio para que o aire as leve fóra, cara á vida.
29 de novembro. Ábrese a noite chea de tesouros, mentres linguas azuis
devoran ígneas os corpos abandonados na negrura metálica do forno. O calor
lambe o cristal do mirador e un incendio de roxos e amarelos enche a retícula
do campo de visión para logo, entre un solpor de chamas, atopar un remol de
silenciosas cinzas. As agullas dos manómetros baixan a cero e, sobre as
pranchas aínda candentes, a vida incinerada.
[Sen data]. Vivo para os mortos que tamén me necesitan. A filosofía
axudoume a entender un pouco a vida, pero Aquel encontreino neste
inferno... Atopei o amor no lugar máis inhóspito e cruel.
Decembro. Levo anos e ségueme sobrecollendo, como o primeiro día,
o silencio que devén cando se apagan os queimadores de gas.
4 de decembro. Vixiados polos temibles GPR, son os nosos anxos
custodios. Espallados estratexicamente por toda a planta controlan os nosos
movementos polos escuros corredores do soto.
6 de decembro. Cacheo de petates e macutos. Corremos arredor do patio
durante unha hora. Que eu estea aquí é unha gracia persoal do presidente.
Móvome con dificultade. O médico di que non teño nada. Cada día síntome
peor. O médico está para certificar. Para Lizón nunca tería que saír de
Xoiacant.
14 de decembro. A cheminea tira mal. Os extractores teñen serias
deficiencias. Problemas co fume e co cheiro porque, cando chove, o fume
érguese cabeceante cara ó ceo quedando no aire diminutos corpúsculos de
poeira en suspensión.
[Sen data]. Onte queimei a quen tanto amor un día me deu...
Olga entrou baleira de palabras. A serena fermosura da súa cara
iluminou a planta de incineración. Que estraño destino o meu... Ninguén
soubo que aquela muller fora a compañeira de tantos días felices... A piedade
invadiume o corazón.
O rostro de Deus tamén resplandecía en Olga, agora que toda ela era
lume.
Vivo na beira mesma da nada.
Xavier CARRO
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Letras galegas: Johan de Cangas, Martin Codax e Mendinh-¿o?
Ben, pois tiña que chegar, e de feito chegou, o Día das Letras Galegas.
Ben veu a súa chegada, porque así, por fin, moitos milleiros de galegos
puideron decatarse de que este ano se conmemoraba a tres dos autores máis
senlleiros da lírica galego-portuguesa. A illa de San Simón foi o epicentro
dos actos oficiais que comezaron o propio 17 de maio. A parte estrictamente cultural do acto correu a cargo de Carlos Casares, Luz Pozo e Salvador
García-Bodaño, e a institucional tivo por protagonista a Manuel Fraga. O
presidente da Xunta non desaproveitou a ocasión para pedir que o proceso
de penetración do galego na sociedade se faga “sen imposicións”. Mágoa
que non tivese esa mesma sensibilidade cando, sendo membro do goberno
franquista, protagonizou episodios de imposición manu militari do castelán.
E, sobre todo, mágoa que por exceso de celo na súa moderación, o seu
actual Goberno estea a facer oídos xordos ós continuos incumprimentos da
Lei de Normalización Lingüística. Non sendo que agora resulte que as leis
emanadas de institucións democráticas impoñen...
Se cadra, o máis salientable dentro dos múltiples actos levados a cabo
foi o congreso que, baixo o título O mar das cantigas, se celebrou na propia
297/73

Ramón Latas Espiño

illa de San Simón do 21 ó 23 de maio, e no que foron abondosas as
referencias á transcrición das estrofas de Meendinho. Entre os relatorios,
especial rebumbio ergueu o de Camino Noia, por afirmar que os poemas
atribuídos a este trobador estaban escritos por unha muller, posiblemente a
parella feminina que acompañaba ó xograr en cuestión. Non sabemos que
razóns terá a profesora para afirmar tal de Meendinho e non de Martin
Codax, autor tamén dun bo número de cantigas de amigo. Pero por dar
teorías que non quede. Mesmo pode que dentro dalgúns séculos alguén
afirme que Miguel Delibes era muller, por aquilo de que escribiu Cinco
horas con Mario. Curiosidades á marxe, o certo é que por fin houbo un foro
onde se puido falar e debater sobre un xénero literario, a lírica medieval
galego-portuguesa, demasiado esquecido ata o de agora e poida que –oxalá
que non– tamén a partir de agora, unha vez rematada a conmemoración
ritual.
Cando menos, moitos traballan para que así non sexa. É o caso da
editorial Galaxia e as adegas Vilariño de Cambados –que, por certo, no seu
día etiquetaron un dos seus caldos co nome do propio Martin Codax–, que
acaban de publicar unha reproducción das cantigas do trobador vigués e do
pergamiño Vindel, así como un CD coa versión que das mesmas fixo o
grupo musical tamén denominado Martin Codax. Tamén a Fundación
Barrié de la Maza acaba de publica-lo libro Cantigas do Mar, do que son
autores Carlos Villanueva, Luís Costa e Mercedes Brea, e no que se fai un
estudio sobre os poemas que se conservan de Johan de Cangas, Martin
Codax e Mendinho. E, pola súa banda, a Xunta de Galicia editou 32.000
exemplares coas obras dos tres trobadores, para seren repartidos gratuitamente nas librerías; por citar tres exemplos dos moitos que de certo houbo
en toda Galicia para conmemora-la, se cadra, época máis senlleira –e máis
esquecida– de toda a nosa literatura.
A voltas coa lingua
E, por desgracia, non pode ser doutra maneira, cando menos mentres
o noso idioma siga a ser obxecto de menosprezos, oficiais ou privados, se
ben é certo que tamén hai avances –pouquiños– e recoñecementos. Sen
dúbida ningunha, o capitán deses menosprezos, coa complicidade dos que
o seguen a manter como secretario xeral en Galicia dun partido político, é
o alcalde da Coruña, Francisco Vázquez. O pasado 14 de maio publicaba
en La Voz de Galicia un bando a páxina enteira sobre as festas de María
Pita, encabezado polo título “Bando del alcalde de La Coruña” e rematado
cun afervoado “¡Viva La Coruña!”. Este auténtico inimigo do Estado de
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dereito segue a actuar por libre, a rirse da Lei de Normalización Lingüística, da sentencia sobre o topónimo coruñés do TSXG e da lei aprobada nas
Cortes que confirmaba para todo o Estado que A Coruña é o único
topónimo oficial. Poucos días despois, declarábase “o azoute das autonomías”. E algún budista xa está a sospeitar que se trata da reencarnación de
Primo de Rivera, por moi gardado que teña o disfrace de galeguista para
sacalo cando volva levar outro varapau electoral –e de seguir así, aínda lle
quedarán uns cantos.
Máis disimulado, anque non por iso menos escandaloso, é o do propio
presidente da Xunta, Manuel Fraga. Os cartos públicos do ente autonómico
–ou sexa, a propia Xunta– serviron para editar un libro do vilalbés... en
castelán. E ademais, sobre un tema de tanta transcendencia e relación con
Galicia como Cánovas del Castillo, cien años después. Ademais de
desvirtua-la función do goberno autonómico como impulsor do emprego da
lingua galega, o acontecido só cabe cualificalo de auténtico abuso. Aínda
que só sexa porque ó señor Fraga haberíanlle sobrar editoriais que quixesen
publica-la súa obra –de temática pouco orixinal, por outra banda–, sen ter
que recorrer a violenta-los petos de tódolos cidadáns galegos.
Outra que desvirtúa os seus fins e obxectivos é a Televisión de Galicia.
Así quedou de manifesto no seminario que, baixo o título O uso do galego
na publicidade, tivo lugar na Facultade de Ciencias Sociais de Pontevedra.
No decurso do mesmo, os expertos apuntaron como unha das causas do
escasísimo emprego do galego na linguaxe publicitaria o feito de que a
Televisión de Galicia “non fai nada” por potencia-la publicidade no idioma
propio do país, e invitaron á canle autonómica a segui-lo exemplo da súa
homóloga catalana, TV3, na que, ademais de facer campaña a prol da
publicidade en catalán –para participar nos seus concursos, por exemplo,
hai que mandar etiquetas de productos que estean na lingua propia de
Cataluña–, relegan os anuncios en castelán a lugares non preferentes da
programación. Por certo, un dato ben triste deuse neste seminario: e máis
habitual que as empresas de fóra de Galicia empreguen o galego cando
mandan aquí a súa publicidade, que que o fagan as empresas propias do
país. É evidente que fóra de Galicia non se ve a TVG e, polo tanto, non
inflúe ese complexo de inferioridade lingüística da canle autonómica no
eido publicitario. Malia todo esto, a Asociación de Consumidores Galegos
vén de reclamar á Xunta que potencie o etiquetado en galego dos productos.
Pero xa deixou Fraga clariño que non é partidario das imposicións. É máis
transcendente para o futuro de Galicia le-la vida de Cánovas en castelán
que normaliza-lo galego.
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Por certo, triste o episodio protagonizado pola TVG verbo do actor
Josito Pardo, brillante gañador do premio María Casares de teatro, e que
foi rexeitado pola televisión autonómica por, di o argumento oficial, “non
falar ben o galego”, o cal xa provocou unha interpelación parlamentaria por
parte do PSdeG-PSOE. Supoñendo que ese fose o argumento real, habería
que tirar dúas conclusións: a) ós rexedores da Televisión de Galicia
entroulles unha súpeta preocupación pola calidade do galego dos seus
locutores, da que eu non lembro precedentes, e b) é de agardar que a
rigorosidade amosada con Josito Pardo sexa tamén empregada con non
poucos traballadores da casa que se expresan nun galego léxico e fónico
realmente cativeiro. E é de agardar que ese mesmo rigor lingüístico presida
as próximas oposicións –se é que as hai– para ingresar como traballador da
TVG, xa que nas pasadas, na proba de galego, os membros políticos do
tribunal cualificaron con 9 e con 8 a aspirantes que os lingüistas cualificaron con 2 e con 3. E rigor tamén para os organizadores das probas, porque
nesas mesmas oposicións, o director da proba psicotécnica, Javier Ruiz de
Cortázar, dirixiuse en castelán ós presentes e entregoulles o exercicio neste
mesmo idioma. Especificando, eso si, que “si alguno lo quiere en gallego,
se lo damos”. Non teño novas de destitucións nin demisións por esta
auténtica afronta ós fins lingüísticos para os que foi creada a TVG.
Pois estes e outros episodios foron os que motivaron que preto de 5.000
persoas se manifestasen o pasado 16 de maio polas rúas de Compostela
esixindo a plena normalización do idioma galego, respondendo á convocatoria de 17 organizacións políticas, culturais e sociais. Tamén o presidente
da Real Academia Galega, Francisco Fernández del Riego, criticaba tres
días antes o “uso circunstancial” do galego, o cal, ó seu xuízo, “entorpece
o proceso de normalización lingüística”. Pois, se cadra, a Academia é unha
poderosa institución á hora de presiona-la Xunta ou a TVG para que dunha
vez deixen de converte-la normalización do idioma en actos rituais de
dezasetes de maios. Agardemos que o presidente académico sexa quen de
chegar ata onde teña que facelo para defende-lo seu idioma.
Con todo, o galego está a gañar algunha pequena batalla. E se é desde
o sector privado, aínda mellor. Así, a compañía de seguros Winterthur
presentaba o pasado 15 de maio o primeiro diccionario de seguros en
galego, a semellanza doutro feito en Cataluña; e que con 108 termos, 846
conceptos e 717 frases tipo, de seguro que será unha boa axuda léxica para
quen estea disposto a normaliza-la nosa lingua neste eido empresarial. E no
eido público, por fin rompeuse co absurdo, e o pleno do Congreso, a
petición do BNG, aprobaba a substitución da actual matrícula de Ourense,
OR, por OU, para axeitala desta maneira á normativa oficial. Non era sen
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tempo, especialmente tendo en conta o agravio comparativo coa GI de
Girona. Así mesmo, e á petición da Xunta, parece que dentro de pouco
poderemos ver en galego o propio Boletín Oficial do Estado. Cando menos,
xa comezaron os estudios técnicos para levar adiante esta proposta. Tamén
o BNG acaba de solicitar que o galego sexa lingua oficial na comarca que
administrativamente pertence a Asturias e que se atopa situada entre os ríos
Eo e Navia, anque esta petición fixo agromar polémica entre os alcaldes da
zona, con argumentos ben que non pouco absurdos, como que “o que
falamos aquí nin é galego nin é castelán, senón unha mestura”. Sen
embargo, parece que non lles molesta que o castelán si sexa idioma oficial.
Citemos, por último, que o Consello Xeral do poder Xudicial acordou o
pasado 21 de maio a creación de comisións para resolve-los problemas de
normalización lingüística nas comunidades bilingües do Estado.
O que de seguido se cita non teño moi claro se son ou non boas novas
para o galego. Dígoo porque cando se destinan cartos para unha cousa non
está asegurado que se acaben empregando para ese fin inicial. Así, a Xunta
aprobou destinar 150 millóns para promociona-lo galego nos medios de
comunicación, mentres que o arcebispado de Santiago recibirá 20 millóns
para promociona-lo galego en 1999, co gallo do Xacobeo. ¿Quererá eso
dicir que, a partir de agora, miraremos e escoitaremos moito máis galego
nos nosos medios ou que haberá máis galego nas liturxias da arquidiócese
santiaguesa? Será que eu son moi mal pensado, pero sendo xeneroso,
quédome cunha moi fonda dúbida de que así sexa. A priori, tamén sería
unha boa nova que a Dirección Xeral de Política Lingüística financie 21
cursos de galego a funcionarios do Estado que exercen en Galicia. ¿Provocará tal medida un maior emprego do galego? Seica non o provocou no seu
día entre os funcionarios da propia Xunta, moitos dos cales aínda se negan
a emprega-lo galego, nunha actitude case aldraxante, sen que a Administración autonómica teña tomada a máis cativa medida ó respecto.
E continúan as reaccións dunha e doutra banda pola decisión do Centro
Dramático Galego de representar a Valle en castelán. A Mesa pola
Normalización reiterou as súas peticións de demisión para o director do
centro, Manuel Guede, e solicitou que, no canto de monta-las obras de
Valle, se realice a montaxe da obra Os rebertes, de Agustín Magán. Tamén
se sumaron ás protestas o departamento de Filoloxía da Universidade da
Coruña e preto de vinte compañías galegas de teatro. Na banda oposta, o
conselleiro Pérez Varela defendeu a non traducción de Valle, xa que o
castelán do escritor “non é un castelán puro, é unha cousa rara”. Mentres,
a familia do escritor nada e garda a roupa creando unha sociedade limitada
para que o herdo daquel non caia en mans alleas e, se cadra, para garantir
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que Valle nunca sexa representado en galego. Se é así, deberían mirarse no
espello antes de denunciar actitudes de talibáns por parte de quen pide ver
a Valle na lingua propia deste país, como acontece na maioría dos países
onde as obras do escritor son representadas.
S.O.S. pola filosofía
Esa foi máis ou menos a mensaxe que emanou da xa tradicional
Semana Galega de Filosofía, que como é habitual vénse celebrando cada
ano en Pontevedra. Este ano versou sobre a propia filosofía como disciplina
académica e o escuro panorama que a asolaga logo da implantación que se
está a dar dos novos planos de estudio de ESO e Bacharelato. Tanto é así,
que no marco da propia Semana quedaba constituída a Asociación Galega
para a Defensa da Filosofía, que terá como fin mante-los diálogos necesarios coas administracións educativas co fin de que as materias de Filosofía
e Ética teñan unha maior presencia neses novos planos de estudios. Unha
das medidas propostas pola Aula Castelao, organizadora da Semana, foi a
implantación dun ensino interdisciplinar que vaia alén da separación
clásica entre ciencias sociais e ciencias naturais, e no que a Filosofía estea
sempre presente como “ferramenta de análise”. Un dato interesante sobre
a situación actual apuntouno Gustavo Bueno, catedrático da Universidade
de Oviedo, quen sinalaba o paradoxo de que hoxe a Filosofía estivese máis
presente “na televisión ca nas aulas da Universidade”.
Non é gratuíta esta chamada da atención por parte de intelectuais
galegos. Hai datos que son realmente relevantes, como os que aportaba a
quen esto escribe unha das persoas que durante moitos anos foi alma mater
destas semanas de filosofía, o profesor Ramón Regueira. Comentaba que
mentres os contidos dos razoamentos das persoas, por termo medio,
corresponden case nun 90 por cento a xuízos de valor e un 10 por cento a
xuízos científicos, pola contra, nos planos de estudios téndese a que a
porcentaxe sexa a inversa. Diante desta situación, ¿que lugar terá a ética no
desenvolvemento de futuras actitudes científicas? Un tema que, anque sexa
discutible a súa urxencia, cando menos non deixa de ser preocupante. O
tecnócrata estalle a pisar terreo ó pensador e a falla de comportamentos
éticos e deontolóxicos está a campar en non poucos eidos profesionais.
Nova etapa do CGAC
O pasado 16 de abril converteuse en oficial o que xa era oficioso:
Miguel Fernández-Cid era nomeado director do Centro Galego de Arte
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Contemporánea, en substitución da destituída Gloria Moure; case paralelamente ó abandono do cargo de Julián Trincado como presidente do
padroado do propio CGAC. Fernández-Cid, que anunciou que a súa xestión
non será “personalista”, adiantou que esta nova etapa comezará con “certa
modestia”, ó non contar aínda cunha programación para os vindeiros
meses. Nunha entrevista para o suplemento de Cultura de La Voz de
Galicia, o novo director do CGAC fai promesas de diálogo, motivado pola
necesidade de “sabe-lo que está a acontecer e cal é o contexto”, e deu unha
pequena idea da xestión que pensa levar a cabo: atrasar nunha década a
inflexión que a súa antecesora situara na dos 60 e dar preferencia, alén das
nosas fronteiras, ás referencias que poidan chegar desde Portugal e América.
E así, coa modestia de tódolos comezos, algo se vai facendo. A
Asociación de Amigos do CGAC asinaba o 28 de abril un convenio con
Caixavigo para crear 16 obradoiros de creación artística destinados a
rapaces entre 6 e 11 anos, os cales poderán admira-la obra dos distintos
autores que están a expo-los seus traballos nas dependencias do Centro
Galego de Arte Contemporánea. A entidade bancaria viguesa aproveitaba
así mesmo a sinatura deste convenio para formaliza-lo seu ingreso na
propia Asociación de Amigos do CGAC.
¿Galicia? nos tempos do 98
Xa comentara no anterior número de Encrucillada que non entendera
moi ben o obxectivo deste congreso que montou polas boas a Consellería
de Cultura e que se acabou desenvolvendo na Coruña do 27 ó 29 de abril.
Si, porque se falou de Cuba, da obra de Valle, das crónicas xornalísticas de
Curros sobre a guerra –cando menos, Carlos Casares deixou claro que o
escritor do Rexurdimento era partidario da soberanía cubana, anque non da
intromisión estadounidense–, pero de Galicia propiamente dita... pouco
podía dicirse, porque non é que tivese moita relación co que acontecía neses
tempos. Por aquilo de xustifica-lo congreso, Ramón Villares dixo que os
anos anteriores e posteriores a 1898 marcaron o punto de inflexión máis
importante para Galicia nos últimos mil anos e que as figuras que protagonizaron estes cambios no país galego foron... os campesiños e os emigrantes. E un, na súa modestia e mesmo ignorancia, pregúntase: este proceso de
longos anos de emigración, de loitas campesiñas, de movementos sociais,
culturais e políticos, ¿realmente tiveron como punto de referencia o 98?,
¿non estaba a vivir Galicia realmente o seu propio proceso, sen necesitar
como referencia un feito, a crise do 98, que só serve de tal a nostálxicos de
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finados imperios españois e ós críticos desa mesma España contra desas
actitudes imperialistas que, entre outras cousas, motivaron a aparición da
Xeración do 98 literaria?, ¿non é máis rigoroso estudiar a Galicia daquela
non desde a perspectiva do 98, senón do Rexurdimento, do agrarismo, do
rexionalismo e do nacionalismo, das Irmandades da Fala, etc.? En fin, que
benvidos sexan tódolos estudios, pero...
Preocupación en pintores e libreiros
Cando unha institución adquire a obra dun artista de artes plásticas,
normalmente esíxelle a este que lle ceda tódolos dereitos sobre a mesma.
Esto é algo ó que pretende pór couto a Asociación Galega de Artistas
Visuais, que acaba de entregar ó Valedor do Pobo un documento para que
sexan salvagardados os dereitos de autor destes artistas cando se produza
unha transacción deste tipo, algo que noutros eidos artísticos, como o da
música, é algo absolutamente normal. Esta campaña, que no conxunto do
Estado está a ser desenvolvida pola Fundación Arte y Derecho, pretende
algo tan sinxelo como que se respecte tamén nesta especialidade artística
un dereito fundamental recollido en lei, como é o dereito á propiedade
intelectual.
Tamén hai certo desacougo entre os libreiros, diante da intención do
Ministerio de Cultura de cargar cunha taxa do 11 por cento as publicacións,
e que deixaría unha cativa ganancia, cando non perdas, ós libreiros a
pequena escala. Estes temores quedaron de manifesto co gallo da inauguración en Santiago da súa Feira do Libro, o 2 de maio pasado, e así os
expuxo o presidente da Federación Galega de Libreiros, Xosé Manuel
Alonso. Xa é sabido que as liberalizacións de prezos acaban por prexudicalos máis débiles do mercado competitivo e, en Galicia, os pequenos
libreiros aínda seguen a ser unha porcentaxe importante do mercado,
especialmente do mercado da literatura galega.
Luar na Lubre, Premio da Música
De certo que foi unha das sorpresas deste certame estatal, pero aí
estivo. Luar na Lubre, un dos grupos que máis está a dar que falar no
panorama da música folk galega, obtivo na noite do 16 de abril o Premio
da Música, un dos máis importantes galardóns a nivel estatal, concedido
pola Sociedade Xeral de Autores de España. Un non pode menos de
aledarse, anque teña os seus receos por aquilo de que, non se sabe
atendendo a que razóns, agora comecen a darse a coñecer con temas en
castelán. E queira Deus que non sigan os pasos de certo gaiteiro vigués que
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descubriu que gañaba máis cartos mesturando música galega con cubana ou
andaluza. Desde aquí, a felicitación, e a ver se a fama e o éxito non teñen
necesidade de rifaren coa enxebreza. Felicitacións tamén para Milladoiro,
un dos grupos pioneiros da música folk galega e fonte onde beberon moitos
outros, con maior ou menor fortuna. Si, porque o pasado 21 de maio
celebraron o vixésimo aniversario da súa existencia coa estrea, no Auditorio de Galicia, da obra Travesías, que o grupo interpretou acompañado pola
Real Filharmonía de Galicia, baixo a batuta de Maximino Zumalave, e que
deste xeito facía unha pequena parada na súa triunfante xira norteamericana.
E falando da Real Filharmonía, hai que salientar un fito na pequena
historia da neófita orquestra galega. Aconteceu o 1 de maio, e foi que, por
primeira vez, actuou no Pazo de Congresos da Coruña, soterrando deste
xeito vellas rivalidades, máis políticas ca musicais, entre a propia
Filharmonía e a coruñesa Orquestra Sinfónica de Galicia, parida por obra
e gracia de Francisco Vázquez nun episodio máis da súa teima enfermiza
por distanciarse do que se fai no resto de Galicia. E aínda menos mal que
a súa obsesión deu como froito un novo aporte cultural. Eso si, un día
despois, era a propia Orquestra Sinfónica a que actuaba no mesmo marco,
acompañada polo Orfeón Donostiarra, para que quedase claro que unha
cousa é unha cousa, e outra cousa é outra cousa. Sobre todo, para que non
coubesen dúbidas de quen é o que manda musicalmente en Pacoruña.
Seguimos coa cidade herculina, porque por primeira vez esta é sede do
Festival Mozart, que tradicionalmente se viña celebrando en Madrid, e que
ten lugar do 31 de maio ó 27 de xuño. Eso si, perderá algún engado verbo
de edicións anteriores. Por exemplo, o feito de que as catro óperas previstas
(as mozartianas As vodas de Fígaro e A clemencia de Tito, Orfeo e
Euridice, de Gluck, e Os elementos, de Literes) non se escenificarán, senón
que se interpretarán en versión concerto. Tres concertos e dous recitais
completarán esta magnífica ocasión para que o público galego goce dunhas
das mellores músicas de tódolos tempos.
Premios: Os ‘bravús’, galardón da Crítica
E para falar de premios non podemos deixa-la música, mesmo que sexa
radicalmente distinta á anteriormente mencionada. Si, porque a Fundación
Premios da Crítica concedeulle o galardón da sección Iniciativas Culturais
ó movemento bravú, unha corrente musical con moito éxito entre a
mocidade galega. E, curiosamente, o premio, máis ca por cuestións musicais,
foi concedido pola súa promoción da lingua galega entre a xente máis nova.
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Abofé que conseguir facer un movemento musical propio para a xuventude,
partindo dos propios sinais de identidade e fuxindo dos ritmos e expresións
alienantes que ateigan a música xuvenil standard, é motivo máis que
suficiente para ese recoñecemento público. Os outros gañadores dentro
destes premios da Crítica foron Xosé María Álvarez Cáccamo, en creación
literaria, Francisco Sampedro, en ensaio e pensamento, Santiago Gutiérrez,
en investigación, Xosé Iglesias Melitón en música, Enrique Ortiz, en artes
da representación; e distinguiuse co nomeamento de Galego egrexio ó
catedrático establecido longo tempo en Cataluña Basilio Losada.
Outros premios con sona no noso país son os que cada ano concede a
Fundación Pedrón de Ouro. Neste caso, o máximo galardón, o que leva o
nome da propia fundación, recaeu na Mesa pola Normalización Lingüística, pola súa loita de moitos anos a prol da normalización do idioma galego.
O Pedrón de Honra, pola súa banda, foi para o escritor Xavier Carro, de
quen se ofrece unha narración curta neste mesmo número. Unha semana
antes, o 17 de maio, e dentro dos actos do Día das Letras Galegas, a
Consellería de Cultura concedía o Premio das Artes e das Letras ó doutor
Domingo García-Sabell, pola súa traxectoria cultural e intelectual, no
decurso dunha cea institucional celebrada en Santiago.
Máis premiados ó longo destes dous meses, aínda a risco de que algún
quede no tinteiro: Breogán Riveiro, coa súa obra O vendedor de mazás,
fíxose co Premio de Narrativa Fantástica Cidade da Coruña –por suposto
que non o organiza o concello, senón o pub Dublín e a editorial Espiral
Maior. A Fundación Otero Pedrayo, pola súa banda, concedía o Premio
Trasalba 98 ó médico Xoán Ledo pola súa contribución ó deseño gráfico do
libro galego. Afonso Álvarez Cáccamo e Xosé Luís Álvarez lograban ex
aequo o Premio de Narrativa Manuel Murguía; Xosé Luís Carnero, en
investigación, e Olga Novo, en creación literaria, fixéronse cos premios
Losada Diéguez; Ignacio Chao gañou o Premio Esquío de poesía; e
rematamos cun galardón neófito: o Premio de Artesanía Antón Fraguas,
que foi para Ana Martínez Gómez e Mercedes Rodríguez Miñones, autoras
de senllos encaixes de palillos. E nada menos que cinco premios acadou en
Xixón o grupo de teatro Sarabela, no festival de teatro desta cidade
asturiana, ó cal concorría coa súa obra Tics.
Novas varias
Con teatro, precisamente, comezamos, xa que o pasado 25 de abril
producíase a estrea, no Pazo de Congresos e Exposicións de Pontevedra, da
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obra Estación Mahagonny, unha coproducción do Teatro do Noroeste, o
Centro Dramático Galego e o Centro Dramático de Viana do Castelo. Esta
obra é unha adaptación que a autora Alexandra Moreira fixo da obra de
Bertold Brecht Ascensión e caída da cidade de Mahagonny. A obra estivo
de xira por varias cidades galegas e rematou o pasado 2 de xuño en
Ourense. E nos primeiros días de maio desenvolveuse na Coruña e en
Narón a quinta edición dos encontros de teatro universitario, coa participación de varios grupos do noso país.
Os que tivemos o privilexio de achegarnos ata o castelo de Soutomaior
para admirármo-la exposición dos pintores Soledad Pite e Pedro Ávila,
titulada A alianza coa realidade, gozamos desa marabillosa conxunción
entre a arte dos cadros dos artistas e a arte do marco no que foron expostos:
o castelo de Soutomaior. Unha exposición con temas nos que destacan a
paisaxística e a forza expresiva do corpo humano, e que foi un éxito de
asistencia ata o mesmo día 25 de maio no que foi clausurada.
Con exposicións seguimos, xa que o polifacético artista Xosé Eduardo
Rañó, músico e fotógrafo, deu unha boa mostra do seu bo facer neste último
eido coa exposición Beiramar, que puido ser admirado no recinto cambadés
de Exposalnés ata o pasado 31 de maio, e que constituíu toda unha
homenaxe a ese elemento tan propio da comarca de Arousa, o mar, ó cal
Rañó soubo sacar con mestría tódalas súas posibilidades cromáticas e
expresivas. Un traballo que pagaría a pena poder ser visto de novo,
alomenos alí onde o mar forma parte do decorrer da vida cotiá. Sen saírmos
da comarca arousá nin da fotografía, hai que falar do libro Os Xogos da
Memoria, con fotos da vida desta comarca que van desde 1880 a 1960, e
que aquí citamos non só polo seu indubidable valor cultural, senón polo
feito de que esta obra foi promovida e distribúese a beneficio de Cáritas
Interparroquial de Arousa. Un auténtico regalo para a vista e unha boa
ocasión para colaborar cun traballo que non é de caridade, senón de loita
contra da inxustiza.
Nos labores de escolma, dous traballos moi interesantes. Os promotores do Proxecto Galicia veñen de sacar á luz un traballo sobre os oficios
tradicionais galegos, cun percorrido sobre o instrumental agrario, as feiras,
ou oficios como os oleiros. Un interesante traballo coordinado polo
profesor González Reboredo. E nada menos que 54 tomos ten a obra
denominada Enciclopedia de artistas, un traballo no que é posible fita-las
pezas de preto de 500 artistas galegos desde o Renacemento ata os nosos
días. Antón Pulido, director da obra, e Carlos Pulgar, editor, son as cabezas
visibles deste traballo no que colaboraron con preto de 300 críticos de arte
e empregaron máis de dous anos de documentación e catalogación.
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Non podo deixar de mencionar un feito tan de agradecer como que
alguén se lembre do noso país alén das nosas fronteiras. É o caso da Mostra
de cultura gallega que tivo lugar do 18 ó 26 de abril en Manlleu, localidade
do Vallés catalán, e na que houbo desde conferencias ata teatro, pasando
por degustacións gastronómicas. Mirando a lista de organizadores, é
gratificante ver como as institucións públicas se comprometeron con esta
organización, botando por terra esa demagóxica lenda de que en Cataluña
non hai interese polo alleo. E rematamos con dúas novas tristes: o
pasamento, o pasado 12 de abril en Vigo, do presidente da Asociación
Galega de Editores, Carlos Blanco Yáñez; e o da escritora coruñesa
Amparo Alvajar, acontecido en Portugal, quen gardara estreita relación no
seu día coa senlleira actriz María Casares.
Ramón LATAS ESPIÑO
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Rolda de Igrexa

Un novo mártir sudamericano
e un sínodo asiático
Por Victorino PÉREZ PRIETO

A morte do bispo Girardi e o Sínodo de Asia centraron a información
de Igrexa nos últimos meses, tanto nos medios máis normais (as revistas de
Igrexa que nos fornecen de información), como nos alternativos (a canle de
Internet, sobre todo o IMWAC). O Sínodo de Asia, celebrado en Roma, foi,
como titulaba ben un veterano comentarista vaticano, un “debate controlado sobre o futuro da Igrexa”. Roma non semellaba moi disposta a deixarse
descolocar polo formidable reto que Asia representa para a Igrexa, e non
soubo responder ás necesidades deste continente que alberga máis da
metade da humanidade e é o berce das meirandes relixións e filosofías do
mundo. A morte do bispo Girardi lémbranos unha vez máis a realidade
martirial do continente latinoamericano; semella que cómpre que de vez en
cando maten un persoeiro eclesiástico (un bispo ou un xesuíta), para tomar
conciencia dunha triste realidade cotiá: a matanza dos pobres, como
pregoaba un libro recente.
Por outra banda, unha vez máis, as novas da Igrexa portuguesa
posiblemente lle recorden a máis dun que temos unha Igrexa irmá que nos
resulta habitualmente demasiado descoñecida e distante.
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Igrexa en Galicia
Desde Vigo a Ferrol
As Mulleres Cristiás Galegas celebraron a súa V Asemblea a finais
de maio no mosteiro de Armenteira, onde sempre foron tan ben acollidas
na súa comunidade de monxas contemplativas. Nesta ocasión axudoulles na
reflexión Chini Rueda, teóloga feminista, que falou doutros movementos
semellantes no resto do Estado, e particularmente de Somos Igrexa. Foi
tamén presentado o nº 0 do seu boletín, unha publicación ben interesante
que conta con noticias das distintas zonas, unha breve historia do movemento
feminista... e o seu texto de identidade, dado xa a coñecer nas páxinas de
Encrucillada.
Outras mulleres, as monxas rurais, tamén se veñen xuntando nun
número importante desde hai anos, procedentes de distintas comunidades e
diferentes congregacións. Sen dúbida, é un dos colectivos máis interesantes
da Igrexa galega, e están facendo un labor calado, pero magnífico, no cada
vez máis esquecido e abandonado mundo rural. Con todo, hai quen se
lembra delas e do seu labor. O programa relixioso da TVE Pueblo de Dios
veu facer unha reportaxe sobre ese colectivo, centrada en dúas comunidades: as monxas da Compañía de María de Hospital do Cebreiro e as da
Sagrada Familia de Nazaret que están en Abadín. Elas e outros grupos de
leigas e leigos, xunto con algúns curas, celebraron un ano máis o San
Cidre, nesta ocasión no mosteiro de Sobrado, onde atoparon outros
labregos e gandeiros peculiares: os monxes que coidan a vacariza do
mosteiro; xuntos fixeron unha celebración protagonizado polo Canto á
terra.
Boa noticia é igualmente a da a nova Irimia. A revista cambiou a
maquetación e algo do estilo, acorde co equipo novo que se fixo cargo dela.
O novo equipo está formado por xente máis moza, o que supón ilusión
renovada. Desexámoslle-los mellores éxitos, e que leve moita xente o
proxecto dunha Igrexa e unha Galicia novas.
A finais de abril tivo tamén o seu encontro a Asemblea de Cristiáns
Galegos, centrada nesta ocasión no problema do paro. Grupos da Coordinadora do mesmo nome visitaron distintos bispos de Galicia, para
entregárlle-lo documento “Somos Igrexa” e unha reflexión sobre a situación da Igrexa en Galicia, instándolles a favorece-la galeguización da
Igrexa neste país, de acordo co que xa pedira hai anos o Concilio Pastoral
de Galicia.
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De talante máis oficial, pero tan dignas e galegas como sempre,
fixéronse nos meses de abril e maio as Asembleas de Catequistas por
tódalas dióceses galegas, co lema deste ano: “Catequese para facer
comunidade de testemuñas”. Seguen a se-la obra do incombustible equipo
dos Secretariados Diocesanos de Catequese, que se viu ampliado no último
ano, ó ser nomeados vicarios de Pastoral algúns dos sempiternos, dignísimos
e renovadores delegados de Catequese, como foi o caso de Xoán Andión e
Luís Outes; cousa que non os levou a abandonar ese traballo que fan tan
ben, e gracias ó cal existe a pequena cota de encarnación galega nas
catequeses parroquiais, aínda tan reticentes, sobre todo nas cidades. “Xa
quereriamos esa vitalidade para o apostolado segrar, para a vivencia da
caridade ou para as manifestacións litúrxicas”, comentounos alguén.
Ourense
O novo correspondente desta Rolda en Ourense, Xosé Manuel
Domínguez, destácanos da vida diocesana o traballo realizado na Pastoral
Familiar, un campo tan necesario como difícil de realizar eficazmente.
Entre as accións deste curso que remata sobresae a articulación do mesmo
equipo da Delegación de Pastoral Familiar, na que os delegados son,
felizmente, unha leiga e un leigo, conxuntamente. Traballaron en pastoral
prematrimonial con xoves noivos, desde unha orientación antropolóxica
aberta e non dogmática, realizando uns renovados Cursos Prematrimoniais
e un Foro de Xoves (“Crecemento persoal e parella”), organizado
conxuntamente co Delegación de Mocidade e o Instituto Emmanuel Mounier,
que contou cunha importante participación de mozos e mozas, así como
outros traballos con grupos de parellas, ademais doutras actividades; é de
destaca-la pastoral de noivos, nunha preparación próxima ó matrimonio, a
cargo de axentes de pastoral, psicólogos e sexólogos, con relatorios e
obradoiros, sen esquece-la dimensión celebrativa. En pastoral matrimonial
realizaron en marzo unha Semana da Familia e fixeron tamén un traballo
continuado con grupos de matrimonios, etc.
Outra delegación que parece que funciona con dinamismo e mesmo
con identidade galega é a de Pastoral da Mocidade. Aínda que non é
doado que a mocidade galega aprecie o galego e a identidade nacional, este
espírito renovado e galeguista parece desprenderse do obxectivo xeral do
curso: “Fagamos xuntos unha Igrexa que, coa forza do Espírito Santo,
busque con esperanza encarnarse, renovarse e ser evanxelizada e
evanxelizadora”. Igualmente, os seus obxectivos proclaman os desexos de
“tomar conciencia da realidade dos mozos e mozas da nosa terra”,
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“espertar e alenta-la corresponsabilidade na Igrexa diocesana para que esta
sexa unha realidade profunda de comunión e misión”... Se estas palabras
significan o que un interpreta, representan sen dúbida unha canle
esperanzadora de renovación na Igrexa. Estes proxectos concretáronse en
cursos, semanas de afondamento, encontros, actividades de tempo libre,
formación de animadores de Pastoral Xuvenil, colaboración con outras
delegacións, etc.
En xullo, tódolos delegados e delegadas das diversas delegacións van
xuntarse uns días co bispo nos Milagres para programar xuntos, convivir
e orar. O bispo parece que segue no ton dinámico que o caracterizou desde
a súa chegada. Oxalá o ton optimista destas novas da Igrexa ourensá
correspondan a unha real renovación. Con todo, un rimbombante artigo de
prensa falaba a primeiros de maio dunha renovación diferente, con tintas
máis ben clericais; en castelán por suposto, chamaba a Ourense “La Roma
gallega”, por congregar na capital a varios bispos e numeroso clero, frades,
monxas... e leigos, para a inauguración do novo convento de clausura das
clarisas (en Vilar de Tres) e as novas instalacións do Seminario Menor.
“Cuando los signos son de crisis en la Iglesia gallega, en Ourense parece
confirmarse la regla rota”, referíase a outro tempo no que Ourense foi
chamada “a Atenas de Galicia”, cando Otero Pedrayo, Risco e Cuevillas.
Mais algúns coidamos que a renovación máis urxente da Igrexa non vai
hoxe polo camiño das pedras, aínda que cumpra atenderlles tamén ós
edificios.
Lugo
A cadea Televisión Lugo ofrece cada semana un programa relixioso,
tódolos venres, cunha hora de duración. O espacio chámase A xanela e
condúceo totalmente en galego o cura Luciano Armas, con noticias,
entrevistas e temas de fondo. Parece que está tendo boa acollida. Esperemos que non teña os prexuízos que padece o da TVG A sentinela verbo dos
sectores máis galeguistas da Igrexa. ¿Como falar da Igrexa galega sen tratar
nin unha soa vez nos anos que leva de andaina a Romaxe ou as publicacións
Irimia ou Encrucillada, nin face-la máis mínima alusión ós poucos libros
de teoloxía ou de tema relixioso publicados en Galiza?
O noso correspondente lucense, Nicanor Rielo, que está sempre ó quite
de calquera publicación relixiosa en galego, coméntanos nesta ocasión a
folla interparroquial Facendo comunidade, da comarca do Ulla. E lémbranos
de novo a diocesana A Nosa Voz, da que xa se deu conta nestas páxinas con
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ocasión da súa aparición; está feita en galego e dignamente impresa, pero
ofrece uns contidos bastante insulsos e excesivamente oficialistas.
Especial relevo parece que tivo este ano na diócese a celebración do
Día do Enfermo. O bispo, frei José, presidiu unha eucaristía xunto cos
capeláns dos hospitais da cidade, transmitida pola TVG; foi unha celebración solemne, digna e agarimosa, a xuízo dalgúns que tiveron ocasión de
vela.
Ferrol
Acorde cunha vella teima do bispo, no mes de marzo, oito novicias de
Guatemala profesaron en Mondoñedo. Son da Congregación Marta e
María, e veñen para colaborar no asilo da vila.
Este ano o Día da HOAC celebrouse en Ferrol, coa participación dos
grupos da tres dióceses galegas que contan con militantes desta organización católica para a evanxelización do mundo obreiro. O tema do ano
obedecía ó slogan de “Traballar menos, traballar todo, vivir máis”. A
HOAC de Galiza publicou anteriormente un folleto, froito da reflexión da
Comisión Permanente da organización en Madrid: “Reparti-lo emprego,
conquista-lo traballo”, que ofrecía datos, reflexións e propostas de solución
para o angustioso problema do desemprego. Cáritas Diocesana organizou
a finais de maio unhas Xornadas sobre polisóns e inmigrantes. Estivo ben
pola resposta que quería dar este problema, que empeza a facerse presente
na cidade departamental, e pola articulación conxunta con sindicatos e
outros movementos sociais.
Santiago
Aínda que alguén poida crer que destaco a nova porque me toca de
preto, cómpre salientar un feito que considero importante nos últimos
meses na arquidióceses galega: o compromiso na Asociación dos curas do
Prado do primeiro pradosiano compostelán, Xosé Antón Seoane, o cura
de Touro, xuntamente co ourensán Serafín Fernández, cura de Entrimo; foi
de agradece-la participación do arcebispo na sinxela pero fermosa e
emotiva eucaristía na que se fixo público ese compromiso. Esta asociación
busca a dinamización da identidade dos curas no discipulado de Xesús
Cristo e o compromiso apostólico no traballo cos pobres, dentro dunha
encarnación real que os fai galeguistas en Galiza, catalanistas en Cataluña
e ... vallecanos en Vallecas; por iso é un pequeno regalo para a Igrexa e o
mundo, que algúns vivimos agradecidamente.
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Máis curas xuntou o arcebispo en Compostela na Misa Crismal, nas
vésperas do Triduo Pascual. Desgraciadamente, na celebración estivo máis
ben ausente a identidade galega desa Igrexa representada alí nos seus
pastores.
Pero unha cousa na que participan máis leigos é nos equipos de
evanxelización que funcionan na zona de Pontevedra, acordes co Plano
Pastoral Diocesano. Cóntanos Hermelinda Dapena que estes equipos integrados no plano son nas súas respectivas parroquias unha boa referencia de
animación, participación e corresponsabilidade. Os encontros son semanais,
con encontros interparroquiais unha vez ó mes.
Na Coruña está sendo fonte de esperanza a celebración da Misa en
galego tódolos sábados nos Xesuítas, celebrada polo noso coñecido amigo
Modesto Vázquez Gundín, coa colaboración de Manuel Espiña. Unha boa
noticia, aínda que non deixa de resultar un pouco esperpéntica a propia
singularidade dun feito que debería ser normal desde hai moito tempo.
Outro xesuíta foi merecidamente homenaxeado a finais de maio, o padre
Busto, no barrio coruñés de Palavea, onde traballou arreo e xenerosamente
pola xente durante moitos anos.
Ademais, nos pasados meses foron as Conferencias de Primavera no
ITC. Este ano, co título de “Perspectivas e retos da moral hoxe”, estiveron
a cargo de José Román Flecha, da Pontificia de Salamanca, Juan Filgueira
e Manuel Longa, do propio ITC. Igualmente, tamén en maio, o encontroconvivencia dos alumnos e profesores dos Centros de Teoloxía para
Leigos, o II Encontro de Cáritas Diocesana, que foi no Monte do Gozo,
con numerosas e interesantes relatorios e comunicacións. E un Encontro
da Xuventude no mesmo lugar a finais dese completo mes de maio.
Vigo
Parece que un dos maiores problemas desta Igrexa diocesana é que as
contas non cadran. Na análise que nos transmiten da diócese, o bispo Xosé
Diéguez herdou unha situación económica moi desorganizada, pouco clara
e demasiado enguedellada: as contas internas do bispado eran lentas e
pouco precisas; as das parroquias, unhas poucas de calidade, outras
insuficientes, nada transparentes e, unha parte importante delas, inexistentes.
Tampouco se podía presumir de rigor presupostario: particularmente, a
construcción de novas igrexas acababa sempre por converterse nun pozo
sen fondo, con honrosas excepcións. A maior abondamento, as parroquias
proporcionalmente máis ricas e máis poboadas non foron, salvo excepcións,
as que máis contribuíron ó erario diocesano. Nese contexto, a proposta de
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Diéguez de reformar e potencia-lo fondo común dos sacerdotes foi acollida
con frialdade ou escepticismo, na maioría dos casos.
Tamén na diócese de Tui-Vigo xuntáronse os cregos, como cada ano,
o 13 de maio, para renova-la consagración do Seminario e do Presbiterio
Diocesano no Seminario de Tui. “¿Un día para a fraternidade sacerdotal ou
para o corporativismo clerical?”, interrógase o noso correspondente
diocesano. Non é doado responder; pero polos sinais externos (abafante
maioría de grises e negros) parece triunfa-la vivencia corporativista e o
retorno ós cuarteis de inverno. Pero ninguén debería renunciar, sen máis,
á posibilidade de facer dese día unha xornada para o encontro, porque non
sobran espacios de encontro e de diálogo.

Igrexa en Portugal
Entre as liortas dos curas e a creatividade dos leigos
O P. Frederico Cunha e os seus desvíos homosexuais teñen revolta
a Igrexa portuguesa. “É importante que se esclareça a opiniâo publica como
se conseguem compaginar desvios homossexuais com o exercicio do
sacerdócio”, comentou no xornal Expresso D. Januario Torgal, secretario
da Conferencia Episcopal Portuguesa. O caso complicouse, cando en datas
próximas o bispo de Coimbra e presidente da Conferencia Episcopal, D.
Joâo Alves, destituíu fulminantemente das súas parroquias e reduciu ó
estado laical ó P. Carlos Costa, sabedor de que tivera un fillo cunha
freguesa. Houbo unha gran reacción popular en apoio deste cura, impedindo
a entrada no templo ó vicario episcopal que traía a nova da súa substitución
á fronte das parroquias. O tal padre Carlos foi tamén defendido pola xente
de Nós somos Igreja e desde as páxinas do xornal Fraternizar. O editorial
deste número, obra do incansable padre Mario, ten un expresivo “Fim do
celibato obrigatorio, já!”.
A Igrexa portuguesa dá moito máis de si, aínda que o espacio da Rolda
non nos permita moito máis, por ter que dar paso a máis Igrexas. Tristemente, a relación entre a Igrexa galega e a portuguesa non se corresponde con
esta rica realidade, permanecendo nun estúpido illamento. Xa temos dado
conta en anteriores números da revista do importante eco que Nós Somos
Igreja tivo en Portugal, tal como tivemos ocasión de saber por medios
electrónicos e tradicionais, gracias a unha dinámica colaboradora, Ana
Vicente, que tamén coida a páxina web portuguesa de Partenia e a propia
de Somos Igreja (www.we-are-church.org/pt). Tamén outros numerosos
encontros, como unhas Jornadas Diocesanas de Pastoral en Lisboa; nelas
primouse a atención ós afastados, ós pobres e ó mundo da cultura,
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intentando tomar moi en serio o pluralismo da sociedade. Estas xornadas
foron alentadas polo novo patriarca, don José Policarpo, que sucedeu ó
cardeal Ribeiro, tras da súa morte a finais de marzo pasado; o novo
arcebispo parece representar un ar de esperanza na Igrexa portuguesa, e
mesmo está facendo intentos de renovación democrática, como un gran
sínodo diocesano no que participen tódolos sectores eclesiais. Aínda que
algúns sectores progresistas sentiron que se manifestara belixerante, xunto
coa xerarquía da Igrexa portuguesa, verbo do próximo referendo sobre o
aborto.
Finalmente, o padre Mario e algúns colectivos máis progresistas da
Igrexa portuguesa seguen coa súa particular batalla contra a argallada
relixiosa de Fátima: “Senhora de Fátima? Nâo, obrigado”, titulaba en
portada o último número da revista Fraternizar que se facía eco dun libro
co mesmo título. Os titulares do interior aínda eran máis explosivos: “A
glória da nossa terra, ou unha vergonha?”. “Teologicamente, um vómito”.
Posiblemente cumprirá revisar a base realmente evanxélica deste centro de
devoción mariana, que segue a convocar peregrinos por miles cada ano.

Igrexa en España
Do balance sobre a relixión en España a unha Igrexa que quere
renovarse desde a base
A última enquisa do CIS manifesta que a fe se mantén estable en
España: o 81,2% declárase católico e só o 1,4% di ter outra relixión
(200.000 protestantes, 300.000 musulmáns, 150.000 xudeus e 250.000
nalgunha das moitas sectas), mentres o 7,9% declárase indiferente e o 6,5%
non crente ou ateo. A práctica dominical asidua dos católicos anda no
22,9% (case igual á de 1991, que era do 23%) xunto co 14,3% que vai
varias veces ó mes á Misa, mentres o 18,5% vai varias veces ó ano e o
40,8% case nunca. Outra cuestión está na interpretación desa práctica e o
que pode significar de cristianismo realmente activo, consecuente e comprometido co Evanxeo. De calquera xeito, destaca sobranceiramente iso de
“crente non practicante”, que non deixa de ser unha incongruencia difícil
de casar... e sospeitamos que a realidade non se corresponde coas palabras
que se din; a ausencia real de Deus na vida de moitos dos nosos contemporáneos é un feito experiencial comprobado no día a día que contradí estas
enquisas.
A finais de abril a Conferencia Episcopal Española cambiou o seu
secretario, deixou o cargo o bispo José Sánchez e sucedeuno Juan José
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Asenjo, bispo auxiliar de Toledo, co apoio xeral dos bispos. Un chiste
gráfico de F. Iquino poñía en Vida Nueva ós bispos esfollando a margarita
para a elección e ... en tódolos pétalos poñía “conservador”. Pois iso...
aínda que desexamos de corazón que o faga o mellor posible. Como
sempre, nesa asemblea plenaria maioría de homes de mouro co seu
colariño, coa excepción dalgunhas monxas, particularmente a actual secretaria da CONFER (Confederación Española de Relixiosos) Mari Luz
Galván, da orde do Sagrado Corazón.
Máis nomeamentos. Julio Manzanares, catedrático de Dereito Canónico, é o novo rector da Universidade Pontificia de Salamanca, substituíndo
ó biblista José Manuel Sánchez Caro. A toma de posesión foi a finais de
abril. Pretende favorece-lo diálogo fe-cultura, como lle cómpre a unha
Universidade cristiá, pero tamén “potencia-la condición de universidade
católica”. O novo rector maniféstase sabiamente escéptico respecto das
novas universidades católicas, das xa temos falado nestas páxinas no caso
da de Ávila.
Bilbao acolleu a finais de marzo o VIII Encontro Mulleres e Teoloxía,
para examina-lo seu papel na Igrexa e reivindica-lo que lle corresponde; o
lema do encontro era “¿Sómo-las mulleres fermento no mundo e na
Igrexa?”. Nos últimos tempos están a multiplicarse estes encontros por
outras partes da xeografía ibérica (xa temos falado nestas páxinas dos
colectivos de Cataluña e de Madrid), o que manifesta unha realidade
organizada, que necesariamente ten que facer mella no xeito patriarcal da
Igrexa dominante.
En semellante liña, Somos Iglesia segue a súa andaina buscando o
meirande número posible de puntos comúns de contacto e acción con
sectores renovadores da Igrexa, para camiñar nun amplo proxecto colectivo; un proxecto sinxelamente operativo que non supoña máis burocracia
organizativa. O manifesto, que orixinariamente constaba de cinco puntos,
veu este ano ampliarse a dez, asumindo propostas que foron chegando nos
últimos meses. Para o cristián galego que navegue pola rede de Internet
tráiolle unha boa nova: xa temos en galego a páxina web de Somos Iglesia
(www.eurosur.org/SOMOS IGLESIA).

Igrexa no mundo
O Sínodo de Asia e varias mortes con diferente significado
O Sínodo de Asia celebrouse en Roma entre o domingo 19 de abril e
o 14 de maio. Veu ser un suma e segue, despois do Sínodo dos bispos e a
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Asemblea especial para América. “Non poucos se preguntan pola eficacia
desta estratexia acumulativa que non consente nin os indispensables suspiros nin as pausas creadoras... Os proxectos que chegan a Roma encóntranse
aquí cunha metodoloxía calculada para evitar calquera discrepancia individual e, por suposto, colectiva”, dicía un comentarista vaticano (Antonio
Pelayo, en Vida Nueva). A falla de creatividade, de orixinalidade e de
innovación de cara ó terceiro milenio era tema habitual nas noticias e
reflexións que nos chegaron as semanas pasadas por Internet.
A curia defendeuse das duras críticas e, por medio do seu secretario de
Estado, Angelo Sodano, manifestou sentirse “incomprendida” e ofendida
ante as duras críticas que viñeron mesmo dos bispos-padres sinodais
participantes na asemblea. Estes repetiron as súas críticas fronte ó centralismo e a burocracia vaticanos, a súa excesiva romanización e a
insensibilidade ante o deber evanxélico da inculturación. “Trátannos de
parvuliños”, dicía un bispo (¡anda, que os que non chegamos á mitra!).
Como era de esperar, foi a Igrexa nipona a que máis forte reaccionou contra
o centralismo do Vaticano e a excesiva occidentalización que lle impón á
Igrexa, en consonancia co que manifestara xa antes do Sínodo; resultan de
sumo interese as crónicas das súas intervencións (Vida Nueva, nº 2135). Un
lembra o que con tanta lucidez ten escrito o novelista xaponés Shusaku
Endo, e que teño comentado nas páxinas de Encrucillada. Con todo, é de
salientar particularmente a mensaxe ecolóxica do documento final: “Debemos respecta-la nai terra e os ecosistemas... debemos traballar a favor dun
desenvolvemento sustentable da terra”.
O Sínodo viuse ensombrecido por dúas malas noticias. A primeira, a
negativa do goberno chino a que dous bispos que foran invitados polo Papa
puidesen saír do país para ir a Roma, e a segunda, a noticia do suicidio dun
bispo católico paquistaní, John Joseph. Este último era moi coñecido no
seu país pola súa loita a favor dos dereitos humanos, como presidente da
comisión Xustiza e paz, sobre todo da minoría cristiá neste pais
maioritariamente musulmán. Precisamente, o seu acto tivo un ton de
protesta contra a condena a morte dun cristián por “blasfemia” contra
Mahoma.
O asasinato do bispo Juan Girardi en Guatemala, a finais de abril,
manifestou outra vez máis a realidade da Igrexa mártir sudamericana. Tivo
máis resonancia, como acontece cando matan unha alta xerarquía eclesiástica... ou un xesuíta, pero aínda é desgraciadamente corrente, a pesar de que
foron caendo as dictaduras en Sudamérica. Bispo auxiliar da arquidiócese
metropolitana da capital, tiña 75 anos e era o director da Oficina de
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Dereitos Humanos do Arcebispado (ODAH), que levou adiante un informe
sobre a brutal represión acontecida nese país nas últimas décadas, Guatemala, nunca máis (200.000 mortos e desaparecidos e un millón de refuxiados,
a maioría por obra do Exército). O seu enterro foi unha impresionante
manifestación de dó que vestiu a Guatemala de loito; tras velalo
ininterrompidamente durante tres días, o enterro foi unha manifestación de
repulsa co lema do informe que ocasionou a morte do bispo: “Nunca máis”.
Xa pechando esta Rolda, recibímo-la nova de que foi nomeado sucesor de
Girardi á fronte da Oficina de Dereitos Humanos da Igrexa o bispo Mario
Ríos Mont, irmán do dictador máis sanguinario que tivo este país, o xeneral
Efraín Ríos Mont.
En México, outro exemplar bispo, Samuel Ruíz, segue a ter que
aturar ataques e descualificacións por parte do goberno na súa tarefa de
mediador no conflicto de Chiapas, como presidente da Comisión Nacional
de Intermediación (CONAI). Pero el sabe que conta co apoio unánime dos
chiapanecos e de bastantes colegas; o Congreso Nacional Indíxena esixiu
ó goberno que o bispo siga á fronte da CONAI, cualificando de “perigosos”
os seus intentos de desacreditalo. Samuel Ruíz manifestou que a morte de
Girardi representaba para el “a perda dun gran amigo”.
Tamén a Igrexa brasileira ergueu a súa voz contra o goberno
pedindo xustiza para os pobres, que alí son sobranceiramente os labregos
sen terra. Nos últimos meses, labregos famentos asaltaron supermercados
e depósitos de comida gobernamentais, angustiados pola fame. O goberno
denunciou que contaron co apoio dalgúns curas, pero os bispos defenderon
ós clérigos e mailo dereito dos labregos; o cardeal arcebispo de Belo
Horizonte, Serafim Fernandes, afirmou: “Non temos ningunha dúbida de
que estes saqueos están plenamente xustificados” pola situación extrema de
fame que padece a xente, aínda que o seu colega, o conservador presidente
da CNBB dixo que tal xustificación era “inmoral”. Pero o bispo de
Pernambuco, Francisco Mesquita Filho, chegou a afirmar que “O goberno
e os políticos están interesados na morte dos miserables por unha cuestión
demográfica”. Ademais das críticas, a Igrexa está coordinando unha
recollida de alimentos e de diñeiro para a xente máis necesitada.
En Alemania, Cataluña e algúns outros lugares pequenos grupos de
mulleres, con algún home, celebraron o II Día Mundial de ordenación das
mulleres para esixi-lo que senten como un dereito da Igrexa da que forman
parte. A entrega da estola morada da cor feminista (aínda que entre nós só
sexa para o coresma-advento e os enterros) converteuse nun símbolo case
universal deste movemento. Recibiamos por Internet unha longa crónica co
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expresivo título de “A incerteza dos porteiros do Templo”, cun berro de
Frida, secretaria do IMWAC: “Se podemos recibi-lo bautismo e a eucaristía, ¿por que non podemos ser sacerdotes?”. En Barcelona non as deixaron
entrar na catedral: “As portas da Igrexa pecháronse para as mulleres, por
medo ás mulleres”.
En Italia, ademais da riada que sepultou casas e xente en Salerno, preto
de Nápoles, andaron revoltos nos últimos meses coa nova exposición
pública da Sonden, a que din é a Saba Santa coa que envolveron a Xesús.
Calculaban que máis do millón de peregrinos ían visitala entre os meses de
abril e xuño. ¿Exhibición de fe? En todo caso, ¿de que fe?, ¿unha fe madura
ou unha fe máxica que necesita cousas raras, milagres? ¿Aporta realmente
algo á fe dos crentes ese pano, tanto se é como se non é o que amortallou
a Xesús?
No Vaticano foron noticia, a primeiros de maio, as novas beatificacións.
Nesta ocasión a madre Maravillas, coa súa polémica reforma do Carmelo,
e outras dez relixiosas mortas na Guerra Civil española. Máis interesante
semella a introducción da causa de canonización de Antoni Gaudí, un leigo
e un artista movido polas “ideas catedrais” das que falaba o noso Castelao.
Aínda que isto das beatificacións xa anda deprezado pola inflación que
houbo neste pontificado... Pero ocupou máis espacio nos medios a morte
de dous gardas suízos e a muller dun deles no Vaticano; o caso resultaba
máis grave porque un deles, Alois Estermann, fora nomeado recentemente
o xefe máximo da garda papal. O morbo desatouse, loxicamente, polo
segredo que adoita cubrir a vida interna do Vaticano, no que este escándalo
non foi o primeiro.
Tamén foi noticia para os que apoian Somos Igrexa que o Vaticano
acepte ós representantes desta corrente no diálogo coa Igrexa de Austria
–onde naceu– xunto con outros movementos de Igrexa. A pesar do tímido
ton do comunicado, isto manifesta para os seus dirixentes que “o Vaticano
comenza a escoita-la voz da xente”. Máis aínda, pensan que “Ratzinger
decátase, aparentemente, de que Somos Igrexa é demasiado poderosa para
ser ignorada, se a Igrexa quere resolve-los seus problemas en Austria”.
Victorino PÉREZ PRIETO

320/96

Recensións
XOSÉ Mª LEMA SUÁREZ, Un novo documento de don Juan Antonio
Posse. A “Plática Tercera” (1838), Instituto de Estudios Gallegos Padre
Sarmiento-CSIC, Santiago, 1998, 99 páxs.
Sabido é que nos confusos momentos do desmoronamento do Antigo
Réxime en España, ó longo da primeira metade do século XIX, a actitude
xeral da Igrexa xerárquica non foi, precisamente, de apoio ós sucesivos
intentos de implantación dun réxime político conforme cos principios do
liberalismo. O medo ás novas e perigosas ideas chegadas da Francia
revolucionaria, ás propostas políticas e ás concepcións sociais nacidas
delas, que ameazaban con derruba-la orde tradicional e o privilexiado lugar
que nela gozaba a Igrexa, puxo á institución na cerna mesma da resistencia
á substitución do vello sistema.
Sen embargo, tamén sabemos que houbo unha boa cantidade de
membros do estamento eclesiástico que participaron, en todo ou en parte,
das novas formas de concibi-las cousas en diversos países europeos.
Coñecémo-los nomes e as accións de destacados revolucionarios que
pertenceron á orde clerical. Pero, con toda a importancia que estes tiveron,
quizais foi aínda máis transcendental o papel que desempeñaron outros
membros do clero menos sinalados, en canto axentes de difusión das novas
ideas. Foron, sobre todo, párrocos que, coas súas prédicas e coas súas
actitudes, achegaron á xente corrente os contidos dunhas formas de
pensamento que estaban dando lugar a unha transformación completa
daquela sociedade en transición. Certo é que a maior parte do baixo clero,
do que estaba en contacto máis directo co pobo, participou dos temores das
súas xerarquías e mantivo actitudes contrarias ós cambios políticos daqueles
tempos, implicándose mesmo na defensa de opcións reaccionarias concretas, como o carlismo, pero tamén o é que houbo bastantes que, con máis ou
menos sentido convencemento, estiveron dispostos a soster un camiño de
reforma moderada.
Un deses curas ilustrados, ben informados das novas tendencias
culturais da época e partidario decidido da implantación dun réxime
político de liberdades en España é este don Juan Antonio Posse ó que nos
achega a presente obra. Xa nos presentara a súa figura e a súa obra principal
o coñecido hispanista británico Richard Herr, cando publicara as Memorias
del cura liberal Don Juan Antonio Posse con su discurso sobre la Constitución de 1812 (CIS, Madrid, 1984). Como queira que se supoñía que o tal
cura nacera en Soesto, cerca de Laxe, de contado chamou a atención de
Xosé Mª Lema, experto investigador dos recunchos todos da historia da
Terra de Soneira, da que eses lugares forman parte. O seu interese levouno
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a atopar unha serie de documentos que completan os datos aportados por
Herr, entre outros a súa partida de nacemento, que confirma a súa orixe, e
o seu testamento, ámbolos dous reproducidos na presente publicación como
complemento do detallado estudio biográfico con que Lema enmarca o
miolo deste libro: as páxinas inéditas dunha chamada “Plática tercera”,
composta polo singular eclesiástico.
Paga a pena le-lo magnífico “comentario básico” co que o investigador
introduce as palabras do cura Posse. Será unha boa maneira de nos orientar
pola lectura do sermón que este dirixe, xulgando e valorando a Constitución
de 1837, ós seus fregueses da parroquia leonesa na que pasou ós últimos
anos da súa vida, pois deso trata a tal plática. Apreciaremos mellor despois
o propio escrito deste crego que confesa o seu entusiasmo pola liberdade,
que critica duramente a moderación da nova lei fundamental, sobre todo en
canto reserva excesivos poderes ó monarca, que sostén as vantaxes dun
reparto igualitario da terra, que amosa un espírito rousseauniano en certas
posturas, que abomina da Inquisición e do clero regular... E non se crea que
a súa é unha pura posición retórica. O cura Posse sufrira prisión por
defende-las súas ideas. En fin, que sexa benvida a contribución ó maior
coñecemento deste personaxe que quixo dar gracias a Deus por tres cousas:
por ser home (e non besta), por ser cura (polo que aprendeu nas súas
parroquias) e por poder ser testemuña da revolución. Para moitos, serían
aínda boas razóns para estar agradecidos.
Xavier R. MADRIÑÁN

ÁLVARO XOSÉ LÓPEZ MIRA, A Galicia irredenta, Xerais, Vigo, 1998,
224 páxs.
O termo irredentismo naceu como denominación do movemento que
pretendía a incorporación ó novo Reino de Italia de territorios que aínda
permanecían dentro do Imperio austrohúngaro trala unificación nacional de
1870. É dicir, das terras italianas, segundo criterios nacionalistas, que
seguían irredentas, “non liberadas”, “non rescatadas”. Posteriormente, o
concepto pasaría a ser de aplicación xeral a toda reivindicación sobre un
territorio que, pola razón que sexa, se atope separado do resto da nación.
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Este é o senso en que a presente obra se refire, desde o propio título, á
franxa xeográfica que, aínda estando máis alá dos seus límites políticos
actuais, o nacionalismo galego considera como parte integrante de Galicia
por razóns históricas, lingüísticas ou, en xeral, culturais.
Con esta perspectiva, parte o profesor López Mira do presuposto de
que existe un espacio propio, obxectivamente definible, da nación galega
que transcende as fronteiras administrativas que hoxe están en vigor, froito
dos azares dunha historia, máis ben insatisfactoria, que culminaría nunha
serie de inxustas decisións políticas na época contemporánea. Ámbolos
dous factores do pasado alterarían os límites naturais de Galicia, que se viu
privada así dun espacio esgallado de modo artificial da nación, o conformado polas terras irredentas, a saber, o norte portugués e as zonas
limítrofes de Asturias, León e Zamora.
Desde esta concepción, propia do paradigma doutrinal nacionalista, a
obra pretende cumprir un dobre obxectivo. Por un lado, na parte máis
extensa, presenta un percorrido histórico que amosa a evolución no tempo
deste espacio no que xa os romanos, hai dous mil anos, apreciarían trazos
diferenciados e continuidades suficientes como para delimitar unha entidade
administrativa. Desde esa Gallaecia romana, aínda en boa parte unida no
esplendor da Idade de Ouro do reino medieval, a historia de Galicia, neste
aspecto, non sería senón a do esgazamento e a reducción paulatinos do seu
territorio nacional. O relato deste pasado, que resulta ben triste desde esta
óptica nacionalista, faino o autor apoiado nunha ampla e detallada bibliografía, virtude nada desprezable e que agradecerá o interesado en afondar no
coñecemento destas cuestións.
Por outro lado, a segunda parte da obra céntrase no presente, ofrecendo
un panorama da situación actual desas terras irredentas e das normas
lexislativas que as afectan desde o plano de interese que nela se considera.
Como finalidade de fondo, trátase de fundamentar, incluído o plano
xurídico, a lóxica da posible (re)incorporación destes territorios históricos
á terra nai. Non, desde logo, no senso de constituír unha entidade política
independente –obxectivo maximalista que o autor non chega a formular–,
senón no de atopar unhas novas estructuras de relación que permitan
transcende-los límites político-administrativos presentes aproveitando as
posibilidades abertas polo marco xurídico da Constitución española e polo
proceso de integración europea.
Máis alá da pervivencia de certa retórica tradicional, a preparación e
os coñecementos técnicos do autor, profesor de Ciencias Políticas e da
Administración na Universidade de Vigo, permítenlle supera-las estreitas
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vías do nacionalismo clásico e proceder a unha reformulación de obxectivos
máis axeitada ós tempos presentes. É cuestión de puro pragmatismo
político e mais de conciencia dos novos significados que están adquirindo
conceptos como fronteira ou soberanía. Pero tamén é froito da aceptación
de que, hoxe en día, ningunha identidade nacional pode vir predeterminada,
e moito menos imposta, por factores alleos á expresión da pura vontade dos
seres humanos do presente.
Xavier R. MADRIÑÁN

ANXO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Hamlet e a realidade cunqueiriana,
Centro Ramón Piñeiro, Xunta de Galicia, Santiago 1995, 321 páxs.
Chego un pouco tarde á recensión: case un símbolo do destino
(inxusto) deste libro. Vista na primeira ollada a súa densidade, funo
deixando para lectura máis demorada e coidadosa, e pasou o tempo. Pero
a lectura pagou a pena, e o lector merece a noticia.
Pode axudar a romper moitos tópicos acerca deste que eu mesmo teño
chamado “o milagre Cunqueiro”: seguramente, ó lado de Rosalía, o cumio
da nosa literatura. Por fortuna, diversos estudios foron rompendo a figura
popularizada, falsa e por veces estúpida, que acerca del se impuxo en
moitos ambientes: un autor de contos superficiais e graciosos, sen
profundidade vital, descomprometido coa realidade. Este supón unha
aportación literalmente extraordinaria.
Esixe, desde logo, esforzo por parte do lector; mesmo diría que por
veces complica un chisco o vocabulario e forza a sintaxe do concepto. Pero
nunca é gratuíto e paga sempre o traballo: Cunqueiro recibe un tratamento
á súa altura, é dicir, ó lado e en contraste cos grandes da literatura.
Shakespeare, en primeiro lugar, dado o tema inmediato. Pero tamén
Calderón e Cervantes, Erasmo e frei Antonio de Guevara, Unamuno e
Pirandello; os mesmos Freud e Lacan amosan, coa xusta sobriedade, o seu
instrumental analítico. Por outro lado, Hamlet, o personaxe central, non
aparece só: tódalas figuras da ampla obra cunqueiriana lle fan compañía,
coma focos de luz que iluminan cadansúa un aspecto do complexísima
riqueza.
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O autor avísao expresamente: quere facer una lectura intra e extratextual. Polo primeiro, ofrece de paso unha preciosa antoloxía de textos
sorprendentes, por veces fascinantes, nos que brillan o xenio incomparable
e a imaxinación inesgotable de Cunqueiro. Polo segundo, o Don Hamlet,
que asombrou na súa aparición coma un exabrupto de escuras fonduras que
rompía a superficie dunha obra en aparencia tan só risoña, rebuldeira e
luminosa, revélase coma cifra do misterio humano.
Neste aspecto é onde a obra que recensiono dá a súa verdadeira
medida. Empeza polo fundamental: poñer ó descuberto a aguda conciencia
epistemolóxica da obra cunqueiriana, que non xoga ós mitos, senón que
sabe que neles se abre un dos camiños reais para esculcar e traer á luz as
profundidades últimas da existencia (“tanto me axuda Platón coma o
Amadís de Gaula, tanto Gargantúa e Pantagruel coma Hegel”). Sobre iso
intenta logo achegarse á concepción do misterio humano que dela se vai
desprendendo, nun esforzo admirable, cuberto ás veces por metáforas
radiantes, ás veces por confesións inquietantes (“¿Cantos homes son
precisos, no escuro, para faguer na luz un soio home verdadeiro?”), sempre
obsesionado pola pregunta última: “¿Pode un home, ao mesmo tempo, ser
e non ser?”.
Esta pregunta constitúe, sen dúbida, o eixe central do estudio. “Ser” e
“non ser”: obsérvese o sutil matiz respecto do “to be or not to be”, porque
Cunqueiro vai máis aló da inmediata cuestión shakesperiana. Non: simple
existir ou non existir; senón: existir ou non coma “home verdadeiro”, na
horrible contradicción que, perdido o paraíso da infancia, constitúe a
existencia humana, tantas veces reducida a esa podre e eses vermes que fan
de Elsinor “unha estraña almáciga”. A vida faise entón pregunta radical e
estremecida; e a obra, a través de tódolos seus recursos, intento de resposta,
busca de saída; neste caso, pola morte purificadora. No fondo, toda a
producción cunqueiriana ten algo de loita contra a morte e a degradación
do real, a través dos infinitos recursos da súa imaxinación creadora. Como
di un dos seus versos, tan reveladores: “A alma anda nestes inventos/
porque non lle non abonda/ o que é e como é do mundo”.
No é posible, claro está, seguir aquí as análises do autor. Admira o
sutil xogo de coincidencias e discrepancias que vai descubrindo co teatro
grego (no medio, a liberdade moderna), con Shakespeare (no medio,
Calderón, a experiencia cristiá), con Cervantes (no medio, a ruptura da
distancia irónica: Cunqueiro identifícase cos seus personaxes)... Impresiona a loita, verdadeiramente agónica, do noso creador coas ambigüidades da
carne (Amor Galán – Paixón Lasciva, afondamento do complexo de Edipo),
326/102

Recensións

coa pluralidade humana (os moitos homes que hai nun home, a dialéctica
entre persoa e persona ou personaxe), coa morte como progreso ético e
porta para a inmortalidade (na gloria póstuma, na natureza, na resurrección)... Pagaría a pena entrar en diálogo cos diagnósticos filosóficos:
estoicismo epicureísta, concepción holóntica do real (no senso de que todo
é posible na fantasía creadora), “imaxinación memorante” (que avanza cara
ó pasado), “literariedade soteriolóxica” (aquí, o problema da relixión en
Cunqueiro: certamente na vida, ¿tamén na literatura?; trátao en diálogo co
meu artigo ó respecto na nosa revista, nº 72: creo que cadramos de acordo).
Os puntos suspensivos queren ser portas que, na imposibilidade da
recensión, animen ó lector a entrar persoalmente por elas. Estea seguro de
que non quedará defraudado. Cunqueiro merecía este estudio, honesto e
profundo, nunca dogmático, sempre respectuoso e acolledor coas outras
opinións.
Andrés TORRES QUEIRUGA

JOSÉ RAMÓN AMOR PAN, Afectividad y sexualidad en la persona con
deficiencia mental, Univ. Pontificia de Comillas, Madrid 1997, 595 páxs.
O lector de Encrucillada ten xa noticia das ideas que vertebran este
libro: expúxoas o propio autor no número 86. En gran parte adiantáraas
tamén nun libro anterior e máis pequeno: Ética y deficiencia mental,
Madrid 1995. Agora preséntase a ocasión de acceder a unha ampla
exposición de conxunto, cunha enorme información, unha fonda reflexión
e un preciso e precioso equilibrio na busca das solucións. O autor, profesor
en Madrid, é paisano (¿podo dicir que foi alumno meu?) e vive cordialmente vinculado a Galicia. O libro reproduce a súa tese en doutoramento na
Universidade de Comillas.
En cinco longos capítulos vai debullando os temas fundamentais: 1)
Aspectos históricos e conceptuais, mitos ambientais, datos médicos,
psicolóxicos e sociolóxicos. 2) Ética da sexualidade. 3) Educación sexual.
4) Matrimonio das persoas con deficiencia. 5) Fillos. Non se trata nunca
dun tratamento pechado sobre a deficiencia, que suporía xa unha discrimi327/103
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nación de principio. Os problemas son sempre enmarcados no seu significado para a persoa humana coma tal, e, dentro do marco común, búscase
a especificidade que mellor poida responder ós problemas orixinados pola
deficiencia. Esta é tomada prioritariamente nas súas formas leve (Coeficiente de Intelixencia entre 50 e 70) e moderada (Coeficiente de Intelixencia
entre 35 e 50).
Todo o libro está presidido polo respecto exquisito ó ser estrictamente
persoal, buscando sempre o ben e, no posible, o protagonismo dos afectados, cunha clara intención de romper mitos nacidos da ignorancia (tódolos
deficientes son iguais, sempre hereditarios, cunha sexualidade exacerbada
ou, ó revés, sen ningunha) e tabús procedentes moitas veces da angustia,
provocada nunhas ocasións polo cariño e outras pola comodidade social.
Nese senso, o autor defende con decisión inequívoca o dereito das persoas
con deficiencia ó exercicio da sexualidade como medio de realización
persoal e como exercicio da propia dignidade. A familia, a sociedade, os
expertos –cada un no seu posto–, están chamados a colaborar con esas
persoas, por estricta responsabilidade e solidariedade humana, pero buscando sempre o seu ben.
O excurso histórico amosa o enorme progreso –a raíz do cristianismo,
primeiro, e logo nunha ampla marcha a partir do século XIX (léase as
páxinas 48-63)– que experimentou o trato coa deficiencia (algo non
anulado por manifestacións horribles coma certas euxéneses ou os continuos rebentos de darwinismo social). Os datos sociais, pola súa banda e
contra o que normalmente se espera, amosan que as conductas destas
persoas na esfera afectiva, sexual e mesmo matrimonial, cando a situación
é normal, a penas se aparta da media da xente común (cf. pp. 126-7. 487).
O autor é sempre realista nas súas conclusións: advertindo contra a dupla
de negar tentación, por un lado, na práctica dereitos que se recoñecen na
teoría e, por outro, de inducir un infantilismo por superprotección, a
actitude fundamental que postula é a que se move “entre o respecto e a
tutela” (pp. 270-8).
Con ese espírito aborda el mesmo os dous temas cruciais: o do
matrimonio e o da procreación. Respecto do primeiro, non dubida en
afirma-lo dereito fundamental, como realización individual e comunitaria
da persoa (na que non conta só o intelectual senón, moi prioritariamente, o
afectivo); algo que non se opón ó recoñecemento de límites, que permiten
falar en moitos casos dun “matrimonio con apoio” (pp. 488-9); pero un
apoio que deber evita-lo paternalismo e ir dirixido sempre a respectar ata
o límite a capacidade e autonomía dos protagonistas.
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Moito máis delicado resulta o segundo, porque na procreación entra
tamén o dereito do fillo. A preocupación por unha solución xusta acompaña
a obra do comezo (p. 31: “sen dúbida, un dos temas máis serios”), ata o fin
(p. 513: “non é fácil ser fillo normal de pais con deficiencia”), e supón
acaso o mellor índice da actitude coa que o autor procede en toda a súa
reflexión. Avisa de que non se pode traduci-lo dereito a casar por dereito
a ter fillos (pp. 505-6. 530. 536) e considera que, na maior parte dos casos,
telos suporía un “risco desproporcionado” (p. 527), polo que, como norma
xeral, se inclina polo non en canto “solución menos mala” para todos,
empezando polos mesmos protagonistas. Pide, con todo, que se siga
reflexionando, pois “non podo –di– nega-la gran dificultade que entrañan
estas decisións, que deben tomarse decote nun clima de certa urxencia e
nunha situación de incerteza moral” (p. 531).
Sobre esta base é logo consecuente e realista: con suma delicadeza,
pero con honesta valentía, aborda finalmente o tema dos anticonceptivos e
mesmo, en casos máis extremos, o da esterilización: contando, naturalmente, coas necesarias garantías médicas, éticas e xurídicas, inclínase pola
afirmación. Faino con espírito eclesial e responsabilidade teolóxica: “Son
consciente de que predominou sempre unha actitude crítica ante a argumentación utilizada pola Igrexa, desde unha respectuosa confesionalidade
e comuñón eclesial. Paréceme que esta é a misión da reflexión teolóxica,
que se move tamén en claves de racionalidade” (p. 574). Unha tese de
doutoramento de estraña madurez. Un libro que merece ser lido e estudiado.
Andrés TORRES QUEIRUGA

JUAN JOSÉ TAMAYO-ACOSTA, Hacia la comunidad, 5. Por eso lo
mataron, Trotta, Madrid, 1998, 188 páxs.
J.J. Tamayo é un nome que resulta abondo coñecido entre os lectores
asiduos de teoloxía. No seu traballo teolóxico non ten pouca importancia o
feito de estar casado con outra teóloga feminista, de orixe galega, Margarita
Pintos; a presencia da realidade da muller no pensamento e na historia,
particularmente as cuestións de xénero, nunca lle son alleas. O seu último
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libro, que apareceu case simultaneamente con este que estamos a presentar,
é sobre o problema de Deus na modernidade, tema sobre o que publicou
tamén recentemente Torres Queiruga un libro cun título que recolle estas
mesmas palabras; o de Tamayo titúlase Para comprender el problema de
Dios hoy (Verbo Divino, 1998).
A comezos do ano pasado comentabamos gratamente nestas páxinas
un libro de Tamayo que formaba parte dun ambicioso e accesible proxecto
teolóxico (Imágenes de Jesús), o cuarto volume do proxecto titulado Hacia
la comunidad, do que formaban parte tamén outros de expresivo título: 1.
La marginación, lugar social de los cristianos, 2. Iglesia profética, Iglesia
de los pobres e 3. Los sacramentos, liturgia del prójimo, que apareceron
sucesivamente nos tres anos anteriores.
Xunto con Imágenes de Jesús, que pretendía una nova contextualización
da reflexión sobre Xesús, o Cristo, este novo volume vai articulando a
cristoloxía de Juan José Tamayo, que agarda completar nunha próxima
entrega que levará por título Jesús y Dios, tal como anuncia no prólogo; é
nese próximo volume onde agardamos atopa-la dimensión divina de Xesús
na súa relación co Pai. No libro que agora comentamos, o autor achégase
máis ben á dimensión ética de Xesús, fonte dun conflicto que o levou ata
a morte en cruz. O posicionamento ante a vida e a morte do home de
Nazaret desenmascara as perspectivas de cada cristoloxía, que, como
recoñece o autor, nunca é “culturalmente inocente” nin tampouco “neutra
social e politicamente”, por moi espiritualista e desencarnada que se
amose...
O volume comeza cunha aproximación ás principais fontes non bíblicas para o coñecemento de Xesús de Nazaret; desde os documentos xudeus
(Flavio Xosefo, os documentos de Qumrán e o Talmud) e romanos (Plinio,
Tácito e Suetonio), ata os Evanxeos apócrifos, principal fonte de inspiración para a imaxinería popular e que tamén están presentes en formulacións
do dogma cristián, e os polémicos Evanxeos gnósticos. O capítulo segundo
céntrase no xénero literario evanxeos, para precisa-l o seu sentido de fe e
todo o problema das fontes dos sinópticos; neste capítulo fai tamén unha
interesante valoración do que deron de si as Vidas de Xesús, no contexto do
problema entre o Xesús histórico e o Cristo da fe. Chama a atención que na
nova valoración do Xesús histórico non faga fincapé na importancia que
esta ten para a nova teoloxía política europea e a Teoloxía da Liberación,
tan coñecedor como é o autor desta.
No capítulo terceiro, quizá dos máis fermosos e orixinais, analiza os
principais trazos da personalidade de Xesús de Nazaret: un crente xudeu
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itinerante que viñera dunha terra tan pouco recomendable como era
Galilea, e un home libre, cunha ética a-familiar radical, que renuncia ás
posesións, denuncia o poder idolátrico do diñeiro... Un home que realiza
prácticas de liberación é o tema do cuarto capítulo, protagonizado polo seu
anuncio e construcción do Reino de Deus, con obras e palabras. Para
rematar cun longo capítulo dedicado á morte, que da título ó libro “... por
eso lo mataron”.
Adoita ocorrer que os libros de teoloxía, ou son sisudas disertacións
que basean a súa aportación en complicados discursos nos que se perden
facilmente os que non dominan a linguaxe e a literatura teolóxica; ou son
divulgacións simplistas que non aportan nada novo. Tamayo consigue aquí
o equilibrio entre aportación e comunicación, cousa que é moito de
agradecer. Por iso, loamos esta nova entrega e agardamos expectantes a
próxima.
Victorino PÉREZ PRIETO

LOIS VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, Nadal da nosa nada, Adral, Madrid, 1998,
78 páxs.
Este breve poemario contén unha presada de dezaoito composicións de
tema nadaliño, consideradas polo propio autor como panxoliñas ditas.
Sobre o sentido da obra isto é o que ó lector se anuncia na contraportada:
“Nadal da nosa nada é un libro do Misterio encarnado, mesturado con
tenrura: o misterio do Nadal ollado polo poeta que, dende a súa fe,
comprende a profanidade dos homes e mulleres de hoxe, os que viven o
Nadal coma expresión abraiante da súa nada, na que quixo encarnarse o
Verbo mesmo de Deus. Cantan de carreiriña as panxoliñas de sempre, mais
xa non saben de certo as razóns do seu canto de amor ó Meniño, que segue
sendo un fito universal, o máis fermosamente celebrado. Estas panxoliñas
están ditas, ditosamente, e intentan chegar á cerne fonda do corazón
humano, onde buliga o neno que todos somos”.
Destas palabras e da propia lectura das poesías pode inducirse a
intención do poeta de verter en formas fáciles, case populares, a súa fe en
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Xesús de Nazaret e a través delas ofrecer ós homes e mulleres de Galicia
expresións líricas axeitadas e significativas das verdadeiras razóns do seu
canto nadaliño. O tema principal, o da encarnación do misterio e a misión
de Xesús a carón dos febles e pecadores, é combinado con outros referentes
a Galicia, a lingua galega –equiparada ó arameo de Xesús– e o mundo do
pobres, especialmente o dos labregos. É palpable nalgunhas composicións
a señardade de quen, na volta do camiño dunha vida non curta –o autor
naceu no Val de Lemos en 1938–, regresa espiritualmente á aldea natal, de
onde a nai falta xa, desque ficara “caladiña un Nadal”. Os dous últimos
poemas, dos mellores, teñen por tema o Nadal e a nai; a nai, non de Xesús,
senón do suxeito da enunciación.
Lois Vázquez Fernández pertence á orde relixiosa da Mercé e especialista en Tirso de Molina. Actualmente é director da revista Estudios e codirector do Instituto de Estudios Tirsianos, en Madrid. Este que comentamos constitúe o seu sexto libro de poesía en galego. Na dedicatoria á súa
sobriña e bisobriños manifesta que o compuxo todo de corrida no Ano
Novo de 1998. É mágoa que non tomase máis vagar. Daquela, poida que,
sen perda da espontaneidade e facilidade versificadora, pulise un tantiño
máis a expresión, certas rimas, algúns vocábulos e formas morfolóxicas
–poría es por eres ou se por si, ou non rimaría pobo con lobo, por
exemplo–; pero sobre todo redondearía algúns poemas desde o punto de
vista do contido teolóxico.
A poesía de tema relixioso en lingua galega, tan pobre, é por este libro
un chisquiño menos pobre. Nel poderán os compositores de panxoliñas
atopar algún texto xeitoso para cancións, populares ou corais.
Xesús PORTAS FERRO

MORENO ARAGÓN, CÁNDIDO, Problemas de hoy en dosis de aspirina, (una
experiencia didáctica), edición do autor, A Coruña, 1997, 404 páxs.
A portada reproduce un chiste de El Loro: un home no deserto cunha
árbore ó lombo: “¿Onde podería eu plantar esta árbore sen que quedase rara?”.
A contraportada repite uns versos de Joaquín García de Dios. E polo medio todo
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o que un non imaxina... “Despois dese título, que é o único co que non estou de
acordo, porque parece que non é serio, e vaia se o é... Dentro soubo mete-la vida,
nada menos. A vida humana cos seus brancos e mouros, as súas cousas
estupendas e as terribles... E así son as súas páxinas, algunhas fan estremecer,
como as palabras do rapaz de Cambados falando da droga na vila; outras fanche
pensar serena e fondamente; outras fanche sorrir, e abofé que non son poucas;
noutras, finalmente, sentes que a tenrura invade o corazón. E, en calquera caso,
Deus dándolle senso a todo” (Carta dun lector).
O libro está formado de recortes de prensa, libros ou revistas, dende notas
necrolóxicas ata artigos de fondo ou fragmentos de editoriais. Poesía e prosa.
Da dereita, da esquerda, do humor (Mingote autorízao cun autógrafo a
reproducilo), da traxedia. Unhas veces nus e outras enriquecidos coas suxestións
do autor, en sentido positivo, negativo ou ¿neutro? Hai moito interrogante para
que conteste o lector. Pero sempre coa obsesión de facer pensar e de orientar
á maior fondura do ser humano.
Pese a estas características, a estructura non é caótica. Pola contra,
obedece a un sistema ordenado e pedagóxico, como corresponde ó seu autor:
“Catón ético”, “O gozo de vivir na Coruña”, “Quixote realista e muíños
actuais”, “¿Utopías realizadas?”, “Fustrigador de tolemias eloxiadas”, “Dietario de clarividencia”, “Algunhas confesións candimorenas”, “Para axuntar ó
Astete e mais ó Ripalda”. Esquemas. Notas previas. Índice xeral. Subíndices.
Índice de autores, etc.etc. Ó final deste aparece unha “conclusión non desexada:
Computados os nomes desta páxina, pódese confirma-lo machistas que somos
nesta sociedade” (55 fronte a 9). Afórrame ter que dicilo, pero quizais algunha
voz feminina se adiantou a facelo reflexionar a el...
Tamén hai que dicir que hai moito máis do País-España ca do País-galego.
No seu descargo, cómpre dicir que vive en LA Coruña e que, pese ás súas orixes
manchegas e formación universal nos anos de África, sente e ama a Galicia,
onde leva 27 anos.
Únome tamén á carta do lector que subliña: “... hai outra cousa que non se
sabe ben de que maneira pero que latexa e transparenta en tódalas páxinas:
nótase que é feliz, que sabe gozar e agradecer todo o que a vida lle deu, que sabe
ver e aproveita-lo lado positivo das cousas. Os crentes a iso chamámoslle
gracia”.
Engracia VIDAL ESTÉVEZ
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LIBROS CHEGADOS Á REDACCION
DUARTE MANGAS, FRANCISCO, Xeografía do medo, Galaxia, Vigo,
1998, 170 páxs.
Premio Eixo Atlántico da Literatura galega e portuguesa. Traduciu do
portugués Marisa Guerra. Vai dun vello cazador que percorre co seu fillo
a xeografía do medo. Un día de aventura seguindo indicios e sentindo voces...
MÉNDEZ, FERNANDO, Historia dun crime: O caso do metílico, Galaxia,
Vigo, 1998, 236 páxs.
Desgraciadamente, este libro non vai de fantasía. O autor retrocede a
1963, rescata 36.000 folias do sumario (si, trinta e seis mil), percorre
hemerotecas e visita familiares e cemiterios e entrevista á última víctima
cega, un velliño de 87 anos. Pretende que non esquezamos esta traxedia
producida, unha vez máis, pola ambición dos cartos e que, tamén unha vez
máis, ten como víctimas ós máis necesitados. Morreron máis de mil
persoas, á parte dos que viviron con cegueira ou outras limitacións.
Ourense foi o centro deste drama.
ALEIXANDRE, MARILAR, A compañía clandestina de contrapublicidade,
Galaxia, Vigo, 1998, 226 páxs.
IV Premio Álvaro Cunqueiro de Narrativa. A contrapublicidade diríxese
ós bancos e outro tipo de empresas fortes... Dous xornalistas intentan
descubrir quen está detrás. Léndoa, ás veces, dubidamos de se estamos
nunha novela ou nos xornais máis verídicos e documentados do mundo...
PERUCHO, JOAN, Monstruario fantástico, Gaiola para animaliños felices, Galaxia, Vigo, 1998, 170 páxs.
Traduciu do catalán Xavier Rodríguez Baixeras. Uns corenta relatos
con protagonistas en consonancia co título da obra. A imaxinación e a longa
vida do autor fan a riqueza destas páxinas.
MÉNDEZ-CONDE, RICARDO, Debullar, Galaxia, Vigo, 1998, 90 pequenas
páxinas.
Son aforismos breves que ás veces semellan pequenos poemas. Un ó
chou: “¡Esas árbores o que precisan é palabras, compañía!”.
ARRIBAS ARIAS, F. E J.M. BLANCO PRADO, Cruceiros de Castro de Rei
e Outeiro de Rei, Cadernos de Sargadelos 76, O Castro, Sada-A Coruña,
1998, 170 páxs.
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Volume primeiro do catálogo de cruceiros da Terra Cha, que recolle os
dos dous concellos citados, e ó que seguirán os dos dez restantes. Un
inventario rigoroso, magnificamente ilustrado con fotografías en branco e
negro. Aportación ben documentada e oportuna, aínda que só sexa polo
perigo que supón o despoboamento rural. Reflicten case todos unha
peculiar tipoloxía, por procederen dunha determinada escola de canteiros.
AGULLA PIZCUETA, XOAQUÍN, Camiño de Emaús. I. Deica un Deus
terriblemente humano, Iniciativa Guttenberg, Cangas, 1997, 86 páxs.
Poesía.Versión galega e inglesa. Xosé Lois García faille un amplo
prólogo: “Emaús non é un lugar, é unha viaxe, son os vieiros por onde
desandan camiños os libre-pensadores, os racionalistas, os iniciáticos e os
utópicos. Agulla está neste camiño para abrir canles que o leven a ese
debate para superar deslealdades, como se menciona nestes versos: ‘Deus
xa non existe,/ o home sustituíuno/ na tiranía hebrea;/ xuíz e parte,/ deixou
de ser un lobo, / o home é un tolo / para o home”. A Teoloxía da Liberación
late no fondo.
KRUCKENBERG, MARÍA DO CARMO, Vivir, aventura irrepetible, Iniciativas Guttenberg, Cangas, 1997, 90 páxs.
Poesía. Lingua orixinal da autora en castelán (aínda que ten varias
obras en galego). Versión galega de Agulla Pizcueta. A evocación de
moitas viaxes por Europa, Asia, África e América faille cantar á beleza, á
traxedia, á toda a realidade que esconde o mundo e a vida.
A Editorial Iniciativas Guttenberg, Apdo.1 Cangas, estréase con estes
libros. Teñen fe na pequena empresa, talvez porque son “discípulos de
perdedores coma Guttenberg, de soñadores coma Gramsci e de inxenuos
coma Xesús de Nazaret...”. Traballo artesanal. Desexámoslle moita sorte.
D’ORS, MIGUEL, La aventura del orden (Poetas españoles del Fin de
Siglo), Renacimiento, Sevilla, 1998, 216 páxs.
Recolle unha vintena de estudios sobre outros tantos poetas nados a
partir do ano 1939 e con publicacións a partir de 1970. O autor segue de
preto esta época e atribúelle a estas reflexións tres características: paixón
por esta poesía, intención de salientar ós autores, ben por ser novas
promesas, ben por acadar un nivel de madureza aínda non suficientemente
recoñecida pola crítica, e finalmente, a concepción da poesía como algo
humanista. Miguel defende o senso transmisor e comunicativo da linguaxe
(a poética non debe ser excepción), que debe dirixirse ó ser humano no que
ten de máis humano...
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TINCQ, HENRI, Desafío para el papa del tercer milenio: La herencia de
Juan Pablo II, Sal Terrae, Maliaño, 1998, 222 páxs.
O Papa actual acaba de acada-lo título do pontificado máis longo do
século. Percorreu o mundo e afrontou os seus problemas, pero persiste a
crise que afecta á Igrexa: o poder de Roma fronte ás comunidades locais,
celibato sacerdotal, situación da muller, relación coas outras Igrexas... Está
en xogo a súa credibilidade ante un mundo cada vez máis secularizado e
pluricultural. ¿Que virá logo?
CODINA, VÍCTOR, Los caminos del Oriente cristiano: Iniciación a la
teología oriental, Sal Terrae, Maliaño, 1998, 170 páxs.
Mentres a “civilización cristiá” está en crise, cada vez máis miramos
ós cristiáns do outro lado. O autor, latinoamericano, despois de trinta anos
de contacto, ten unha especial sensibilidade para captar este estilo contemplativo que nos poden aporta-los irmáns. A diversidade de pobos e de
culturas onde se vive a fe cristiá é unha chamada á universalidade da Igrexa
e á apertura a vivi-la fe desde a máis radical humanidade.
GARCÍA ROCA, JOAQUÍN, La educación en el cambio de milenio: Retos
y oportunidades desde la tradición cristiana, Cuadernos Sal Terrae, Maliaño,
1998, 56 páxs.
Subliña catro cambios no mundo educativo: a existencia dunha organización que exclúe; a mundialización que está a crear un mundo único,
desigual e antagónico; a emerxencia dun novo ciclo da vida; e a aparición
dunha nova vulnerabilidade humana no interior da sociedade de risco. Estes
cambios conducen a unha nova dinámica social e a novos conflictos. Polo
tanto, ofrece novos retos e oportunidades á educación.
FRAIJÓ, M., J. ALEGRE E A. TORNOS, La fe cristiana en la resurrección,
Cuadernos Fe y Secularidad, Sal Terrae, Maliaño, 1998, 80 páxs.
Recolle os relatorios do XXI Foro sobre o Feito Relixioso, celebrado
en Majadahonda, no 1997: “Reflexións sobre o feito da resurrección de
Xesús de Nazaret e a esperanza da resurrección dos crentes”. Foi abordada
dende a filosofía da relixión, dende a eséxese e dende a teoloxía sistemática
cristiá. Abre a porta á reflexión de cada lector ou lectora.
Engracia VIDAL ESTÉVEZ
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