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Por Sandra RODRÍGUEZ COUSO

Hoxe, xuntámonos todas e todos neste auditorio para falarmos e
debatermos sobre os “Novos horizontes da ética”. Estes novos horizontes
da ética chámannos a deixar a reflexión ética máis abstracta, tantas veces
obxecto de discusión, para tentar achegar novos contidos á súa práctica.
Hoxe sobre todo tentaremos falar de ética aplicada, é dicir, da aplicación
da ética á realidade mesma dos nosos aconteceres cotiáns.
Parece que non resulta demasiado alentador o panorama que se nos
ofrece. A pouco que botemos unha ollada ó noso arredor e a pouco que nos
permitamos analizalo cun mínimo de seriedade, no noso afán de controlar
as situacións que moitas veces nos superan, caemos na conta de que –sen
intención de ser catastrofista– hai poucos acontecementos que nos satisfagan
e si demasiadas realidades que nos interrogan, nos incomodan e mesmo nos
angustian.
Unha fonte de preocupación é a percepción de que as máis das veces
nos deixamos levar irreflexivamente ó xulgar situacións, opinións... e
incluso cremos que o facemos criticamente, cando en realidade a reflexión
ética está ausente. Así, calquera é quen de opinar sobre todo e sobre todos.
Cada día aparecen nos medios de comunicación opinadores natos que
emiten tantas afirmacións como realidades son capaces de percibir. Mais
dános a sensación de que xa non facemos unha crítica constructiva e
humanizante. E esta é unha actividade que se fosemos quen de practicar
máis a miúdo, quizais axudase a construír comunidades onde a convivencia
fose menos conflictiva.
A ética non escapa a este aparato dos medios. Fálase de ética de tan
variadas formas e con tanta frialdade que esta está, non só a perde-lo seu
sentido, senón tamén o seu verdadeiro significado. Falamos de ética
política, de ética económica, de ética científica, de ética deportiva, de ética
informativa... Aplicamos a denominación de Ética a tódolos ámbitos da
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nosa vida sen coidado ningún. Sen caer na conta dos seus contidos, sen
analizar o seu proceso e sen tentar facer dos seus principios fundamento dos
nosos comportamentos e actitudes persoais.
Penso que sería moito máis enriquecedor para todas e todos os que
estamos aquí hoxe, pensar en todo isto e que os relatorios que imos escoitar
non só os analicemos e incorporemos ós nosos coñecementos senón tamén
ás nosas vidas, porque é nese intre cando a ética cobra o seu verdadeiro
significado. Se a ética non nos achega nada como persoas, non estamos a
falar de ética. Estamos a pervertela ou estamos a falar doutra cousa, pero
non de ética. A ética fálanos de transformación, de liberación, de mudanza,
isto é, do que nos gustaría ser. A ética tennos que conmover, ten que
transforma-las nosas vidas, ten que nos mover a loitar polo que cremos
cando o que cremos está a cambiar positivamente a nosa existencia e a dos
demais. Ó mellor o seu desafío e horizonte está nesta mudanza tan sinxela
de expoñer e tan difícil de levar á práctica.
Pero volvamos ó rego. Hoxe imos falar de nova economía, de bioloxía
e de moral, isto é, dos procesos de producción e distribución de bens que
constitúen a base material da nosa vida, do dominio e a experimentación
sobre o nivel máis básico e primario sobre o que se constrúen os demais
niveis: a vida; e tamén sobre os valores e normas que nos damos os seres
humanos para tentar convivir do mellor xeito posible. En principio, tales
temas pódennos desacougar un pouco porque parecen ser destes eidos
pechados onde só teñen voz e voto unha minoría de entendidos, de
especialistas e tecnócratas que dominan unha serie de termos e procesos
que, de feito, desbordan as capacidades de comprensión dos cidadáns.
Fronte a este escurantismo do mercado, do xenoma, do xiro humanístico da
ética, que parece gobernar estes problemas e excluír os non-economistas,
os non-biólogos, os non-pensadores, este foro de Encrucillada quere
axudar a facer un pouco de luz.
Este foro, na súa décimo quinta edición, busca constituírse nun espacio
aberto e plural onde os cidadáns e as cidadás debatamos para poder decidir
qué queremos ser e o cómo debemos ser. Se ó final do día, calquera de nós
marcha de aquí cunha idea algo clara do que estivemos a falar ficaremos
satisfeitos e ledos.
E xa para ir rematando, quero, en nome de Encrucillada, agradecer a
Luis de Sebastián, a Pilar Nuñez-Cubero e a Marciano Vidal a súa
presencia e a súa colaboración; e, en nome de tódolos que estamos aquí
hoxe, darlles unha agarimosa benvida a este o noso Foro que a partir de
hoxe será tamén o seu. Gracias.
Sandra RODRÍGUEZ COUSO
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Ética e nova economía
Por Luis DE SEBASTIÁN

Parte primeira: desigualdade e ética
1. Por ética entendo a disciplina que propón, explica e xustifica os
criterios por medio dos que podemos determinar a bondade ou malicia das
accións humanas e das situacións institucionais que delas resultan. No
contido da ética tamén están consideradas as maneiras e formas de aplicar
estes criterios en situacións concretas. Por extensión fálase de ética con
referencia a un comportamento axustado a estas normas e criterios. Entendo
así mesmo que esta determinación de criterios, e a súa forma de aplicación,
se fai sen referencia á Revelación Divina (como é o caso da Teoloxía
Moral), se non máis ben con referencia ós valores universalmente aceptados
e xustificados pola razón, como a igualdade dos seres humanos, e os
dereitos que disto se derivan –os dereitos humanos– , a solidariedade co
próximo e o respecto ós demais.
2. En primeiro lugar vou tratar da ética da economía en xeral, e despois
das cuestións éticas especiais da nova economía como fenómeno novo do
noso tempo. Tratarei delas como cuestións teóricas, nesta primeira parte, e
como imperativos para a acción dos cristiáns hoxe, na segunda. Partimos
do convencemento de que tódolos homes somos iguais e todos, polo feito
de nacer, temos dereito á supervivencia e ó desenvolvemento das nosas
facultades e capacidades humanas (intelixencia, vontade, saúde,
creatividade, deleitación ante as cousas fermosas, etc.). Ese dereito orixinal,
que ninguén se atreverá a negar, crea o dereito secundario, pero igualmente
vinculante, de tódolos seres humanos a ter acceso ós recursos materiais que
sexan necesarios para exerce-los dereitos á supervivencia, á medranza
persoal e ó desenvolvemento das facultades humanas. De aí séguese o
principio do destino universal e colectivo dos recursos naturais.
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3. Pronunciarse sobre a ética da economía en xeral é moi sinxelo. A
economía, entendida como a organización dos esforzos humanos por medio
de institucións, leis, hábitos e normas, e funcionamentos de feito, para
conseguir o necesario, útil e agradable para a vida, é boa, e eticamente
aceptable, se cumpre a súa finalidade primordial; será mala se non a
cumpre. A súa finalidade primordial derívase do destino universal dos bens
materiais. Os bens materiais, os recursos naturais e os producidos polo
home (que sempre usa os recursos naturais como ingredientes primarios),
son para beneficio de todos. Esta é a persuasión de calquera ser humano
pensante. A economía ten que estar organizada e ten que funcionar de
maneira que satisfaga, polo menos nunha mínima medida (determinada
histórica e culturalmente) as necesidades e conveniencias de tódolos seres
humanos presentes e futuros. Os cristiáns falamos dun “plano divino” sobre
o uso dos bens materiais para satisfacer a todos.
4. O que se di da economía en xeral, como actividade do xénero
humano, pódese aplicar a porcións ou parcelas da economía universal.
Pódese falar da economía española, da economía galega ou da economía de
Santiago de Compostela. Aínda que desde un punto de vista ético e
solidario, non podemos perder de vista a existencia de seres fóra das nosas
fronteiras que teñen os mesmos dereitos ca nós ós bens da terra, e ós
recursos económicos. Non podemos dicir que sexa eticamente aceptable a
economía, entendida como organización económica, dunha rexión ou
estado que non se ocupa nin colabora coas economías doutras rexións e
doutros estados.
5. Destas sinxelas verdades dedúcese a cualificación negativa e o
rexeitamento ético que merece a pobreza. A pobreza, como fenómeno
económico, caracterizado por unha serie de carencias que impiden que
aqueles que a sofren se podan desenvolver como persoas humanas, é mala
e eticamente inaceptable. Sobre todo é así nos nosos días. A existencia de
pobres pode ser o resultado dunha escaseza xeneralizada de recursos, de
maneira que mesmo o uso eficiente, equitativo e solidario dos mesmos non
chegue a cubri-las necesidades de todos. En certas épocas da historia e en
certas rexións do planeta, en moitas épocas, foi esta a condición dos seres
humanos. Neste contexto histórico de penuria xeneralizada é onde se deben
entender as palabras do Evanxeo “pobres sempre teredes entre vós”.
Obviamente na época de Xesús, hai 2000 anos, o subdesenvolvemento
rampante era a condición normal da existencia das xentes. Mesmo os reis,
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os sacerdotes e os poderosos non se libraban de enfermidades hoxe doadas
de curar e dunha morte prematura.
6. Pero en circunstancias nas que hai recursos suficientes para asegurar
unha existencia digna para tódolos seres humanos, segundo se entende esta
dignidade no século XXI, a pobreza non ten escusa ningunha moral. É un
mal sen paliativos. Tal é a situación actual. Segundo o Informe do
Desenvolvemento Mundial 2000/2001, publicado hai uns dous meses polo
Banco Mundial, no noso planeta hai unha poboación de mais de 6.000
millóns de habitantes; deles case a metade, 2.800 millóns, viven con menos
de 370 pesetas ó día, e destes, 1.200 millóns teñen que contentarse cun
dólar diario (195 pesetas). Máis aínda, 6 nenos de cada 100 que nacen non
chegan a vivir un ano, e 8 non sobreviven máis aló do ano. Dos que acadan
a idade escolar, 9 nenos e 14 nenas en cada 100 non van á escola primaria.
7. A quen dubide que haxa recursos para satisface-las necesidades
destes 2.800 millóns de pobres, baste lembrarlle que a riqueza persoal de
Bill Gates (o fundador e propietorio de Microsoft) se estima en 80.000
millóns de dólares, cos que podería alimentar a tódolos pobres do mundo
durante seis días ó ano con 5 dólares por cabeza, o que suporía unha mellora
substancial da súa vida. Se se repartise o producto nacional bruto dos
Estados Unidos (duns 9 billóns de dólares) entre tódolos pobres do mundo,
recibirían un ingreso por persoa de 3.200 dólares ó ano, o que suporía unha
mellora substancial da súa sorte. Recursos, riqueza, diñeiro hai suficiente
para eliminar a pobreza no mundo. Se continúa existindo a pobreza é
porque hai unha situación mala, eticamente rexeitable.
8. A nova economía non aumentou a pobreza, pero si aumentou ata
niveis escandalosos a desigualdade. É fácil facer unha alegación ética
contra a desigualdade económica. A revista Forbes do mes de agosto 1999
ofrecía o dato asombroso de que as 400 persoas máis ricas dos Estados
Unidos posúen activos por valor dun billón1 de dólares, 190 billóns de
pesetas, ó troco actual. Esta cifra representa o dobre do PIB de España en
1998 e tres veces o ingreso anual conxunto dos 30 millóns de pobres que
se contan en Estados Unidos2. A comparación ilustra a crecente e extrema
1

Billón no sentido galego: un millóns de millóns.

No seu último libro Building Wealth o economista do M.I.T. Lester Thurow menciona o feito de
que a riqueza de Bill Gates é igual á que posúe o 40 % menos rico dos lares americanos. É dícir,
unha persona posúe tanto como 110 millóns de concidadáns.

2
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desigualdade económica que existe no país máis rico e por agora máis
eficiente da terra. Como en Estados Unidos, en case tódolos países
industrializados ou a medio industrializar a desigualdade vai medrando de
maneira rápida e constante. As diferencias entre ricos e pobres son cada vez
maiores en tódalas partes do mundo.
9. Esa crecente desigualdade ¿está ben ou está mal? Estamos a falar en
todo caso dunha desigualdade considerable e non da desigualdade natural
que se dá, e sempre se deu, en réximes democráticos, porque as persoas
teñen diferentes posicións iniciais, diferentes talentos, oportunidades e
medios que o sistema lexitima e salvagarda. O fenómeno que estamos a
presenciar é novo no sentido de que a pobreza, que é unha realidade eterna
da raza humana, nunca coexistiu cunha riqueza tan enorme. Para algúns a
resposta é clara e contundente: a desigualdade económica é mala, porque
atenta contra a igualdade esencial dos seres humanos. Pero para outros non
é tan clara. Hai algúns que mesmo pensan que as desigualdades económicas
son necesarias e proveitosas para mobiliza-la economía, pó-los recursos á
disposición de quen fai render máis o diñeiro, e crear incentivos para a
emulación e o progreso. Ós non convencidos dirixo o meu argumento.
10. Afirmo que a desigualdade económica á que me refiro é mala,
porque pon en perigo a democracia e porque é ineficiente e implica un mal
uso dos recursos. É mala para a sociedade na que se producen estas
desigualdades, e mesmo, a longo prazo, para os mesmos que agora gozan
desas fabulosas riquezas. O argumento dos convencidos non é banal.
Vivimos nun sistema democrático que afirma a radical igualdade en si
mesma e nos dereitos de tódolos cidadáns. Nas sociedades económica e
politicamente avanzadas contentámosnos ás veces coa igualdade de
oportunidades e a igualdade de todos ante a lei. Parece que non nos
preocupan tanto as desigualdades económicas, mentres os máis pobres
teñan cubertas as súas necesidades básicas e non morran de fame. Pero,
obviamente, isto non é suficiente para a boa orde da sociedade. Porque a
democracia é incompatible con grandes diferencias nas vantaxes que os
individuos obteñen do sistema. Estas diferencias crean situacións nas que
as igualdades formais, de oportunidades ou ante a lei, funcionan na práctica
de maneira ben distinta.
11. Tomemos, por exemplo, o acceso ós dereitos cidadáns. O exercicio
dos dereitos cidadáns require diñeiro. Isto é evidente no sistema xudicial,
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onde só os que poden pagar moitas horas de traballo de bos avogados se
poden aproveitar de tódalas posibilidades de defensa que o sistema ofrece
ós cidadáns. E, en xeral, quen máis diñeiro posúe, maior posibilidade ten
de exercita-los seus dereitos civís e democráticos, maior forza ten para
influír nas decisións das administracións públicas que afectan a intereses
particulares, e maior capacidade ten para aproveitar os bens públicos que
promove o estado (autoestradas, aeroportos, universidades, bens culturais,
seguranza, protección á propiedade, etc.). Se as desigualdades de recursos
son moi grandes, o exercicio dos dereitos civís e das liberdades políticas,
así como o uso dos bens públicos tamén mostrará grandes diferencias. Pero
unha desigualdade substancial e manifesta no reparto dos beneficios que o
sistema democrático ofrece ós cidadáns, destrúe os motivos que os menos
favorecidos poidan ter para aceptar o pacto social de convivencia e
someterse ás regras de xogo da democracia.
12. Por outra parte, as diferencias extremas de riqueza producen
diferencias extremas de poder social e de poder político. Neste contexto,
poder é a capacidade que teñen algunhas persoas de facer que os resultados
das diversas interaccións sociais (mercados, asociacións, accións colectivas,
medidas das administracións públicas, etc.) lles sexan normalmente
favorables. Se a información é poder, os poderosos gozan da capacidade de
recibir sempre información privilexiada, de maneira que sempre xogan
coas cartas marcadas. O mesmo gañan en bolsa, que tiran partido da
construcción dunha estrada ou se benefician dunha medida reguladora. Esta
tendencia a gañar que teñen algunhas persoas e que provén da riqueza que
teñen acumulada, socava os fundamentos materiais da democracia, que
acostuman pórse na igualdade de oportunidades. Esta igualdade deixa de
ter significado práctico cando as persoas con grandes recursos conseguen
nos seus tratos sociais todo o que se propoñen, mentres os de menores
recursos non conseguen máis que o que os poderosos non vetan.
13. A desigualdade económica é ademais ineficiente, porque ocasiona
un reparto da riqueza que non maximiza a utilidade marxinal total do
diñeiro (que se toma aquí como a forma tipo de riqueza) da sociedade. A
utilidade marxinal dos últimos mil dólares que recibe un deses 400
billonarios é moitísimo menor que a utilidade dos mil dólares marxinais
que recibe cada un dos 30 millóns de pobres. Se se sacasen – polas boas,
naturalmente – 30.000 millóns de dólares ós 400 máis ricos e se repartisen,
a razón de 1.000 dólares por persoa, entre os 30 millóns de pobres, a
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utilidade marxinal total do diñeiro aumentaría significativamente. Noutras
palabras, repartindo mellor o diñeiro poderíase conseguir unha suma maior
de satisfacción ou benestar na sociedade. Estas disquisicións teóricas
apuntan ó feito de que non hai razón nin argumento económico ningún que
xustifique, en termos de eficiencia, as grandes desigualdades. Ó contrario,
hai moitos antecedentes históricos que mostran que a acumulación de
moitas riquezas en poucas mans supón un freo ó desenvolvemento
económico e ó progreso social dos pobos, para non insistir no desenvolvemento democrático. A equidade no reparto da riqueza foi unha base
sólida para a introducción e a consolidación da democracia en moitos
países. Foino nos mesmos Estados Unidos no seu primeiro século de
independencia, foino en España, así como en toda Europa Occidental
despois da guerra, no Xapón e no Sueste Asiático.
14. En resumo, a desigualdade extrema é mala , eticamente reprobable;
é ademais unha burla á noción dun pacto social, por medio do cal os
cidadáns se obrigan a obedecer unhas leis e seguir a uns gobernantes para
obter uns beneficios que por si sós non poderían obter. Os asinantes deste
pacto esperan que haxa unha distribución de beneficios en proporción ó
grao de compromiso cos intereses colectivos, sexa cal sexa a riqueza de
cada quen. Se os beneficios se distribúen con notable desigualdade, esta
proporción rómpese e os cidadáns pódense considerar desligados dos seus
compromisos cun colectivo que non cumpre o prometido. De aí procede
unha seria ameaza á estabilidade e gobernabilidade do sistema democrático,
como se mostra por exemplo nunha escasa participación electoral, atonía
xeneralizada e criminalidade crecente. Non é quizais unha casualidade que
en Estados Unidos, o país das grandes desigualdades, haxa dous millóns de
persoas na cadea.
Parte segunda: ¿Onde se xogan as cuestións éticas no noso contorno
nos próximos dez anos?
1. Propóñovos a seguir unha reflexión sobre algunhas cuestións éticas
que a nova economía formula á sociedade. Son opinións sobre o que hai que
facer no futuro. Hai que comezar, canto antes, claro, pero o que propoño
son cousas que requirirán a constancia e perseveranza que sen dúbida ten
en abundancia o colectivo cristián a quen me dirixo. Son só opinións e
suxestións, algunhas difíciles de documentar e de razoar convincentemente,
pero razoables, e segundo a miña intuición, cada vez máis importantes para
o futuro.
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2. A seguranza social. A ética máis elemental esixe non deixar os
vellos desprotexidos, antes ben crear estructuras para atendelos. Actualmente
vaise dar unha forte batalla para a reforma do sistema de pensións, porque
as empresas financeiras están grandemente interesadas nela. É verdade que
a evolución da poboación suscita un problema real ó sistema actual de
pensións. Pero hai que buscar solucións desde a vontade de mantelo
substancialmente, aínda que con algunhas modificacións e melloras. As
alternativas que se propoñen: fondos privados de pensións (a solución
chilena) levan a profundas diferencias sociais, sen que a súa eficiencia e
seguranza estea probada. Esta preocupación polas pensións actuais pode
levar a un problema xeracional, se se soluciona dunha maneira que acabe
por desatender os nenos, que son os vellos do futuro.
3. A emigración é un movemento zoolóxico e económico imparable,
que ademais resulta necesario, dada a evolución demográfica prevista para
España, para manter en pé a estructura productiva do país neste período (10
anos). A emigración é beneficiosa para os emigrantes e para aqueles que se
benefician do seu traballo (empregadores e seguranza social). Por iso hai
que pensalo ben antes de facer políticas represivas indiscriminadas. Ademais,
a represión dá lugar a prezos de épocas de escaseza e incentiva os
organizadores dos fluxos migratorios (os tour operators), ó tempo que crea
corrupción entre as autoridades que controlan o sistema. Comparada con
outros países, España ten moita capacidade de recibir emigrantes. Menos
do 1 % dos cidadáns censados naceron fóra de España, mentres noutros
países europeos, Alemaña e o Reino Unido, a proporción é do 5 e 6 %
respectivamente, e en Estados Unidos do10 %. Pero a poboación ten que ser
educada para recibilos e convivir. Ós emigrantes hai que educalos tamén
para que saiban convivir, tratándoos como cidadáns de primeira. En
calquera caso, os fluxos teñen que ser ordenados dalgunha maneira sensata
e humana, para que os emigrantes non caian na marxinación e sexan
perseguidos. Desgraciadamente non hai estudios profundos do problema,
cuxa comprensión segue dominada por prexuízos atávicos e irracionais.
4. O emprego é outra grande cuestión ética da nosa sociedade. Non hai
que esquecer que o traballo é un dereito constitucional, como base dos
ingresos, o progreso persoal e a integración social. Pero non calquera tipo
de traballo cumpre este dereito e esta función social: hai que insistir na
calidade dos empregos que existen e os que se crean. En España a falta de
emprego afecta especialmente ós xoves e ás mulleres. Como resultado dos
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trocos impostos pola mundialización, hai que repensar o concepto de
estabilidade no traballo, ou traballo estable. O que se necesita para o
futuro é a posibilidade estable ou permanente de atopar traballo, e de
adaptarse a el dun xeito productivo e integrativo. A tarefa consiste en
capacitar para o autoemprego e para atopar ocos na nova economía, é dicir,
capacitar para seguir aprendendo. Ademais, é necesario reorganizar os
sistemas do subsidio de desemprego, para eliminar abusos e adaptalo ás
necesidades. Un bo servicio de desemprego. Finalmente, ante a multitude
de estudios e propostas que van neste senso, habería que estudiar en serio
a posibilidade de implantar a renda cidadá, como mecanismo de distribución
da renda e canal normal da solidariedade cidadá.
5. A posibilidade de ter acceso ó crédito é importante para inserirse na
economía productiva e na sociedade de consumo. Nos nosos tempos, sen
embargo, os xoves non poden adquirir vivendas por medio de hipotecas,
porque a vivenda é cara, o seu emprego é precario e, polo tanto, non son
suxeitos de crédito. As pequenas empresas tamén necesitan crédito para se
modernizar e competir, o que require investimentos en equipos. Necesítase
crédito social, para o que, desde a experiencia que posuímos, se deberán
fomentar ideas antigas xa probadas e experimentadas, pero renovadas e
melloradas. Hai que facer tornar ás súas orixes as Caixas de Aforro, que
están a punto de desaparecer trala cortina dunha hipocrisía institucional
incrible.
6. A economía dual segue a medrar. O mundo móvese, polo proceso de
mundialización, cara un sistema de organización económica dual. Cuns
poucos cidadáns (e cidades, rexións e países) moi ricos e poderosos, os
gañadores da mundialización, e outros moitos cunha economía precaria,
incerta, de baixo nivel e sen esperanza, os perdedores. Non é certo que a
simple medranza, sen redistribución da riqueza, poda cubrir esta fenda.
Este proceso, que se coñece en economía como efecto rebalse non funciona,
ou tarda décadas en funcionar. De non facer nada o mundo corre cara un
apartheid universal, no que os ricos e os pobres estarán física e
xeograficamente separados, pero cunha guerra xorda, ou implícita, entre
eles en forma de criminalidade organizada ou non, inseguridade cidadá, por
un lado e novas cadeas e represión polo outro. Como resultado do insostible
da situación, os habitantes do mundo pobre están a tratar, cada vez con máis
ousadía e desesperación, de se pasar ó mundo rico. Pero pódense detectar
novas formas de protesta, individual ou organizada, dos excluídos dos
beneficios da mundialización, novas revolucións máis locais e individualistas
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cás grandes revolucións do século XX, baseadas na tecnoloxía (virus,
secuestros, bombas, bacterias, etc.)
7. A solidariedade internacional obríganos a considerar con crueza e
radicalidade o que debemos facer coas aldeas pobres. Postos a pedir
apaixonadamente mudanzas para elimina-la pobreza, deberíamos pedir,
ademais da condonación total da débeda externa actual:
- Un mecanismo financeiro para prover de capital a longo prazo os
países pobres, dado que eles teñen un aforro interno moi pequeno e
insuficiente para financia-lo desenvolvemento, para que non volvan incorrer
no actual nivel de endebedamento ó cabo de cinco anos.
- A apertura completa e sen condicións dos mercados dos países ricos
a tódolos productos que sexan capaces de nos vender, aínda que fagan
competencia a productos semellantes que producimos nos nosos países,
como téxtiles, calzado, xoguetes, mobles, etc. (moitos dos que protestaban
en Seattle e Praga non estarán de acordo).
- Unha transformación dos préstamos brandos, que constitúen a maior
parte da axuda ó desenvolvemento, en doazóns puras e simples.
- Medidas para facer ilegal a venda de armas a países con conflictos
bélicos, declarados ou latentes, e regular seriamente (sen a hipocrisía
actual) o comercio ordinario das armas.
- Axuda médica en gran escala, mudando para eses países os termos
do comercio de menciñas, proporcionando asistencia con equipo, transporte
e persoal sanitario de tódolos niveis.
- Presións internacionais para reducir, e eliminar se fose posible, o
mal goberno de moitos dos países pobres, o que esixiría ós países ricos non
contribuír á corrupción dos funcionarios e gobernantes deses países.
- Asegurar que as empresas multinacionais practican neles unha
política de boa veciñanza, e non se portan eticamente peor do que se portan
nos seus países de orixe, onde as regulacións e as leis se fan cumprir.
8. A xustiza institucionalizada no sistema xudicial e penal tamén nos
suscita cuestións éticas relacionadas coa economía. Como xa dixemos, o
exercicio dos dereitos cidadáns custa diñeiro, de maneira que canto máis
diñeiro ten un cidadán mellor uso pode facer, no seu favor, dos dereitos que
protexen os cidadáns nun estado de dereito. Isto vese claramente no
exercicio da xustiza, onde, por exemplo, apelar sucesivamente contra unha
sentencia condenatoria custa moito diñeiro para a contratación de avogados,
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pagamento de fianzas, consecución do trato óptimo que o sistema penal
permite ós reos. Nunha palabra, os ricos aprovéitanse máis da xustiza
cós pobres, o que dá pé a que se diga que a xustiza é unha xustiza de ricos.
Para que a xustiza sexa verdadeiramente cega, fai falta unha xustiza cega
ó diñeiro, que non vexa as diferencias de ricos e pobres, que sexa de tódolos
cidadáns e que todos teñan acceso ós moitos e sucesivos recursos que prevé
o dereito. Para desenvolver isto dunha maneira eficiente, sería necesario, así como hai avogados de oficio, un fondo social para pagar
avogados, depositar fianzas e subsidia-los custos que ten o uso do sistema
xudicial.
9. Os colectivos marxinados ofrécennos un último motivo de reflexión
ética. Coa crecente prosperidade tamén parece medrar o número de
marxinados. O sistema utiliza e consome seres humanos para medrar, pero
a algúns bótaos á rúa, cando non son útiles nin de proveito para o sistema.
O terrible é que moitos dos que hoxe son marxinados non o serían nun
sistema distinto. Os emigrantes, por exemplo, se o seu país estivese
medianamente desenvolvido; os enfermos, se houbese suficientes
institucións especializadas para eles. Hai que os considerar como víctimas
dunha mala organización da sociedade, porque non sempre e non en todo
é culpa deles a súa situación, é máis ben culpa do sistema, e remedialo é a
súa responsabilidade. Os desempregados de longa duración son un claro
exemplo. Non son marxinados por non saber ou querer traballar, se non
porque a unha certa idade ninguén os emprega. Hai que detectar as novas
formas de marxinación. Os marxinados da tecnoloxía, por exemplo, os
analfabetos da Internet. As administracións públicas son as primeiras
responsables de resolver este problema, ben sexa directamente, ben sexa
indirectamente financiando a outros para que o fagan, e non se pode deixar
toda a atención dos marxinados en mans de organizacións da sociedade
civil, porque estas non teñen acceso ós resortes que moven os elementos
relevantes da estructura (subsidios de desemprego, seguranza social,
pensións, hospitais, educación, etc.) De feito, a atención que empresta a
sociedade civil é a máis importante hoxe en día, en España, na atención a
estes colectivos, polo que se deben favorecer como instrumento de toda a
sociedade para aliviar ou resolver o problema.
10. A estructura sócio-económica, o modelo de sociedade, é o último
obxecto da nosa reflexión ética sobre a nova economía. Unha primeira
premisa é a necesidade de desprazar o énfase que pomos nos obxectivos
económicos da cantidade de bens que consumimos á calidade de vida que
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nos pode proporcionar. Isto, que parece tan razoable, pero que é tan difícil
de facer, xa resultaría unha mudanza revolucionaria. Hai que educar os
cidadáns para espelir a pasividade con que enfrontamos as realidades
económicas, a suba dos prezos da gasolina, por exemplo, como se
estivesemos condenados rixidamente a vivir como nolo impoñen os intereses
económicos das grandes empresas. Hai que practicar unha cultura da
moderación, é dicir educar nun estilo de vida de moderación. É difícil, pero
non imposible, se se persevera e se forma opinión. Implica dalgunha
maneira unha rebelión cidadá pacífica contra os patróns de consumo,
exaltando outros valores no uso das cousas materiais (formación, cultura,
contemplación, deleitación). Obviamente, para non destruí-lo número
necesario de postos de traballo habería que desvia-lo consumo e o
investimento cara os bens públicos ou os novos bens e servicios privados
que fomentan e garanten a calidade da vida. En todo caso, necesítase tomar
conciencia do poder dos consumidores para controlar os mercados e as
condicións nas que se producen as cousas que adquirimos aquí ou no
estranxeiro. O único medio eficaz para reduci-lo prezo da gasolina sería
reduci-lo seu consumo. Desde o poder do consumidor pódese artellar unha
protesta cidadá contra a imposición de modas, marcas, ídolos, formas de
vivir que non son racionais nin solidarias. As novas tecnoloxías, os
teléfonos móbiles e sobre todo a Internet, ofrécennos novos medios de
mobilidade e organización. Temos que tratar de influír no sistema desde a
esfera na que os cidadáns realmente temos un resto de poder: o do consumo.
Por exemplo, tratando de estender a práctica da banca ética (non investir
en empresas que violan, directa ou indirectamente, os dereitos humanos),
e fomentando a práctica do comercio xusto o máis posible, ou por medio do
boicot de productos concretos, cando se queren penalizar os seus
productores, en situacións particulares.
11. Quero concluír cunha reflexión xeral. As tarefas que a ética nos
impón na nova economía son inmensas. O risco da nova economía non é só
que non reduce o número de pobres, que aumente a desigualdade, se non
que deixa poboacións enteiras máis marxinadas dos circuítos virtuosos da
tecnoloxía e as finanzas modernas, á marxe do paraíso, e imos cara un
apartheid universal, o que seria unha desgracia. Hai moitas frontes,
internas e externas, e moitas batallas en que loitar, pero non somos
impotentes, podémonos axudar da organización e das novas tecnoloxías
que nos facilitan, e naturalmente da fe e da esperanza. Fides et spes
quaerens intellectum!
Luis DE SEBASTIÁN
Traduciu Engracia Vidal
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Ética e bioloxía
Por Pilar NÚÑEZ-CUBERO

A ciencia, a bioloxía sorpréndennos cada día...
A ciencia, é unha forma de coñecemento da natureza, baseada na
observación, fundada na lóxica e confirmada co recurso á experiencia, e
que busca un grao de certeza na interpretación deses fenómenos.
A ciencia ten moitas áreas de coñecemento das cales, unha é a bioloxía
ou ciencia da vida. A Bioloxía é a ciencia que trata dos organismos vivos,
nos seus dous aspectos: un morfolóxico ou estructural; outro fisiolóxico,
dinámico ou funcional.
Os filósofos da bioloxía distinguen tres áreas de interese (Encyclopedia
of Bioethics):
1. A ciencia da bioloxía en si mesma, coas súas diversas teorías e as
súas diferentes interpretacións da vida: (vitalismo, reduccionismo; antireducionismo, baseado na organización interna dos seres vivos; teleoloxía;
Darwinismo ou teoría da evolución...).
2. As implicacións da bioloxía nas situacións concretas da vida humana.
3. A interrelación entre a bioloxía e as sociedades ou culturas onde se
dan os fenómenos biolóxicos.
Non me vou ocupar da primeira que deixo ós filósofos, nin da que
deixarei ós sociobiólogos, se non que me centrarei nas implicacións da
bioloxía nos seres humanos, que é o obxectivo da Bioética.
Ó desenvolvemento e progreso da ciencia iniciado no s. XIX (século
da ciencia) sumóuselle no século XX o desenvolvemento da técnica (século
da técnica), a tal punto que máis ben teríamos que falar de tecnociencia.
A técnica avanza tan de presa que a penas deixa tempo de establecer
os principios científicos sobre os que apoiar o xuízo ético, como se o noso
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espírito e a nosa moral non chegasen a seguir este movemento. Jean
Bernard dirá que a técnica fixo de nós deuses antes de que chegasemos a
ser homes.
Da ética poderían darse moitas definicións, escollín a de J. Escudei que
define a ética como o manexo correcto das cuestións de valor ou a
realización dos valores.
En filosofía ética, en xeral fai referencia á fundamentación teórica, en
tanto que moral o fai ós usos e costumes (normas). Aranguren distingue
entre ética, como ética do pensar e moral á ética do facer.
A ética ha de saber iluminar aquel ben ou conxunto de bens que como
polo magnético poden orientar de modo comprensible o rumbo da actividade
humana.
A nosa escala de valores dependerá da imaxe de persoa e de sociedade
que teñamos ou que queiramos e do valor supremo e intanxible que nos
servirá para xerarquizar todos os demais. O obxectivo non está en cumprir
unha norma ética, se non en realizar o valor que esa norma nos está a
lembrar.
Xa Aristóteles sinala que o espírito, como especificamente humano,
ten dúas actividades: unha, pola que contempla as esencias das cousas, á cal
chama racionalidade teórica ou científica e outra que contempla o que se
pode producir, e isto segundo dous aspectos, o obxecto producible
–racionalidade técnica– e a acción que a produce –racionalidade práctica–
como tal. Esta atende á acción en canto perfecciona o seu axente, o home,
que ten como último fin atinxir a perfección humana. Así como o cálculo
ou deliberación na técnica consiste en establecer a oportuna secuencia de
medios para construír o obxecto previsto, na ética o cálculo consistirá en
ver se aquela acción ou secuencia de accións, contribúe ó perfeccionamento
humano, tanto do axente como de toda a humanidade, se nos fundamos na
pretensión de universalidade das proposicións éticas (A. Juncosa, en
Bioética e Debate n.1, 15, Xaneiro 1999).
O progreso da investigación, produciu, en termos de Jean Bernard,
dúas grandes revolucións: biolóxica, unha; terapéutica a outra, que lle
permitiron ó ser humano adquirir un certo dominio sobre a procreación, a
herdanza e o cerebro. A tecnociencia convértese así, no noso campo, en
biotecnociencia. E en termos máis xerais en biotecnoloxía.
Este dominio sobre o home incide sobre a persoa humana, suxeito de
dereito, pero tamén suxeito de liberdade e de razón, apta para a súa
autonomía e para unha relación de transcendencia.
472/20

Ética e bioloxía

473/21

Pilar Núñez-Cubero

Os traballos de investigación poñen ás veces a especie humana a punto
de correr grandes riscos; entran en xogo os bens máis prezados que o home
posúe: a saúde, a súa condición de persoa, a propia vida. A técnica, por si
mesma, non pode establecer as regras de xogo sobre a existencia humana.
O puro raciocinio tampouco pode servir de guía para a medicina e a
bioloxía modernas.
Os investigadores buscan, ás veces, razóns, pero hai valores que a
razón non consegue captar. E non se limita unicamente ó home, directamente,
senón sobre a humanidade no seu conxunto. Karl-Otto Apel mencionará
“un desafío externo” que consiste, evidentemente, nas consecuencias
práctico-éticas das ciencias na sociedade industrial contemporánea, que
poden conducir a unha crise nuclear e ecolóxica, ou a unha violación
programada e sen obstáculos da privacidade humana. Por primeira vez na
historia humana, este desafío suscita a urxencia de algo como unha
macroética, a nivel universal, da responsabilidade da solidariedade humanas.
(K. Otto Appel, citado por Juncosa en Bioética y debate, n. 15).
O desenvolvemento da tecnociencia, por unha parte, e a súa contribución
ó progreso (informática, robótica, técnicas da imaxe...) e a aplicación da
biotecnoloxía ó servicio da medicina; a mudanza da relación médicopaciente e mesmo o cambio do mesmo concepto de saúde, por outra parte,
crearon situacións novas na práctica médica.
A sociedade enteira interrógase, medra o interese e a inquietude polo
desenvolvemento da investigación médica; cada individuo intenta pedir
contas e garantías daquilo que a ciencia e a técnica lle ofrecen hoxe.
Dous tipos de experiencia alertaron sobre todo á sociedade: 1) A
experimentación humana da Alemaña nazi, baseada unhas veces no principio
de inferioridade da estirpe xudía fronte á estirpe aria e outras veces no
principio da suposta licitude de experimentar con algúns seres humanos,
sen o seu consentimento, para extraer beneficios en favor dun maior
número de xente. 2) Proxectos de experimentación, sen ensaios previamente
controlados, en moitos países industrializados, como o ensaio da penicilina
no tratamento da sífilis, tomando como grupo de control a reclusos, que
desta maneira ficaban privados do beneficio que supuña o antibiótico para
o tratamento da enfermidade; experimentación de terapias con pouco rigor
científico en pacientes de clínicas mentais; inducción de andazos como a da
hepatite ictérica en nenos de orfanatos, e tantos outros, como relatan con un
certo matiz de denuncia Jay Katz no seu libro Experimentation with Human
Beings (N. York, 1972) e Beecher en Research and the Individual Human
Studies (Boston,1970).
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Estes feitos espertaron a conciencia pública, en primeiro lugar de
médicos, científicos, investigadores, políticos e filósofos, quen mediante un
diálogo multidisciplinar tentaron establecer algunhas liñas directivas como
resposta ás múltiplas cuestións formuladas.
Este sistema de diálogo multidisciplinar para orientar a decisión ética
recibiu o nome de bioética, termo cuñado por Potter Van Reusselaer,
profesor de oncoloxía na Universidade de Wisconsin, que quería resaltar a
importancia dos biólogos, en diálogo cos humanistas, na obtención dunha
mellor calidade de vida. ¿Naceu entón unha “ciencia da ética da vida” ou
unha “ética das ciencias da vida”?. André Hellegers seguiría a mesma liña
coa súa idea de enfocar de maneira interdisciplinar (transdisciplinar, diría
despois F. Abel, amigo de Hellegers, para subliñar o intercambio entre
científicos e humanistas) os problemas suscitados polo progreso biomédico.
Pronto se constituiría un grupo americano integrado por médicos,
filósofos e investigadores que daría forma, a título de esbozo do que tiña
que ser a bioética, e que promoveron o que máis tarde seria o Hastings
Center (1969) de Nova York e o Kennedy Institut of Ethics anexo a
Georgetown University de Washington (1971).
Ós problemas derivados do avance da ciencia, da técnica e da
experimentación humana, engadíronse os do inicio e o fin da vida, a
bioloxía molecular, enxeñaría xenética e xenoma humano, os derivados do
desenvolvemento sustentable, e a distribución de recursos escasos.
En todos eses aspectos se sente a necesidade de mecanismos e
estructuras que sen ser coercitivas, axuden a responder as múltiplas
cuestións formuladas. Trata-se de establecer algúns limites: leis, regulacións
e as recomendacións que os caracterizan e que teñen que vir de fora.
A partir do feito científico (biomedicina) determínase a súa valoración
ética (bioética) que como foro para discutir os problemas fundamentais do
progreso médico induciu unha biopolítica orientada ó control das
tecnoloxías, á sensibilización e “formación” das conciencias mediante unha
información correcta á opinión pública e a incorporación da súa participación
responsable na toma de decisións que afectan á sociedade no seu conxunto.
Participación que non se incorporou aínda á práctica na nova democracia
do noso país.
Un paso máis e esta responsabilidade ficará plasmada no biodereito, a
concreción, expresada en leis, daqueles valores que non se poden violar sen
alterar a orde dos dereitos humanos e a convivencia en solidariedade da
sociedade.
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O dereito, sen embargo, non basta. É certo que para lograr un cambio
fai falta unha certa regulación por lei, cuxa coacción actúa como axente de
cambio –sen esquecer a función pedagóxica da lei. Pero o dereito vennos
imposto desde fora, obríganos e marca un tipo de sanción, e ademais
necesita tempo, cando se precisa un cambio.
Non así a ética, que procede do interior do home, do suxeito autónomo,
e é a propia persoa a que se autoobriga cando está convencida. Ademais
non todo se pode lexislar, ofegaríanos; por iso a ética ten que chegar alí
onde non chega a lei, sabendo que “unha convicción ética vale máis que mil
leis” (Adela Cortina).
E tamén é mais fácil de revisar e adaptar á hora de introducir mudanzas.
***
Tras esta introducción tentaremos definir que entendemos por bioética.
Se nos atemos á súa etimoloxía bioética fai referencia á ética das ciencias
da vida. Cabería preguntar se se trata dunha ética das ciencias da vida ou
dunha ciencia da ética da vida? Se debe ser considerada ciencia ou
disciplina é discutido, pero certamente é unha metodoloxía.
Potter, ó darlle nome definiuna como “a sabedoría de como utilizar o
noso coñecemento... E propoño, [prosegue] os dous ingredientes máis
importantes para realizar esta nova sabedoría: o coñecemento biolóxico e
os valores humanos” (The Bridge to the Future).
A bioética proponse, con todas as connotacións do rigor científico,
estudiar a incidencia ética das novas tecnoloxías sobre a persoa, intentando
poder anticiparse ás consecuencias da aplicación das técnicas de xeito que,
como dixera Mitterand, o mundo conquistado pola técnica non se perda
para a liberdade. (Discurso de instalación do Comité Consultatif National
d’Ethique, Paris 1983).
A Bioética configúrase, así, como unha disciplina con dúas liñas
principais de investigación:
1) Obxecto formal de estudio no tocante á vida humana ou ciencias da
saúde, incluíndo as políticas sanitarias, a distribución de recursos e a
xustiza social. Esta liña correspondería á fundamentación ou bioética
teórica e podería ser considerada como unha ciencia, non dentro do grupo
das ciencias estrictas, tamén chamadas ciencias duras (matemáticas, física,
por exemplo), senón dentro do grupo das ciencias médicas ou sociais, que
incorporan ó método científico unha ampla contribución desde as
humanidades. É nesta liña onde o diálogo internacional se fai máis
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necesario para determinar, por consenso, as grandes liñas de acción, sobre
o progreso biomédico, a nivel microsocial e macrosocial e a súa repercusión
na sociedade e o seu sistema de valores, no momento presente e para o
futuro.
2) Outra liña de investigación centra o seu enfoque sobre os aspectos
concretos e particulares das novas situacións creadas por este progreso
biomédico, que se pode considerar como bioética práctica ou aplicada en
termos xerais, con particular aplicación á bioética clínica ou médica.
Trátase dunha medicina de calidade centrada sobre o paciente, considerado
este como un axente moral autónomo e responsable, Ramsey dirá como
unha persoa (en The patient as person) ou expresado doutra maneira: “da
aplicación de valores á toma de decisións clínicas” (D. Graza)
O obxectivo da bioética ten o seu punto de mira na dignidade da persoa
humana, como canon moral de referencia concibida esta como fin e non só
como medio; con valor e non prezo; e por tanto merecedora de consideración
e respecto (Kant). E unha metodoloxía propia, o diálogo a todos os niveis:
- interdisciplinar: incorporando filósofos de diferentes escolas; teólogos
de distintas confesións, médicos, farmacólogos e farmacéuticos, persoal
paramédico, xuristas, biólogos, sociólogos, e peritos nas distintas materias
do tema en cuestión.
- transdisciplinar: saír do esquema mental do científico, para entrar no
do humanista e viceversa, para chegar así a decisións mais plenamente
humanas e responsables.
- internacional: implicando diferentes países.
Hoxe son múltiples as situacións da bioloxía que formulan un reto á
bioética e que lle dan a súa razón de ser.
1. Os avances da ciencia e a súa incidencia nos seres humanos, con
risco ás veces, de utilización ou manipulación.
1.1. As situacións éticas en relación co inicio da vida.
1.1.1. A fisioloxía da reproducción
O nacemento de Louise Brown, primeiro bebé probeta, en 1978
suscitou a reflexión sobre o estatuto moral do embrión humano (tema
discutido amplamente no Consello de Europa, sen que se vaia poder
estabelecer unha definición a curto prazo). Non obstante algúns científicos
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pronunciáronse neste campo; así o xenetista e político Jean François Mattei
(L’Enfant oublié) dirá que desde o momento en que un espermatozoide
fecunda un óvulo humano, hai aparición dunha vida humana indiscutible,
posto que non chegará a ser outra cousa que un ser humano. Esta vida,
porque é humana, é totalmente respectable. Ninguén pode esquecer este
aspecto esencial. O que difícil ten que ser –declara o equipo xurídico de
Claire Nairinck de Toulouse– ser pais de “nenos supernumerarios”, en
alusión a embrións conxelados ou sobrantes (De la Bioéthique au Biodroit).
A utilización destes embrións tanto para investigación, como para utilizar
os seus tecidos ou células en transplantes suscitan serios problemas éticos.
Tampouco a filiación dos nacidos de gametos doados está xuridicamente
resolta nin a problemática da maternidade subrogada ou “maternidade de
alugueiro”: o dereito a casar e fundar unha familia non implica o dereito a
un fillo, se non que “os dereitos do neno, marcan os límites do dereito a un
neno”.
1.1.2. O diagnóstico prenatal
A posibilidade dun diagnóstico de benestar fetal ou polo contrario dun
feto afecto de malformacións durante a xestación, trae consigo a sombra do
aborto selectivo e a necesidade patente de que a toma de decisións non se
faga mediante unha decisión simplista unilateral, senón despois dunha seria
reflexión ética de tipo pluridisciplinar que permita á parella tomar a súa
propia decisión, tras ter sido debidamente informada, suficientemente
formada e ofrecendo un acompañamento persoal en calquera das decisións
que se tomen. Cito de novo ó Profesor Mattei: “Paréceme que escoller a
morte para evitar un sufrimento é eminentemente discutible: unha vida non
pode ser xulgada pola presencia dun xene ou dun cromosoma”. Un servicio
de Consello Xenético e Reproductivo parece a mellor oferta para aquelas
parellas con risco de malformacións. Hoxe día temos xa ó alcance o
diagnóstico preconcepcional e preimplantatorio, coas súas implicacións
éticas.
1.1.3. Bioloxía molecular
A descuberta do ADN, primeiro e máis tarde dos enzimas de restricción,
tamén chamados tesoiras biolóxicas, permitiron a posibilidade de
recombinación controlada das partículas de ADN e a chamada enxeñaría
xenética, cuxa utilidade en medicina para o diagnóstico, tratamento,
prevención e investigación son evidentes, pero tamén se presta a todo tipo
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de manipulación do ADN de células, embrións, individuos e da poboación
en xeral. Unha das súas aplicacións pode ser a instrumentalización da
clonación humana, reproductiva ou non reproductiva que debe diferenciarse
doutros tipos de clonación: vexetal, animal, celular ou tisular, que non
teñen as mesmas connotacións éticas. Desde un plano colectivo, é preciso
garantir o respecto da herdanza natural da especie humana para a cal é
necesario declarar o principio de intanxibilidade.
A manipulación á carta do xenoma e de todas as combinacións xénicas
posibles, permitirá unhas aplicacións beneficiosas para as persoas, como a
obtención de medicamentos, o diagnóstico de enfermidades ata agora
descoñecidas, a posibilidade de tratamentos que eran inabordables, a
prevención mediante vacinas obtidas por tecnoloxía xenética. Pero pode
levarnos a unha medicina predictiva non sempre seguida dunha terapia
curativa, xénica ou non xénica, cos problemas que iso pode supor para as
persoas que vaian desenvolver a enfermidade, no ámbito persoal, nas súas
relacións laborais e no seu sistema de seguros, o cal necesita unha
sensibilidade ética e un control estricto para respectar os dereitos humanos
(intimidade, non-discriminación, protección dos mais débiles).
1.1.4. A utilización de tecido embrionario e fetal
A súa utilización para transplantes no tratamento dalgunhas
enfermidades dexenerativas, xenéticas ou inmunolóxicas e todo o tocante
ás células nais, como fontes de tecidos, demandan tamén o respecto ó
embrión, ó feto e anticipan a posibilidade dun aumento do número de
interrupcións do embarazo para obter tecido fetal.
1.1.5. Aplicación no ámbito agroalimentario
Valórase amplamente a súa aplicación no terreo agroalimentario e na
obtención de especies xeneticamente modificadas e transxénicos e con eles
a necesidade dunha ética ecolóxica comeza a aparecer no horizonte, para
evitar a diminución da biodiversidade e a alteración do ecosistema.
En lugar de soberano do cosmos, o home debe contentarse co modesto
posto de cidadán da comunidade biótica compartindo solidariamente sorte
e destino co resto dos seres vivos da mesma. A natureza aseméllase a un
macroorganismo, pirámide biótica, en proceso de desenvolvemento... Á
vida da natureza pertence o equilibrio entre os seus compoñentes, a
estabilidade e a interacción entre todos os seus membros.
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A manipulación do medio ambiente produciu xa desastres ecolóxicos
e desequilibrios xeográficos. A alteración ecolóxica e a falta de industria
nos países pobres incrementou o desequilibrio Norte/Sur; Este/Oeste.
Teríamos que pasar do home egocéntrico, ó home ecocéntrico. E a
valoración do desenvolvemento sustentable é unha resposta para dar desde
a xeoética.
1.1.6. Aplicacións ó mundo económico
Estas investigacións non fican á marxe do mundo económico polo que
se percebe, tamén, a necesidade de regulación do potencial económico que
as novas tecnoloxías pechan (ética dos negocios).
1.2. As situacións éticas en relación co final da vida
O desenvolvemento da inmunoloxía e o avance da cirurxía coa mellora
das técnicas dos transplantes de órganos e tecidos introducíronnos, á súa
vez ó criterio de morte cerebral e a todo o tocante á doazón de órganos,
xeralmente, de doador falecido, pero tamén de doador vivo.
Case simultaneamente defínese o Estado Vexetativo Permanente ou
crónico e iníciase a discusión ética, legal e social da lexitimidade de
interromper o tratamento destes enfermos.
E ábrese un debate amplo sobre a Eutanasia, o suicidio asistido ou o
deixar morrer, o encarnizamento terapéutico e unha morte digna.
1.3. Calidade de vida e dereitos dos pacientes
Na década dos ‘80, xurde a pregunta sobre se as novas técnicas son
máis ou menos humanizadoras cós tratamentos clásicos. Introdúcese o
termo calidade de vida (recuperación do grao de autonomía ou mantemento
do mesmo, ó longo da enfermidade e da vellez) téntanse homoxeneizar os
criterios dunha boa calidade asistencial e establécense os dereitos do
paciente. Os anos ‘90 caracterízanse pola velocidade, extensión e impacto
social dos progresos e suxírennos o desequilibrio entre demanda e recursos.
1.4. Distribución de recursos
O desequilibrio entre a oferta de alta tecnoloxía, ou medicina cara, e
a demanda sen límites por parte dos usuarios destas últimas novidades
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médicas, fai xurdir a idea da distribución xusta duns recursos escasos
dentro das políticas socio-sanitarias.
Pero non só a tecnociencia creou situacións novas, estas veñen tamén
marcadas por outros factores:
2. Novas ideas filosóficas
As novas ideas filosóficas modificaron tamén a relación Ética- Bioloxía.
Da orde da natureza, como motor da Filosofía ata o s. XVII, pásase ó
racionalismo da modernidade, coa “razón como criterio de verdade” e o
movemento emancipatorio de progreso dos representantes da Ilustración
que constitúe un canto á democracia: “Liberdade, igualdade, fraternidade”
e a ética como moral autónoma.
Entramos despois no postmodernismo ou desencanto da razón, a crítica
da razón para renacer do irracionalismo, e unha ética baseada no consenso
ou ética do discurso.
No inicio dos ’80 establécese unha ética principialista, (Informe
Belmont USA 1978-83), alomenos uns principios: catro, e xerarquizados
entre si, onde poder fundamentar a nosa reflexión ética. O principio de nonmaleficencia e o de xustiza establécense como principios de primeiro nivel
e os de beneficencia e autonomía en segundo nivel, xerarquización non
sempre ben respectada por representantes das filosofías utilitaristas ou das
autonomistas.
Nestes últimos anos, nos Estados Unidos, alí onde naceron, búscase
outro sistema de maior profundidade, para fundamentar as decisións
médicas (cito a Pellegrino): “o principialismo na súa forma actual non
sobrevivirá incólume, durante a próxima década. Requerirase un nexo
conceptual cos deberes, as regras, as consecuencias e a psicoloxía moral,
dentro da cal, a virtude da prudencia xoga un papel esencial” (JAMA,
1993).
Europa establece en novembro de 1998 a Declaración de Barcelona
establecendo os catro principios europeos: autonomía, dignidade, integridade
e vulnerabilidade, dentro dun Proxecto BIOMED II sobre os Basic Ethical
Principis in Bioethics and Biolaw.
Pero ademais tenta facerse camiño a ética das virtudes promovida por
Pellegrino. A relación médico-paciente ten que levar o selo dalgunhas
virtudes como a veracidade, intimidade, confidencialidade, fidelidade.
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Laín falará de beneficencia, benedicencia, benevolencia, benefidencia e
cooperación. Dise que o s. XXI será o século das humanidades, da filosofía
e da solidariedade ¿serao de verdade?...
3. A crise de valores da sociedade actual
Nunha sociedade plural e secular, como é a do noso tempo, non cabe
unha moral dotada de contido, propia dunha comunidade de valores, ou “de
amigos morais”, se non simplemente unha moral de procedemento ou de
consenso, mesmo de acordo estratéxico, como “de estraños morais”
(T.Engelhardt en Fundamentos de Bioética).
4. Nova relación médico-paciente
Desde os anos 20 deste século, o paciente non escapou á revalorización
da súa autonomía. Laín falará da rebelión do paciente. Con Freud iníciase
un proceso na patoloxía contemporánea cara a consideración do enfermo
como persoa individual e desde aí tamén se investiga a antropoloxía
médica.
O ser humano, considerado por Zubiri como “axente, autor e actor da
súa vida” recibirá de Laín a dimensión médica, “pero tamén paciente,
espectador e interprete de si mesmo”. O paciente xa non é un menor, por
moito que a enfermidade o diminúa, como pensaban os gregos, para quen
a enfermidade debilitaba o corpo e alteraba o xuízo moral incapacitándoo
para decidir en causa propia.
Hoxe, polo contrario consideramos que na maioría dos casos temos
pacientes competentes, lúcidos, que como axentes morais autónomos “son
interlocutores válidos á hora de tomar decisións nas cuestións que lles
afectan e por iso é obrigado deixalos participar en condicións de simetría
nos diálogos previos á decisión” (A.Cortina)
A información e o consentimento informado subseguinte, son pasos
lóxicos dentro dese proceso sen esquecer que a “toma de decisións, non é
sempre sinónimo de liberdade” (Von Weizsacker)
5. O concepto de saúde, é outra variante dos tempos modernos.
Nin a saúde como ausencia de enfermidade, nin o perfecto estado de
benestar físico, psíquico e social definido pola OMS en 1946, definición
demasiado ambigua, que non se pode soster hoxe, cando as 3/4 partes da
humanidade carecen dos mínimos deste benestar.
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Outras definicións parecen máis adaptadas. Boorse, nunha definición
abondo complicada ven dicir que a saúde é, dentro de cada grupo de idade
e sexo, a aptitude para levar a cabo as funcións normais con, alomenos,
unha eficiencia aceptable.
Von Weizsäcker define a saúde como a ampla capacidade de acometer
a empresa da autorrealización, na cal a curación é o proceso que posibilita
a iniciación ou a reintegración do enfermo a esa empresa.
Adela Cortina concibe a saúde como o grao de autoposesión de corpo
e mente por parte do suxeito. Autoposesión que implica: capacidade de
desprazamento, capacidade de autocontrol, conciencia e capacidade de
relación persoal.
6. Algunhas cuestións máis intimamente relacionadas coa xustiza e
o dereito piden unha resposta desde o biodereito.
Son estas: a distribución de recursos escasos, evitando as situacións de
discriminación na práctica médica e na experimentación sobre humanos; os
aspectos xurídicos do inicio e fin da vida, e a nova especialidade do dereito
sanitario e xuristas para a saúde, son campos comúns á bioética e ó
biodereito.
7. Os comités de ética
Tanto de investigación, como asistenciais son un dos grandes retos da
bioética para determinar ou orientar as nosas decisións médicas, en beneficio
dos dereitos dos pacientes, dunha maneira eticamente correcta, mediante a
valoración interdisciplinar para chegar a un acordo por consenso dun xuízo
de valor con carácter consultivo vinculante, no caso dos Comités Éticos de
Investigación Clínica (CEIC) ou non vinculante para os Comités de Ética
Asistencial (CEA).
9. Investigación e industria
Non cabe dúbida de que a investigación é necesaria como fonte de
progreso para a humanidade, e que un día poidamos dicir para toda a
humanidade. Poder facer unha cousa, non leva consigo o dereito de facela
pero asistimos nos nosos días a unha certa disociación entre a ciencia e a
técnica, a un desenvolvemento desta última a maior velocidade, sen a penas
deixar ós científicos sentar as bases para apoiar o xuízo ético.
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Ademais non son as universidades, nin os hospitais quen dispoñen de
recursos para a investigación e dependen na súa maioría de proxectos
financiados pola industria, non libres de intereses económicos, con certo
condicionamento sobre o investigador. Diversos proxectos de ámbito
europeo estudian esta simbiose e a contribución que se debe facer desde a
Bioética para, sen interferir o progreso técnico, ir interpretando as claves
deste progreso e achegar unha reflexión ética previa á posta en actividade
das novas tecnoloxías, con garantía de respecto á dignidade humana.
Con este exiguo análise das situacións que deron lugar á bioética, a súa
razón de ser concluiría afirmando que o que está en xogo é decidir o que
facemos coa nosa responsabilidade e co noso saber, en síntese o que
facemos con nós mesmos, cos nosos semellantes e co mundo que habitamos
xa que como nos lembra moi ben Lester Brown no seu libro Un mundo sen
fronteiras: o obxectivo está nunha “ideoloxía de unificación global que
debe buscar elevar a todo o mundo por riba das condicións infrahumanas
de vida que agora imperan para gran parte do xénero humano”. Así nolo
lembraba o propio Poter, citando a Brown nunha vídeo-conferencia con
ocasión da inauguración do Congreso Mundial de Bioética en Xuño deste
ano.
Mª Pilar NÚÑEZ-CUBERO
Traduciu Xaime M. González Ortega
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Ética civil e moral cristiá
Por Marciano VIDAL

Nas páxinas que seguen propóñome analizar a relación entre a ética civil
e a moral cristiá. Para iso, ofrezo tres perspectivas que iluminan suficientemente a cuestión: en primeiro lugar, analizo o significado da ética civil; en
segundo termo, aludo á postura dos católicos ante esa proposta de moral civil;
e, por último, relaciono a moral cristiá e a ética civil, véndoas dentro do único
proxecto de salvación que ten en Cristo o seu punto central de converxencia.
I. Descrición da ética civil
Desde hai algúns anos vénse falando da ética civil para referirse á
dimensión moral da sociedade no seu conxunto. Mediante varias aproximacións complementarias tratarei de explicar o sentido e a funcionalidade que
hai que outorgar a esta categoría de tanta transcendencia para a dimensión
moral da sociedade actual.
1. A expresión e o seu significado
a. A expresión ética civil componse dun substantivo (ética) e dun
adxectivo (civil). O substantivo pon de relevo a expresa referencia á orde
moral en canto tal. A ética civil por ser ética formula unha peculiar instancia
normativa da realidade humana. Dita instancia normativa non se identifica: nin
coa normatividade convencional (civismo), nin coa normatividade dos feitos
(socioloxía), nin coa normatividade xurídica (orde xurídica).
Aínda que non se opón por principio a estas normatividades tampouco se
identifica sen máis con elas. É unha instancia normativa superior en rango de
apelación e en valía de valoración.
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O adxectivo (civil) non é moi adecuado para expresar o contido
conceptual ó que se pretende aludir. Obviamente non se formula con el unha
ética civil contraposta a outra ética militar ou clerical. Aquí o adxectivo civil
ten o mesmo significado que laica, racional. Úsase esta adxectivación pola
carga suxerente que contén e porque, de feito, a ética civil refírese á instancia
moral da vida cidadá ou civil1 .
b. Pasando do nivel expresivo ó nivel conceptual, enténdese por ética civil
o mínimo moral común dunha sociedade secular e pluralista. Falar de ética é
referirse tanto á sensibilidade ética coma ós contidos morais. Por iso, a ética
civil alude á dupla vertente de sensibilidade e de contidos morais da sociedade.
A ética civil é a converxencia moral das diversas opcións morais da
sociedade. Neste sentido, fálase de mínimo moral, en canto que marca a cota
de aceptación moral da sociedade por debaixo da cal non pode situarse ningún
proxecto válido da sociedade. Ollada desde outra perspectiva, a ética civil
constitúe a moral común dentro do lexítimo pluralismo de opcións éticas. É a
garantía unificadora e autentificadora da diversidade dos proxectos humanos.
Para verificar esta noción de ética civil precísase apoiala na racionalidade
humana. Pero non abonda con esta estructura racional, xa que a mesma
racionalidade é a que dá orixe ó pluralismo moral. É preciso que esa
racionalidade ética sexa patrimonio común da colectividade. Soamente se
pode falar de ética civil cando a racionalidade ética é compartida polo
conxunto da sociedade e forma parte do patrimonio sociohistórico da
colectividade. Unicamente entón a racionalidade ética constitúe unha
instancia moral de apelación histórica e se converte propiamente en ética civil.
A ética civil é, polo tanto, o mínimo moral común aceptado polo conxunto
dunha determinada sociedade dentro do lexítimo pluralismo moral. A
aceptación non se orixina mediante un superficial consenso de pareceres nin a
través de pactos sociais interesados. Esta aceptación é unha categoría máis
profunda: identifícase co grao de maduración ética da sociedade. Maduración
e aceptación son dúas categorías para expresar a mesma realidade: o nivel
ético da sociedade.
2. Condicións para que exista a ética civil
Afirmar a ética civil é coafirmar un determinado horizonte sen o cal
aquela non pode ter consistencia real. Non pode existir a ética civil se non
Sobre o concepto de sociedade civil vid. A. Cortina, Sociedad civil, en A. Cortina (Dir), 10 palabras
clave en Filosofía Política, Estella, 1998, paxs. 353-388.
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existe unha peculiar maneira de entender e de vivir a realidade social. Tal
peculiaridade concrétase en tres riscos: non confesionalidade da vida social,
pluralismo de proxectos humanos, posibilidade teórica e práctica da ética non
relixiosa.
A ética civil postula, en primeiro lugar, a non confesionalidade da vida
social. Confesionalidade social e ética civil son dúas magnitudes que se
exclúen. A confesionalidade da vida social orixina unha xustificación única e
totalizadora da realidade; esa xustificación é excluínte doutras posibles e
imponse de modo non racional. Fai das persoas crentes e das valoracións
dogmas. Non tolera a existencia dunha xustificación racional e, por
conseguinte, non dogmática. A laicidade, entendida aquí como racionalidade
e como non confesionalidade, é a primeira condición para que exista a ética
civil. Esta xurde da sociedade laica e diríxese a unha vida social non rexida
pola confesionalidade.
En segundo termo, a ética civil esixe tamén como condición a existencia
do pluralismo de proxectos humanos. A sociedade que non admite o xogo
democrático non apela tampouco á instancia crítica da ética civil. A súa
instancia crítica é unicamente a forza do poder dictatorialmente mantido. A
ética civil é correlativa ó pluralismo moral. As dúas realidades apoianse e
xustifícanse mutuamente. Mentres que o pluralismo moral expresa a madurez
da liberdade, a ética civil pon de manifesto a madurez da unidade. A ética civil
expresa a superior converxencia dos diversos proxectos humanos da sociedade
libre e democrática.
O terceiro risco descritivo do horizonte social no que xurde a ética civil
refírese á posibilidade teórica e práctica da ética non relixiosa. Quen non
aceptan a xustificación puramente racional e intramundana da ética non poden
comprender o significado real da ética civil. Esta é, por definición, unha ética
baseada na racionalidade humana.
Na ética civil poden, e deben, cadrar crentes e non crentes. A ética civil
non exclúe do lexítimo pluralismo moral as opcións éticas derivadas de
cosmovisións relixiosas. Sen embargo constituise non pola aceptación ou
rexeitamento da relixión, se non pola aceptación da razoabilidade compartida
e pola recusación da intransixencia excluínte.
3. As “fontes” ou factores que orixinan o caudal da ética civil
O caudal moral da ética civil constituise mediante a afluencia de diversos
ríos. Entre os factores que fan descubrir os contidos morais básicos da ética
civil hai que sinalar os seguintes.
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En primeiro lugar, é a sensibilidade moral da humanidade a que vai
facendo xurdir un conxunto de estimacións que incrementan o patrimonio
ético da historia humana. Algúns valores tardan en xurdir; por exemplo, negar
lexitimación ética á escravitude. Outros, son afirmados globalmente, pero
rexeitados parcialmente; por exemplo, valoración ética da vida en xeral e
xustificación moral da guerra. Hai valores que sofren escurecemento; por
exemplo, a fidelidade conxugal ou o respecto á vida intrauterina. En fin,
advírtense avances (valor da igualdade, sensibilidade ecolóxica, etc.),
constátanse estancamentos e ata desviacións. Pero, en termos xerais, a
sensibilidade moral da humanidade progresa positivamente.
Ó lado da sensibilización moral hai que situar a reflexión ética. As
grandes correntes do pensamento (aristotelismo, estoicismo, kantismo,
cristianismo, etc.), así como personaxes históricas cualificadas orixinan
valoracións novas, as cales, ó sedimentar na historia, pasan ó acerbo común da
humanidade.
Non deixan de ter notable importancia na xénese dos contidos morais da
ética civil as intervencións de determinadas instancias éticas da humanidade.
Tales instancias, afastadas intencional e realmente dos xogos do poder e
buscando o ben da humanidade, fan labor de crítica social e propoñen ideais
éticos á sociedade. Poden ser encadrados entre estas instancias éticas: as
Igrexas, Xustiza e Paz, Amnistía internacional, etc.
Xuntando o caudal das tres fontes sinaladas conséguese unha notable
corrente ética na historia humana. A actual sensibilidade ética da humanidade
atinxe cotas importantes. Pódese afirmar que o perfil estimativo do momento
presente, aínda que debe ser mellorado, non é globalmente negativo.
4. Os contidos da ética civil
Os contidos da ética civil constitúense mediante acordos morais por riba
das diverxencias do san pluralismo ético e ás veces en contra do dictado polo
dereito positivo ou pola conducta real dos individuos e dos grupos. As
converxencias éticas non son outra cousa que as estimacións morais básicas ou
as preferencias axiolóxicas deducidas da racionalidade humana. Convén
advertir que estas obxectivacións morais han de ser lidas e aceptadas
criticamente, xa que non sempre conteñen a auténtica verdade moral, e
dinamicamente, xa que é necesario facer avanzar cada vez máis o nivel ético
da humanidade.
É imposible facer unha exposición completa e detallada dos contidos
morais que compoñen a ética civil do momento presente. Soamente aludo a tres
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exposicións sintéticas de valores, preferencias axiolóxicas e de estimacións
morais:
a. Síntese dos valores fundamentais (dereitos fundamentais) poden
considerarse as declamacións éticas que, con maior ou menor vinculación
xurídica, se dan a así mesmos a sociedade e os grupos humanos. Sobresae entre
elas a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, que no momento
histórico presente constitúe o contido nuclear da moral civil. Sobre o
significado desta Declaración volverei máis adiante para ver alí o punto de
encontro entre a ética civil e a moral cristiá.
b. De entre as preferencias axiolóxicas poden ser subliñadas as tres que
propón Ferrater Mora: 1) vivir é preferible a non vivir; 2) ser libre é preferible
a ser escravo; 3) a igualdade é preferible á desigualdade2 .
c. Por outra parte, dentro das estimacións morais básicas non se poden
deixar de sinalar as seguintes: o valor absoluto da vida humana, a liberdade
como primeiro atributo da persoa, o postulado da non discriminación (por
razón de raza, sexo, conviccións, etc.), a esixencia ética da igualdade e da
participación, etc.
5. As funcións da ética civil
5.1. Funcións globais
A ética civil ten unhas funcións globais que poden ser expresadas do
seguinte xeito:
a. Manter o alento ético (a capacidade de protesta e de utopía) dentro da
sociedade e da civilización nas que cada vez imperan máis as razóns
instrumentais e decrecen as preguntas sobre os fins e os significados últimos da
existencia humana.
b. Unir os diferentes grupos e as distintas opcións creando un terreo de
xogo neutral a fin de que, dentro do necesario pluralismo, todos colaboren para
elevar a sociedade cara cotas cada vez máis altas de humanización.
c. Desacreditar eticamente aqueles grupos e proxectos que non respecten
o mínimo moral común postulado pola conciencia ética xeral.
2

J. Ferrater, De la materia a la razón. Madrid, 1979. Paxs. 174-187.
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2. Insistencia na ética profesional e cívica
Aínda que a ética civil non se identifica co civismo nin se reduce ó terreo
da moral social ou profesional, sen embargo, ten unha marcada orientación
cara os campos da conciencia moral profesional e cívica. En grupos humanos
nos que prevaleceu durante moito tempo unha determinada moral confesional
tende a decrecer a ética propiamente profesional e cívica. De aí que en tales
grupos sexa beneficiosa a insistencia sobre a ética civil. É unha insistencia que
apoiou, entre outros, Laín Entralgo3.
3. A educación moral civil
A ética ten unha función notable en relación coa educación moral. Teño
a convicción de que a educación moral é unha das necesidades primarias da
sociedade. Agora ben, son do parecer de que esa educación moral sexa
programada e realizada na escola desde e para a ética civil4.
A educación moral na escola non pode ser de carácter confesional
(confesión relixiosa ou confesión laica). Há de proxectarse un tipo de
educación que teña como punto de partida e como meta a moral civil. Esta
forma de moral desengánchase de cosmovisións relixiosas e metafísicas e,
baseándose na conciencia ética da humanidade, proxecta un ideal moral
común e aberto ás distintas opcións auténticmente democráticas.
O contido nuclear desta moral civil é no momento histórico presente a
Declaración Universal dos Dereitos Humanos. A partir deste contido básico
han de ser organizados os programas concretos de educación moral. É certo
que a moral civil é mais un ideal que unha realidade (xa que o que realmente
existe son as éticas diversamente cosmovisionadas) e é certo que cada
educador e cada centro educativo matizará o contido idealmente común (xa
non existe unha educación neutra e menos no campo da moral), sen embargo,
e a pesar desas limitacións, creo que a educación moral obrigatoria na escola
ha de ser de signo civil e non confesional.
4. O rearme moral da sociedade
Tódalas funcións da ética civil sintetízanse e concrétanse nunha: o rearme
moral da sociedade en todas as súas camadas, grupos e individuos. Rearme
3
P. Laín, La moral civil, Gaceta Ilustrada, 1.111, pax. 23; Moral civil, El País, 6 de setembro de 1979,
pax. 9.
4

Cf. M Vidal, La estimativa moral. Propuestas para la educación ética. Madrid, 19992
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moral que se refire, de forma dialéctica, tanto á renovación ética do individuo
como á moralización das estructuras sociais.
A sociedade democrática, tanto no que ten de vida social como na orde
xurídica que a xustifica e normativiza, non pode desentenderse da ética. O puro
positivismo fáctico ou xurídico introduce a sociedade nun círculo vicioso, sen
saída e dominado, en definitiva, polo poder. A moralidade pública ou civil é
unha esixencia da mesma vida social como criterio de discernimento do
humano ou lugar de apelación para todos.
Sen instancia ética, a vida social ou retorna á inxenuidade do caos
primitivo ou é dominada polo poder do máis forte. Con respecto á primeira
solución, di Aranguren: “nas sociedades primitivas non existe nin tan sequera
a distinción real entre o moral, o social e o xurídico; por tanto, menos aínda,
cabe a súa distinción conceptual. Todo está confundido nuns mores que son á
vez usos sociais, costumes morais e preceptos xurídicos (non escritos, ou a
penas, pero vixentes). É o que Hegel chamaría substancia ética inxenua”5. Da
segunda solución, o dominio do máis forte, non escapan aqueles que esaxeran
a importancia decisiva do poder fáctico ou do poder da lei positiva.
6. Amplitude de significados da ética civil
Ademais do seu significado directo e inmediato, a ética civil contén outras
resonancias significativas de maior amplitude. Quero referirme a tres delas: a
necesaria función da ética na vida social, a afirmación da unidade dentro da
universalidade do xénero humano, e a aposta por unha ética universalizadora
e integradora de todos os seres racionais.
6.1. Afirmación da paixón ética
Alén da a normatividade fáctica (os feitos) ou xurídica (positivismo
xurídico) recoñécese unha esixencia nacida das entrañas humanas (natureza
humana), como lle acaece paradigmaticamente a Antígona fronte ó poder do
seu tío Creonte. Xurde así un Ideal de Xustiza anterior á xustiza legal; é a
Xustiza radical, que sae ó largo campo da vida –como Don Quixote– a
desfacer entuertos que son tolerados, propiciados ou non solucionados pola
xustiza institucionalizada, a Santa Irmandade.
O paradigma da ética civil herda esta paixón ética e non acepta que “todo
valla o mesmo” (liberdade ou represión; tortura ou integridade; vida ou morte).
5

J.L.L. Aaranguren, Ética y política. Madrid, 1968, pax. 35.
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Fronte á irrelevancia, fronte ó cinismo, fronte á tecnocracia, fronte ó
pasotismo, fronte á indiferencia, fronte á impasibilidade moral: a ética civil
propón o pathos da ética ou a ética apaixonada polo clamor da inxustiza.
Soamente coa afirmación da ética civil como instancia normativa
suprema da vida social se poñen limites exactos ó poder excesivo da orde
xurídica. A lei positiva non é a norma definitiva. Ela mesma está sometida á
ética.
O mesmo hai que dicir en relación co poder da técnica e o poder dos feitos.
Para que estes poderes non se convirtan en instancias últimas da vida humana
precísase afirmar o valor da ética civil como criterio de confrontación da
autenticidade humana.
6.2. Unidade, dentro da universalidade, do xénero humano
A ética civil implica unha fe notable na solidariedade humana. Crendo,
como cre, que a razón non é monopolio de ninguén, afirma a unidade do xénero
humano dentro da súa plural variedade. Dese “monoteísmo racional”
despréndese o apoio ético á igualdade radical dos individuos e dos grupos. Sen
esquecer os lexítimos pluralismos históricos e culturais, propicianse
procesos de converxencia e de aculturación máis alá das diferencias identificadoras.
Na razón, compartida igualmente por todos, establécense corredores de
comunicación: para o transvase cultural, para o achegamento mutuo, para a
solución pacífica dos conflictos, para o comercio, para a persuasión, e ata para
a evanxelización. A categoría do dereito de xentes foi o lugar de intelixencia
moral común, por riba das diferencias relixiosas (xudaísmo, cristianismo,
islamismo) e por riba das diferencias sociais (bárbaros e civilizados;
colonizados e colonizadores).
A ética civil herda esta fe na solidariedade humana: apoia a comunicación
(fronte ó solipsismo), o diálogo (fronte á intransixencia), a persuasión (fronte
á imposición fanática), a aculturación (fronte ó provincianismo), a identidade
(fronte ó asoballamento).
6.3. Carácter universalizador e integrador
A ética civil pretende realizar o vello soño dunha moral común para toda
a humanidade. Na época sacral e iusnaturalista do pensamento occidental ese
soño cobrou realidade mediante a teoría da lei natural. Coa chegada da
secularidade e tendo en conta as críticas feitas ó iusnaturalismo búscase suplir
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a categoría ética de lei natural coa de ética civil. Esta é, por definición, unha
categoría moral secular. Pénsase que só a secularización da moral social pode
configurar un modelo de convivencia que sirva para todos, os crentes e os non
crentes, e só desde esa plataforma poderá constituírse unha sociedade libre, é
dicir, plural e aberta.
A ética civil continúa realizando a pretensión da lei natural ou, mellor, do
dereito de xentes. A mellor tradición ética é a que afirma que a lei natural “non
se funda tanto nuns mandatos e nunhas prohibicións canto na capacidade
humana e a discusión racional; como tal, ofrece un marco xenuíno para a
formulación dunha moral pública universal”6.
Propiciando a toma de conciencia da ética civil estase a apoiar ó mesmo
tempo a conciencia da unidade e universalidade do xénero humano. A ética
civil non espalla nin enclaustra, se non que unifica e universaliza. A ética civil
é, en expresión bíblica, a contrafigura da Torre de Babel.
II. Actitude dos católicos ante a ética civil
Ante a proposta da ética civil a reacción dos cristiáns non pode ser de
rexeitamento senón de aceptación. Unha aceptación obviamente non inxenua
senón crítica, é dicir, que acepte os postulados teóricos e trate de facelos
verificables con toda a forza e a valía da proposta.
Non faltaron cualificadas tomas de postura a favor da ética civil7. A
Conferencia Episcopal Española na Instrucción Pastoral da Asemblea Plenaria
Moral e sociedade democrática (14 de febreiro de 1996) apoia a proposta da
ética civil nestes termos: “Non excluímos, pois, en absoluto, o que se acostuma
chamar ética civil, senón que pensamos que é posible e desexable. Desexamos
que, no seo da pluralidade lexítima e democrática, se avance no
recoñecemento e no respecto a uns auténticos valores éticos comúns que,
arraigados na verdade do home, mais alá do puro consenso fáctico e das meras
decisións maioritarias, merezan o nome de valores e sirvan de base á
convivencia na xustiza e na paz. A ética civil, se realmente é ética,
corresponderá, alomenos no fundamental, ás esixencias da lei natural, é dicir,
da razón humana, en tanto que partícipe da sabedoría divina (cf.VS, nn.42-45);
non se definirá por oposición nin exclusión da ética cristiá, se non polo seu
6

Ch. Mooney. La Iglesia, ¿guardiana de una ley natural universal?. Concilium, 155 (1980), pax. 206.

Tal foi a postura do cardeal V.E. Tarancón, La ética civil, Vida Nueva 1.768 (1990), pax. 25; tamén
en Los valores éticos de la democracia (discurso con ocasión do doutoramento honoris causa pola
Universidade Politécnica de Valencia), Vida Nueva 1.965 (1994), paxs. 23-29.
7
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compromiso positivo coa verdade do home; e, polo tanto, manterase en
continua e sincera interacción coa ética de base explicitamente relixiosa, na
que se expresan os principios morais vivos na tradición histórica do noso
pobo”8. Monseñor Fernando Sebastián, despois de recoller este texto da
Conferencia Episcopal Española, engade: “Benvida sexa, pois, a ética civil,
entendida como un saber racional sobre os deberes morais da persoa, nos
ámbitos individual e social, no marco dunha comprensión do home como ser
ético de valor transcendente”9.
Dentro do denominador ético común caben as variacións que a
peculiaridade de cada lexítima opción se sinta urxida a introducir. Cabe, entre
outras, a peculiaridade da opción moral dos cristiáns, que pola súa propia
condición ofrece a mensaxe de perfección evanxélica vinculada á realización
dos valores do Reino de Deus.
A aceptación do pluralismo ético levará os cristiáns a un labor de
colaboración con todos os individuos e grupos de boa vontade. A ética
constitúe o horizonte común e de diálogo entre crentes e non crentes. O
Concilio Vaticano II puxo de relevo a importancia da ética como plataforma de
encontro e de cooperación: “A fidelidade á conciencia une os cristiáns cos
demais homes para buscar a verdade e resolver con acerto os numerosos
problemas morais que se lle presentan ó individuo e á sociedade” (GS, n.16).
III. Plenitude da ética civil na moral cristiá
1. A identidade da moral cristiá
A presencia da ética civil na sociedade pluralista obriga ás opcións
particulares que concorren no debate ético común a definir a súa peculiar
identidade. De aí que sexa necesario explicitar os riscos que describen a
identidade da opción moral cristiá. Anoto, a continuación, aqueles que son os
máis peculiares.
O cristianismo non é esencialmente unha moral. Non pertence sequera ó
tipo de relixións que, como o budismo, funcionan a modo de sabedorías
morais. O cristianismo é fundamentalmente un ámbito de sentido
transcendente (fe) e de celebración relixiosa (simbólica sacramental).
8

Moral y sociedad democrática, Ecclesia 2.778 (2 de marzo de 1996), paxs. 15-16.

F. Sebastián, Moral cristiana y pluralismo moral en A. Sarmiento (ed), Moral de las persona y
renovación de la teología moral. Madrid, 1998, pax. 228.
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Sen embargo, correspóndelle ó cristianismo, como un elemento
imprescindible, realizar unha praxe histórica en coherencia coa fe e coa
celebración cultual. Doutro xeito sería unha relixión alienada e alienante.
Se a fe e a celebración relixiosa esixen o compromiso transformativo
intramundano, a moral vivida do cristianismo non é outra cousa que a
mediación práxica desa fe e desa celebración. Ó longo da historia os cristiáns
realizaron de diversos modos ese empeño moral, que transformou as súas
propias vidas e transformou o mundo sobre o que influían.
¿Que é o específico da moral cristiá? Esta pregunta non se resolve dicindo
que o cristián ten unhas fontes de coñecemento moral distintas das que ten o
non crente; nin afirmando que o cristián vive a súa vida moral nun plano
superior ó do non cristián. Tampouco hai que buscar a diferenciación nun
mundo moral distinto do autenticamente humano. A moral concreta dos
cristiáns debe cadrar coa moral de todo home de boa vontade.
O propio e específico da ética cristiá hai que buscalo no modo en que
realizamos os contidos concretos da moral. Este modo chámase tamén visión
das cousas (ou cosmovisión), e é a gran forza dinamizadora das actitudes
morais. Concretando máis: o factor específico da ética cristiá é a referencia a
Xesús de Nazaret. El constitúe o horizonte ou a perspectiva de comprensión e
vivencia da realidade para o crente. Esa referencia a Xesús foi expresada e
vivida de moitas maneiras na tradición cristiá. A teoloxía actual exprésaa
preferentemente a través das categorías evanxélicas de seguimento de Cristo e
de realización do reino de Deus.
Xesús simplificou de maneira radical a xustiza da lei, substituíndoa por
indicacións abertas, susceptibles de ser interpretadas creativamente polos
individuos e os grupos. En termos actuais diríamos que se trata non dunha
moral da lei, se non dunha moral da responsabilidade; non tanto dunha moral
de actos canto dunha moral de actitudes. En lugar de prescricións detalladas,
as esixencias da fe deben conducir a unha opción radical.
A moral cristiá debe tender a sintetizar as esixencias en núcleos de
importancia, como o da dupla e única esixencia do amor. Por outra parte, ha de
ser unha ética motivada.O motivo básico constitúeno as esixencias propostas
por Xesús ó anunciar o reino de Deus.
Aínda que a moral cristiá cadra no seu contido básico con toda moral
auténticamente humana, a fe introduce algunhas preferencias, tales como:
a. O valor absoluto da persoa humana. Para Xesús a persoa ocupa o lugar
da lei e das institucións. Xesús aparece nos evanxeos como señor do sábado e
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das institucións. Ese mesmo señorío e esa liberdade son transmitidos a quen o
segue. Deste modo o valor da persoa é conectado coa superioridade e liberdade
de Xesús fronte á lei e as institucións relixiosas.
b. A preferencia inequívoca polo “débil”. Na actuación de Xesús é clara
a súa preferencia polo pobre, o marxinado, o esmagado, o pecador. É un risco
básico da moral vivida por Xesús; risco que se converte en signo da súa
mesianidade. A norma suprema, e no fondo a única, de conducta para o cristián
é a atención total ó que os demais necesitan e esperan; polos outros, en especial
polos máis débiles, o cristián debe estar disposto a dalo todo.
2. Moral cristiá e moral racional
Cando se relacionan moral cristiá e ética civil pódese caer na ambigüidade
de contrapor a opción moral dos cristiáns coa racionalidade e coa
humanidade, como se a moral cristiá non fose racional ou humana. A postura
auténtica e obxectiva en relación con esta cuestión pode sintetizarse nestas
dúas afirmacións: 1) a moral cristiá non se contrapón á moral racional; 2) pero,
a moral cristiá, ademais das evidencias racionais, utiliza outros presupostos
(ou conviccións), o cal a distingue da mera moral racional.
Sería non entender en absoluto o significado e a función da moral cristiá
se se eliminase dela a espesura da racionalidade. Eliminada esta, a moral cristiá
ficaría reducida a:
- Fideísmo ético, é dicir, á soa forza da convicción pola convicción sen
posibilidade de xustificar, de explicar e de facer razoable aquilo ó que se
entrega o torrente cego da decisión.
- Fundamentalismo intransixente, é dicir, opción pechada sobre ela
mesma coa pretensión de ser a única valida e, polo tanto, eliminando
fanaticamente as restantes opcións posibles.
- Adoutrinamento heterónomo e antiemancipatorio, que impide a
configuración do suxeito humano e o progreso da sociedade, relegando a
moral ó exercicio dun poder cego e represor.
A correcta interpretación da moral cristiá é aquela que asume plenamente
e ata as súas últimas consecuencias a racionalidade ética. E iso por unha dupla
razón. Primeiro porque a realidade sobre a que versa a moral cristiá non é outra
que a mesma e única realidade humana. A vida, a sexualidade, a parella, a
economía, a política, a cultura, a ecoloxía, etc, constitúen a materia ou o
contido que comparten os cristiáns con toda a familia humana.
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En segundo lugar, porque a verdade que sustenta esa realidade humana
constitúe o fundamento imprescindible da normatividade moral.
Para o cristián a realidade, e a súa inherente verdade, son obra de Deus e,
sen perder un ápice da súa autonomía, entran de forma plena e coherente no
conxunto unitario da revelación e da vivencia cristiá. Esta afirmación
concrétase no ámbito da moral porque esixe a racionalidade humana como a
mediación na que se expresa e se encarna a normatividade cristiá.
Así, pois, é necesario destacar a importancia e a necesidade da
normatividade humana e da súa racionalización como preámbulo, horizonte e
mediación da ética cristiá. A partir desta visión, compréndese a normatividade
moral humana:
- Como un camiño, ou preámbulo, cara a plenitude da moral cristiá.
- Como un lugar de verificación da moral cristiá. Se a moral humana pode
ser considerada como un camiño de ida cara a moral cristiá, tamén pode ser
entendida como un camiño de volta da Revelación para a transformación da
realidade humana. En efecto, unha das formas de verificar a moral da
Revelación é utilizar o vieiro da moral humana.
- Como mediación da moral cristiá: dentro desta comprensión xeral, a
moral humana é mediación do compromiso ético que é inherente á fe cristiá.
De feito, a articulación da fe e a ética na existencia do crente radica no sentido
e función das mediacións en que se expresa e autentifica o dinamismo do acto
de crer. Se o acto de crer é comprometerse, o compromiso da fe só é posible a
través das mediacións éticas.
3. Os dereitos humanos: denominador común moral da humanidade
actual e punto de encontro coa moral cristiá
O valor absoluto da persoa é unha afirmación moral na que converxen a
ética civil e a moral relixiosa. Desde distintos puntos de partida e con
cosmovisións diferentes chegan a idéntica conclusión axiolóxica. Aínda que
nesta conclusión axiolóxica están presentes os peculiares matices dunha e
outra postura, iso non impide que compartan unha idéntica substantividade
ética na valoración absoluta da persoa10.
Os dereitos humanos constitúen a concreción histórico-ético-xurídica da
dignidade e do valor absoluto da persoa. Por iso, mais alá dos lexítimos
Para o desenvolvemento da afirmación enunciada no texto, remito a M. Vidal, Valor absoluto da
persoa, Revista Católica Internacional 4 (1982/2) paxs. 51-72.
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pluralismos, os dereitos humanos veñen ser o denominador común ético da
humanidade actual. Neles exprésase o contido básico da ética civil.
Desde distintas perspectivas recoñécese que a Declaración Universal dos
Dereitos Humanos de 1948 expresa a actual converxencia moral da
humanidade. Para F. Savater a Declaración é o “repertorio fundamental” no
que se recolle “o mínimo común denominador da dignidade humana e que
debería servir non só como fundamento das constitucións democráticas se non
tamén como último criterio para xulgar os preceptos legais e os réximes
políticos de calquera recuncho do mundo”11. A xuízo de J. Vidal-Beneyto, “os
dereitos humanos preséntansenos hoxe como o único corpus que ten
lexitimidade suficiente para presidir os procesos e prácticas propios da vida en
común dos individuos e dos pobos… Consagrados como universais e
definitivos, os dereitos humanos asumiron a función de referente último, o
horizonte sen alén, inicio dunha nova fase da humanidade, ideoloxicamente
reconciliada, cuxo termo será o pleno exercicio deses dereitos”12.
Desde a perspectiva crente, recoñécese que a Declaración de 1948
“brotou como unha ética secular para salvagardar uns imprescindibles valores
humanos”13; ademais, afírmase que “responde a un movemento secular” e “ten
a súa consistencia ética”14. Mediante a aceptación compartida dos dereitos
humanos, “crentes e non crentes podemos atoparnos na nosa fe común no
home”15.
Optar polos dereitos humanos é optar por un compromiso humano no que
se suman esforzos provenientes de posturas lexitimamente plurais. É apostar
por unha pastoral do diálogo e da converxencia, e non por formas de presencia
intransixentes e asoballadoras. É traballar pola causa do ser humano
necesitado e non polos nosas propias causas.
A fe cristiá sabe descubrir na afirmación e defensa dos dereitos humanos
“un signo do Espírito no noso tempo”16. De feito a Declaración de 1948
“expresou aspiracións que poden ser vistas como manifestacións do
11

F. Sabater, ¿Humanos o colectivos?, El País, 4 de outubro de 1998, pax. 13.

12

J. Vidal-Beneyto, Un mal paso, El País, 24 de xullo de 1998, pax. 13.

Comisión Episcopal de Pastoral Social, La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Madrid,
1998, n. 1.

13

14

Ibid., n. 17.

R. Coste, La foi chrétienne et la “Declaration Universelle des Droits de l’Homme”, Nouvelle Revue
Théologique 111, 1989, pax. 726.

15

É este o subtítulo da citada declaración da Comisión Episcopal de Pastoral Social da Conferencia
Episcopal Española (cf. nota 13).
16

499/47

Marciano Vidal

Espírito”17, un Espírito que “a todos dá vida e alento” (Feit. 17, 25) e que
“habita o noso mundo”18.
Desta sorte, os dereitos humanos, que constitúen o denominador moral
común da humanidade actual, son ó mesmo tempo un signo da presencia do
Espírito. A afirmación e praxe en favor dos dereitos humanos forman parte da
memoria passionis et resurrectionis do Señor.
4. Converxencia final en Cristo
Nun estudio preparado dentro dos traballos da Comisión Teolóxica
Internacional, H.U.von Balthasar destacou o carácter decisivo do acontecemento de Cristo non só para a moral dos crentes, senón tamén para a
formulación xeral da ética anterior e posterior ó feito cristián19. Estas son as
súas afirmacións básicas:
- Cristo como norma concreta: “Cristo é o imperativo categórico
concreto. El non é só unha norma formal universal da acción moral susceptible
de ser aplicada a todos, senón unha norma concreta persoal”20.
- Universalidade da norma concreta: “a existencia de Cristo asume en si
todos os sistemas de regulación ética”21.
- Orde prebíblica e orde postcristiá: Tanto a orde prebíblica como a orde
postcristiá (“ética antropolóxica postcristiá”) están condicionados pola
revelación bíblica e polo feito cristián. Hai “una irradiación da iluminación
cristiá nas relixións e nas éticas non bíblicas”22.
Asi, pois, tendo en conta a doutrina da Sagrada Escritura, da Tradición, do
Maxisterio e da reflexión teolóxica pódese chegar á conclusión de que existe
un único proxecto de Salvación, realizado plenamente en Cristo. A partir de tal
afirmación cobra a súa auténtica significación canto dixemos sobre a
integración da ética civil na plenitude da moral cristiá.
Marciano VIDAL
Traduciu Xaime M. González Ortega
17

Ibid., n. 6

Ibid., n. 16. Nesta declaración é constante a afirmación da presencia do Espírito nas aspiracións
emancipatorias da humanidade (cf. nn. 1, 6, 16, 29).

18

H.U. von Balthasar, Texto de las Nueve tesis aprobado “in forma generica” por la CTI en Comisión
Teológica Internacional, Documentos 1969-1996. Edición preparada por C. Pozo. Madrid, 1999, paxs.
87-102.

19

20

Ibid., 88.

21

Ibid., 90.

22

Ibid., 101.
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Acerca do Foro 2000: Novos
horizontes da ética
Por Sandra RODRÍGUEZ COUSO

Xa se botaba de menos unha reflexión seria e ó mesmo tempo accesible
verbo da ética. Xa era de xustiza que nun foro que aglutina a xentes vidas
dos diversos eidos da educación, da pedagoxía, da teoloxía, das ciencias
sociais e das ciencias humanas se falase de ética e de valores. Xa era hora
de que Encrucillada apostase por unha reflexión e debate crítico acerca dos
fundamentos éticos que han guia-lo noso comportamento e actuación
diaria, como traballadoras e traballadores e, sobre todo, como persoas.
Porque nos situamos ante un mundo que, por primeira vez na súa historia,
se abre a unha dimensión planetaria e esta, tal e como está a desenvolverse,
a medrar e a espallarse non nos satisfai. E esta insatisfacción do que nos
fala é de límites e riscos: dos límites e riscos do noso modelo de civilización
que pon en perigo, incluso, a nosa propia continuidade vital sobre o planeta.
Aínda que a importancia e a actualidade do tema así o merecían, houbo
que lamentar a ausencia de moitas e moitos que, de seguro, terían querido
participar connosco en tan interesante debate. A razón: a coincidencia co
Congreso Galego de Profesores de Relixión, que se celebraba ese mesmo
día no Pazo de Congresos de Santiago. Malia todo, a sensación que se
respirou no ambiente despois de cada conferencia foi de satisfacción e de
gratitude por unhas palabras que foron ante todo claras, amables, próximas
e necesarias. Porque cando falamos de ética estamos a falar de realidades
que nos desafían, de cuestións que cada día nos xorden e ás que ás veces
non somos quen de facer fronte, ben porque non temos argumentos ou
simplemente porque carecemos dun posicionamento claro e persoal.
A calidade dos relatores non puido ser mellor. Tivémo-la grande sorte
de poder contar coa presencia non só de destacados nomes no mundo da
ética, senón tamén de persoas que tiñan cousas moi interesantes que nos
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dicir. Luis de Sebastián, Pilar Núñez-Cubero e Marciano Vidal deron este
ano contido a un foro que se desenvolveu baixo o ambicioso título de Novos
horizontes da Ética.
Luis de Sebastián, Catedrático de Economía no ESADE, da Universitat
Ramón Llull de Barcelona, salientou os perigos e desacougos éticos que nos
están a presentar as novas formas da economía, as máis delas ateigadas de
dubidosos valores e de comportamentos deshumanizadores. O fío do seu
relatorio esmiuzou unha serie de problemáticas ás que se fai necesario, pola
súa actualidade e pola súa urxencia, enfrontarse dende un punto de vista
ético. A inmigración, o desemprego e o emprego precario, os novos pobres
que aparecen como resultado dos novos sistemas económicos, cada vez
máis desiguais e excluíntes, foron algúns dos aspectos tratados no seu
relatorio porque están a pedir unha revisión e un posicionamento ético
claro por parte de todas e todos nós.
A bioética non escapa a esta necesidade de revisión ética, sobre todo
nesta época de revolución médica e biolóxica que día a día provoca debate
entre expertos e non expertos nos diversos medios de comunicación. Centos
de páxinas de Internet descargan información sobre a clonación, nas follas
dos xornais e na pantalla dos diversos canais televisivos atéigannos de
datos relacionados coa xenética ou co xenoma, que os máis nin entendemos
nin somos quen de procesar. Pilar Núñez-Cubero, Xefa de Servicio de
Xinecoloxía e Obstetricia no Hospital do Espírito Santo de Barcelona e
profesora de Bioética fixo unha disertación sobre todas estas problemáticas
ás que se enfrontan diariamente os profesionais da medicina, da bioloxía e
os propios suxeitos das súas intervencións: os pacientes. Non se trata só de
adoptar unha posición persoal ante estas novas situacións que ós cidadáns
de a pé se nos escapan; trátase nos máis dos casos de valorar a actitude co
seu obxecto de traballo destes profesionais: as propias persoas. Así xorden
cuestións como, ¿ata que punto eu, médico, teño a obriga de informar ó meu
paciente sobre a súa enfermidade e a súa gravidade? ¿E á súa familia? Non
é doado moitas veces, sinalou en todo momento Pilar Núñez, enfrontarse,
nin como médico nin como persoa, a estas situacións nas que o principal
cometido é a sanación ou a intervención efectiva na mellora da calidade de
vida e do benestar persoal e social dos pacientes. Ademais da pericia
profesional e técnica non menos importante é o apoio e o acompañamento
que, só desde unha perspectiva humana e ética demasiadas veces ausente,
os profesionais son quen de ofrecer. Polo tanto, a ética terá que facer fronte
a novas problemáticas, derivadas do imparable e moitas veces positivo
avance tecnobiolóxico, sen esquecer a relación diaria coas persoas que
están a padecer situacións de sufrimento.
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Na tarde, e coa quenturiña que se deixou notar por fin no auditorio da
Universidade, onde se estaba a celebrar o Foro, Marciano Vidal, Doutor en
Teoloxía e home destacado no eido ético en relación coa moral e máis
concretamente coa moral católica, procurou non deixar dúbidas acerca da
posición actual da Igrexa Católica na súa doutrina moral oficial. Ante a
imposibilidade actual de pechar feridas latentes e manifestas, relacionadas
con problemas aínda pendentes dunha revisión por parte da Igrexa oficial,
apelou ó valor da autonomía da persoa á hora de tomar decisións. Estas
decisións e valoracións deben ser exercidas sempre atendendo ó propio
pensamento, á propia realización persoal; e como cristiáns tendo como
referencia máis absoluta o Evanxeo. Trátase, ó fin, de practica-la coherencia,
a xustiza social, a non exclusión e non marxinación, que son desbotados
polo concepto evanxélico do amor.
Tanto o relatorio de Marciano Vidal como as disertacións de Pilar
Núñez e Luis de Sebastián provocaron non poucas intervencións e dúbidas
concretas no auditorio aínda que moitas delas ficaron sen resposta ante a
falla de tempo. Quedáronnos gañas de continuar a falar e debater sobre o
tema e de procurar buscar algunha solución en común ou alomenos deixar
clara a nosa posición como cristiás e cristiáns concretos. A sensación final
foi a de que existía a necesidade de tocar o tema ante un auditorio fiel, de
que o tema callou na xente e de que, de seguro, as palabras recibidas habían
de ser de utilidade para os que alí estabamos.
A xuntanza deste ano rematou cunha alegre celebración onde poesía e
música se mesturaron nas voces de Pilocha, María Manuela e máis Xurxo
na parte musical, cuxa presencia agradecemos, e de Engracia na lectura
dos textos escolleitos por Bernardo. A lectura en común por parte dos
asistentes e as palmas coas que se acompañaron as cancións exteriorizaron
a satisfacción que pensamos que se acadou co foro deste ano. Tampouco
queremos deixar sen agradecer as fotografías de Ángeles Estévez utilizadas
no cartel anunciador.
E para rematar, unha reflexión final ó fío do exposto. Se ollamos para
a historia temos como conquistas a liberdade e a igualdade e, ¿non
estaremos no intre de reclamarmos a revolución da fraternidade? Unha
fraternidade que anima e serve de apoio a estoutros dous valores. Esta
esixencia de fraternidade como obxectivo é o que nos motiva a iniciar esta
pescuda ética sobre as desigualdades, inxustizas e os novos problemas do
mundo e que nos debe conducir ó compromiso e á mobilización se
coidasemos que é necesario.
Sandra RODRÍGUEZ COUSO
sandracouso@mixmail.com
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Unha avaliación dun documento
vaticano contestado: Dominus Iesus
Por Victorino PÉREZ PRIETO

A comezos de setembro o cardeal Joseph Ratzinger, Prefecto da
Congregación para a Doutrina da Fe, deu á luz pública o documento
Dominus Iesus. Declaración sobre a unicidade e a universalidade salvífica
de Xesús Cristo e da Igrexa. De seguida, as reaccións de rexeitamento
deixáronse oír por todo o mundo, dentro e fora da Igrexa católica, sobre
todo por parte das igrexas protestantes, que se sentían duramente feridas.
Poucas veces un documento vaticano recibe tal atención de tódolos medios
de comunicación, tan laicos eles e habitualmente tan pouco preocupados
polas cuestións relixiosas.
Non era para menos, o texto parecía ir na dirección contraria do que
parecía que era o rumbo ecuménico da Igrexa católica, tomado no Concilio
Vaticano II coas memorables declaracións dos seus documentos Unitatis
Redintegratio (sobre a relación da Igrexa católica coas outras confesións
cristiás), Nostra Aetate (sobre as relacións coas relixións non cristiás) ou
Ad gentes (sobre o sentido da actividade misioneira da Igrexa); estes textos
abrían un camiño claro e ilusionante para o diálogo ecuménico e
interrelixioso.
Afortunadamente, outro cardeal, Carlo Maria Martini, contestou de
seguida a Ratzinger asegurando que “a posibilidade de lograr a plena
salvación non é prerrogativa exclusiva de quen está dentro dunha Igrexa”.
Con el, gran parte dos teólogos e crentes católicos manifestámonos dicindo
que Ratzinger non interpretaba de xeito verdadeiramente católico a vella
afirmación “extra ecclesiam nulla salus” (fora da Igrexa non hai salvación).
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Un plúmbeo documento con varios puntos polémicos
Compre dicir de entrada que o documento de Ratzinger, lonxe de ser
un documento privado, fora ratificado por Xoán Paulo II “con ciencia certa
e coa súa autoridade apostólica”. O documento é un extenso e pesado texto
de 36 páxinas divididas en 23 puntos; deles, a meirande parte son afirmacións
cristolóxicas tradicionais sobradamente coñecidas, xunto con afirmacións
eclesiolóxicas de desigual importancia; pero o texto remata con varios
puntos polémicos. Son estes últimos os que semellan dar un paso atrás no
camiño do ecumenismo, querendo pechar o diálogo iniciado hai anos, para
volver ós tempos dunha catolicidade hexemónica. Ratzinger utiliza un ton
agresivo respecto das demais confesións cristiás e as outras relixións,
avogando por apontoar e fixar a pureza do dogma, abafado segundo el polas
“teoloxías relativistas” que miran con indulxencia a tódalas relixións,
convencidas de que “tanto val unha coma outra”. Coa declaración, o
Vaticano proponse ademais frear a ofensiva cada vez máis intensa das
relixións “individuais”, que ofrecen un camiño cara a Deus que aquí se ven
chamando ultimamente “relixión á carta”.
A Igrexa non debe renunciar á Verdade –dixo Ratzinger na presentación
do documento– en defensa dunha “falsa tolerancia relixiosa”, e a Verdade
está en Xesús Cristo, que veu á Terra para salvar a Humanidade. “A Igrexa
de Cristo –di o documento– subsiste unicamente na Igrexa Católica”
(n.16), de aí que só ela poida ofrecer a vía de salvación “única, completa
e universal”.
O texto fala positivamente das Igrexas cristiás ortodoxas que manteñen
a Eucaristía e unha estructura xerárquica similar á da Igrexa de Roma, pero
deixando excluída a miríade de credos protestantes que se articulan só
arredor da figura de Cristo. Das outras igrexas e confesións protestantes, a
declaración di que “as Comunidades eclesiais que non conservaron o
Episcopado válido e a xenuína e íntegra sustancia do misterio eucarístico,
non son Igrexa en sentido propio” (n.17). Estas “non poden ser consideradas
verdadeiras Igrexas”; aínda que “os que foron bautizados nestas
comunidades están nunha certa comunicación, aínda que imperfecta, coa
Igrexa Católica” (Ibid.), precisa o texto.
No documento condénanse algúns dos supostos erros fundamentais das
teoloxías do pluralismo relixioso: “A convicción do inaprensible da verdade
divina; a actitude relativista cara a verdade, porque o que sería verdade para
uns non o sería para outros; o subxectivismo esaxerado dos que consideran
a razón como única fonte de coñecemento; a contraposición radical entre
mentalidade lóxica occidental e mentalidade simbólica oriental; o
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eclecticismo relixioso dos que asumen na reflexión teolóxica categorías
derivadas doutros sistemas filosóficos e relixiosos sen comprobar a súa
compatibilidade coa fe cristiá” (n.13).
A Congregación para a Doutrina da Fe alerta os católicos contra o
clima que crean esas concepcións relativistas que consideran “unha especie
de fundamentalismo afirmar que existe unha verdade universal, e veno
como un atentado contra o espírito moderno, unha ameaza contra a
tolerancia e a liberdade”, interpretando erroneamente algunhas ensinanzas
do Concilio Vaticano II. A Igrexa non pode ser considerada una vía de
salvación “ó lado das outras relixións, que por iso serían equivalentes á
Igrexa” –afirma Ratzinger– cando a estas non corresponde “a orixe divina
e a eficacia salvadora que se opera a través dos sacramentos cristiáns”
(n.21).
Reaccións de revistas e xornais
Non é de estrañar a crítica ó documento non só desde fora da Igrexa
católica, senón desde dentro da mesma. Teólogos, publicistas e crentes
reaccionamos abraiados polo texto. O propio Papa viuse obrigado a facer
algunhas “precisións” ó documento, saíndo un par de veces ó paso das
críticas, pero sen aportar nada importante.
Vida Nueva, manifestouse nun editorial sobre a “inoportunidade” do
documento e o freo que supón ó diálogo ecuménico e interrelixioso, ó
traballo misioneiro e á investigación teolóxica; e dedicoulle outro artigo
máis extenso e máis crítico firmado polo teólogo dominico Juan Bosch (“o
texto adoece de sensibilidade ecuménica e a súa doutrina sobre a salvación
está expresada de maneira moi exclusivista”). O diario católico La Croix
dixo do documento que “o absolutismo que se pecha sobre si mesmo pode
facer máis dano que unha xusta relativización que permita abrirse ó outro”.
E no mundo máis laico, El País dedicoulle amplo espacio ó longo de varios
días, con información e opinión.
Reaccións nas igrexas protestantes
O Consello Ecuménico das Igrexas (CEI) mostrou o seu malestar e
lembroulle a Roma os progresos do ecumenismo xunto coa necesidade dun
“testemuño cristián común e crible” nos comezos do terceiro milenio: “Que
traxedia se o testemuño do cristianismo fronte a un mundo torturado
quedase escurecido polas proclamas das distintas igrexas sobre a súa
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autoridade e status, por moi importantes que sexan”. George Carey,
primado da Igrexa Anglicana, manifestou o seu rexeitamento do documento
papal: “A Igrexa Anglicana non acepta ataques coma estes, xa que
comparte o mesmo Deus, e ven ser unha Igrexa Católica e Apostólica, coma
a romana”. Manfred Koch, presidente da Igrexa Evanxélica Alemana,
afirmou que o documento “ven negar o principio de paridade no diálogo
ecuménico. E o pastor Jean-Arnold de Clermont, presidente da Federación
Protestante Francesa, expresou a “sorpresa entristecida” dos protestantes
ante a declaración do Vaticano: “Contrasta singularmente coas invitacións
á humildade e á apertura ós outros feitas pola Igrexa Católica durante o ano
xubilar”.
Os protestantes españois manifestaron o seu rexeitamento por medio
das declaracións da FEREDE (Federación de Entidades Relixiosas
Evanxélicas de España): “A Igrexa cristiá protestante séntese parte da
única Igrexa que Cristo fundou. Ningunha Igrexa ou institución cristiá é
propietaria nin mediadora da obra salvífica realizada por Cristo... Estamos
en total desacordo coa afirmación de que existe unha única Igrexa de
Cristo, que subsiste na Igrexa Católica, gobernada polo sucesor de Pedro
(os Papas) e polos Bispos en comuñón con el”.
Reaccións dentro da Igrexa católica
A primeira reacción foi a da Conferencia Episcopal Brasileira (CNBB),
a meirande do mundo católico, que dixo textualmente: “A Presidência e a
Comissão Episcopal da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil deseja
reafirmar o seu compromisso ecumênico. Manifesta a todos os cristãos a
estima da Igreja Católica que os reconhece justificados pela fé e
incorporados a Cristo e os abraça com fraterna reverência e amor...
Acredita que o movimento ecumênico, surgido entre os irmãos e irmãs de
outras igrejas para restaurar a unidade de todos os cristãos, é uma obra do
Espírito Santo... ”.
Veu de seguida un longo artigo de Leonardo Boff, publicado no Jornal
do Brasil e logo en Koinonía (a páxina web da UCA) en traducción de José
María Vigil. O artigo leva por título J. Ratzinger: ¿exterminador do futuro?
Sobre a Dominus Iesus. O teólogo brasileiro, fai unha durísima crítica do
documento vaticano, na que, xunto con algúns excesos retóricos, formula
intelixentes reflexións: “O futuro que presenta o cardeal J. Ratzinger é
aterrador, pero absolutamente coherente co sistema que a Igrexa xerárquica
vaticana elaborou ó longo dos últimos séculos”. Está divido en catro
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puntos: 1) “A inaudita agresividade dun cardeal tímido” (“Cristo é o único
camiño de salvación e a Igrexa ten a peaxe exclusiva; ninguén recorrerá o
camiño sen antes pasar por esa peaxe”). 2) “O capitalismo xerárquico
romano”. 3) “Erros teolóxicos que fan inaceptable o documento vaticano”
(Non anuncia a centralidade do amor, nin predica a importancia decisiva
dos pobres. Ofende o Verbo que ilumina a todo ser humano que ven a este
mundo. Blasfema o Espírito que sopra onde quere e deixa en ridículo os
seres humanos ó negarlles o principal da mensaxe de Xesús). O artigo
remata cun punto aínda máis polémico: “O ecumenismo pasa por Xenebra
e non por Roma”; en Xenebra está a sede do Consello Mundial das
Igrexas... Boff publicou máis recentemente un novo artigo, máis técnico
¿Quen subverte o Concilio? Resposta ó card. Ratzinger a propósito da
Dominus Iesus.
Finalmente, un coidado documento: Ante a declaración vaticana
“Dominus Iesus”. Manifesto internacional de 73 teólogos, no que se refuta
sen contemplacións o texto de Joseph Ratzinger. Son coñecidos teólogos de
15 países como H. Küng, L. Boff, J. Sobrino, a teóloga feminista
norteamericana Ross Mary Radford-Ruether, a colombiana Ana Mª
Bidegain... E gran parte dos teólogos españois (43), como José Mª Castillo,
José Mª Díez-Alegría, C. Floristán, Juan-José Tamayo, Jesús Equiza,
Benjamín Forcano, Enrique Miret, José Mª González Ruiz, J.I. GonzálezFaus, J. Gómez-Caffarena, J.A. Estrada... e A. Torres Queiruga.
Afirman os teólogos que o estilo da Dominus Iesus parece “máis
próximo ó intransixente Syllabus de Pío IX, que ós documentos do Concilio
Vaticano II”, e ten “expresións ofensivas para as persoas crentes doutras
relixións”. Para eles, o cardeal Ratzinger retrocede a tempos anteriores ó
Vaticano II e “mostra unha clara insensibilidade ante algúns dos logros
acadados ó longo de varias décadas de actividade ecuménica, tanto no
terreo doutrinal coma no pastoral”, ademais de ser sumamente inoportuno
no contexto do xubileo 2000.
Ademais de que, tal como recoñecen, a concepción do diálogo
ecuménico que se manifesta “resulta claramente reduccionista”, o documento
vaticano e o documento dos teólogos manifestan claramente dúas teorías
sobre a salvación. Estes non poden admitir de ningunha maneira afirmacións
do documento vaticano como que “os non cristiáns obxectivamente se
atopan nunha situación gravemente deficitaria se se compara coa daqueles
que, na Igrexa, teñen a plenitude dos medios salvadores”.
E velaquí o dilema fundamental:) Só “salva” a Igrexa católica, ou
“salvan” tamén as outras igrexas cristiás e mesmo o resto das relixións?.
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Cada vez máis xente pensamos que a Igrexa non ten a exclusiva. Compre
recoñecer que o documento di expresamente que non pretende revalidar o
infortunado axioma “extra ecclesiam nulla salus”. Pero o ton lembra
demasiado unha expresión da que Queiruga dixo hai xa tempo que sería
hoxe “literalmente monstruoso seguir dándoa por válida”, cando o que se
lles pide a tódalas relixións é un verdadeiro diálogo de encontro respectuoso
co convencemento de que todos poden enriquecerse mutuamente (El
diálogo de las religiones, Cuad. Fe y Secularidad).
Victorino PÉREZ PRIETO
vitope@planalfa.es
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A derradeira batalla
Por Agustín DÍAZ

Os dous dirixentes máis antigos e arraigados da vida política
galega do momento parecen atoparse no inicio da súa derradeira
batalla mutua, xa no camiño das eleccións autonómicas do ano que ven.
As liortas ó redor dos presupostos, logo dun xa acendido debate do
Estado da Autonomía, xunto coas disputas de máis longo alcance sobre
soberanismo e artellamento do Estado presaxian uns meses moi movidos, ata a renovación do Parlamento Galego.

A dureza do enfrontamento
persoal no debate do Estado da Autonomía non deu sen embargo pé a
novas disquisicións políticas:
semella que cadaquén sabe de que
pé coxea e por onde lle pode facer
máis dano ó rival. Por iso Manuel
Fraga se estendeu sempre que tivo
ocasión nos seus ataques ó separatismo, tomando como ocasión o
exemplo de Euskadi, pero coidando
sempre de meter no mesmo saco a
nacionalistas de aquí e de acolá.
Precisamente ese enfrontamento
coas posturas nacionalistas motivou
unha das máis sonadas controversias mantidas polo presidente da
Xunta nas últimas semanas, a cea
cancelada con Ibarretxe. Curiosamente fora o propio Manuel Fraga

quen dera publicidade ó anuncio da
súa invitación, cando o lehendakari
acudía a Santiago nunha viaxe privada, para dar unha conferencia no
Clube Nacionalista Alén Nós.
Foi ademais tan rápido o
trasacordo ou desinvitación a cear
que seguramente moitos cidadáns
souberon antes da anulación ca do
anuncio do acto. De un non lle supor
ó presidente da Xunta unha
recoñecida seriedade, estaría tentado en pensar que a decisión de
desinvitar fora simultánea ou anterior ó anuncio do convite.
O voto dos emigrantes
Foi tamén asunto de polémica
nestas semanas o voto dos galegos
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residentes no estranxeiro. O presidente da Xunta nunha das súas clásicas viaxes á Arxentina asistiu a
unha cea que para moitos tira aires
de propaganda electoral para o seu
partido, que non era precisamente
quen pagaba o desprazamento.
Tratábase dun banquete no que as
viandas foran subministradas pola
xenerosidade do Concello de Lalín e
as palabras do presidente da Xunta
animando os asistentes a participar
na actividade política soáronlles a
moitos como simple demanda do
voto para o seu partido.
Por aquelas terras andou tamén
o candidato socialista, nunha visita
que tivo moito menos eco nos medios de comunicación. Tanto este
como os nacionalistas sinalaron en
varias ocasións, tamén no debate
sobre o Estado da Autonomía, que
se debían dar facilidades de voto ós
emigrantes, pero incluíndo medidas
que garantan un voto libre e secreto.
Mentres tanto o BNG, que no
seu día tamén viaxou por aquelas
terras do sur, daba a coñecer algunha
outra proposta complementaria,
como a de que os emigrantes sigan
sendo contabilizados como veciños
do seu concello de orixe, para
garantirlles a esas entidades locais
uns ingresos que compensen en parte a perda de habitantes. Iso levaría
consigo, ademais, que non seguisen
perdendo representación política
provincias como as de Lugo e
Ourense, onde a poboación residente e cada vez menor.
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Os eternos problemas da pesca
O sector pesqueiro seguiu durante este tempo agardando, aínda
que sen esperar moito, un novo
acordo con Marrocos. Cando por fin
se rompeu o xeo e as delegacións
comunitaria e marroquí se puxeron
a falar, as cousas puxéronse moi mal
para os nosos intereses. As
esixencias de reducción de barcos e
capturas presentadas por Marrocos
afectaban en maior medida ó tipo de
pesca practicada polos nosos
mariñeiros.
E por outra parte a Unión Europea continúa moi allea a este tipo de
cuestións e a xa pouco firme postura
española neste asunto quedaba completamente illada, sen apoio sequera
de Portugal, ó ver que os seus
pesqueiros resultaban pouco afectados polas medidas reclamadas por
Marrocos.
Ó mesmo tempo outras especies pesqueiras, coma o peixe espada ou o atún, entran tamén na lista
de actividades que cómpre limitar.
Por iso non resulta estraño, aínda
que moi lamentable, que cada dous
ou tres meses xurdan novas de barcos máis ou menos piratas, pero que
sempre acaban tendo un armador ou
algúns mariñeiros galegos, que son
apreixados por pesca ilegal nos mares máis remotos, como nas augas
austrais do Océano Índico.
Os carburantes
É esta actividade pesqueira unha
das máis afectadas tamén pola
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constante suba do prezo dos carburantes, un andazo non por xeral
menos lamentable. A impotencia
demostrada polos gobernantes dos
países consumidores e non productores de petróleo fixo erguerse
moitas e variadas accións de protesta en varios países europeos.
En España este tipo de reaccións
foi moi dispersa e pouco eficaz e
podemos dicir que en Galicia case
non existiu. Os conatos de protesta
dos mariñeiros foron totalmente
descoordinados entre si e as accións
de camioneiros ou taxistas quedaron
en algo simbólico. Mentres a xente
do campo nin se moveu.
Iso si, esta situación permitiu
revisións de prezos do transporte de
mercadorías e, sobre todo, de
viaxeiros. Deste xeito seguramente
as empresas conseguiron repercutir
nos consumidores as melloras
obtidas polos empregados, sobre
todo polos da provincia da Coruña,
que levaron adiante unha dura folga
hai un par de meses.

Iso ten como consecuencia o
ofrecemento dun aumento salarial
semellante para os empregados públicos e para xubilados e pensionistas en xeral. Estes últimos teñen moi
pouca capacidade de resposta,
mentres os funcionarios limitan polo
de agora o seu cabreo a paros máis
ben simbólicos. Pero todo isto rompe a imaxe de que todo vai ben e
nunca se sabe como vai repercutir
iso na opinión pública. Claro que
para o ano que ven só toca votar
aquí, aínda que tamén terán que votar en Euskadi, que para iso Mayor
Oreja leva xa un ano en campaña.
Estas subas de prezos, que se
dan en todas as partes, presentan
aspectos moi diferentes. Dentro da
Unión Europea están sendo moito
máis notables nalgún país como España, que está perdendo as vantaxes
comparativas que tiña con outros,
sobre todo polos seus salarios máis
baixos. A aspiración a unha
converxencia real adquire así unha
tendencia perversa.

Volve a inflación
Todas estas circunstancias están facendo volver un mal que todos
–e sobre todo o goberno– parecíamos ter superado: o proceso de inflación, que vai chegar preto do catro
por cento cando remate o ano. Pero
o goberno segue tendo fe en si
mesmo e nas grandes consignas europeas e promete limitar a un dous
por cento as subas do ano que ven.

E chegou Ramilo
En máis dunha ocasión
recollemos nestas páxinas algunha
alusión á singular figura do presidente dos empresarios galegos, Antonio Ramilo. Un personaxe moi
escorado á dereita dentro do que
podería se-lo espectro político conservador galego. Unha persoa que
preside a patronal galega cando xa
responde a duras penas a un perfil
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de empresario, logo de vende-la
meirande parte das súas participacións empresariais.
Este personaxe, reelixido hai
poucos meses, sen oposición, á
fronte dos empresarios galegos, proclama sempre que pode dúas receitas
milagreiras de prosperidade: aumentar ata o máximo as horas de traballo
do persoal (pagadas ou non) e
combater todo tipo de axuda pública
á actividade empresarial.
Na súa xestión interna da Confederación de Empresarios de
Galicia aplicou a fondo a primeira
das fórmulas: coa axuda dun sinistro
personaxe que ó parecer gañaba aló
polo millón ó mes, os empregados
tiñan xornadas de máis de dez horas;
agora ben, os ingresos destas persoas
procedían case sempre da administración, mediante as múltiples e variadas fórmulas de estímulo da
precariedade laboral (contratos en
prácticas, de formación, etc.). E con
todo isto esta patronal conseguiu
acadar un débeda da orde dos mil
millóns de pesetas. Para que logo
digan.

investimentos nos nosos camiños de
ferro. Sucedéronse as reunións e
temos onde escoller en canto a promesas, para chegar rápido a Madrid,
Lisboa ou Europa.
Conseguimos, ademais, unha
fórmula máxica, de xeito que se en
Europa hai que acadar máis de 300
quilómetros por hora para falar de
Tren de Alta Velocidade, entre nós,
en atención ás dificultades da nosa
orografía, podemos chamarlles así a
trens que nalgún treito circulen a
uns cen quilómetros por hora.
Así se entende que se poida
chamar de alta velocidade un tren
que unirá –segundo nos prometen–
Madrid coa Coruña (600 quilómetros) en algo menos de catro horas. E para que vexamos que a cousa
vai en serio prométennos que para o
ano que ven se van poñer a obrar no
treito Santiago-Oroso.
Para as próximas semanas, por
outra parte, imos contar coa nova
Autovía do Noroeste, no treito de
Pedrafita, como nos dixeron moitas
veces. Aínda que algún que outro
túnel non o abrirán ata aló polo
verán ou polas eleccións.

A todo tren
Pero se o señor Ramilo levaba á
súa organización a todo tren, outro
tanto nos vai suceder a tódolos
galegos a pouco que nos descoidemos. Nos últimos meses non
houbo semana sen unha declaración
ou promesa sobre as marabillas dos
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A Legionella
Outra cousa que deu moito que
falar recentemente, e non precisamente para ben, foi o conto da chamada “lexionela”, infección detectada con certa virulencia en Vigo e,
nun caso illado, na Coruña. Curiosa-
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mente as autoridades sanitarias
insistiron desde o primeiro día en
que o asunto estaba controlado, afirmación que para os profanos
resultada un tanto difícil de asimilar
en canto nos sinalaban ó mesmo
tempo que non se coñecía exactamente a súa orixe.

Coruña por vocación e gran
conselleiro político de todos nós,
por devoción. O caso é que, nun ano
no que sufriu a incomprensión dos
seus achegados na política, o exdeputado e agora senador recibiu a
distinción da coroa británica, xunto
cos parabéns do presidente da Xunta.

Este desconcerto debeulles
afectar nalgunha medida ós propios
responsables do sistema sanitario. A
directora xeral da Saúde Pública
tardou en dar explicacións, pero en
tres comparecencias públicas sucesivas demostrou unha gran
capacidade de innovación. E así foi
cercando o bicho da “lexionela”, ó
redor do Hospital Xeral de Vigo, ata
deixalo cativo e desarmado, pero
sen chegar en ningún momento a
botarlle a man.

En realidade estas felicitacións
de Manuel Fraga non eran máis ca
unha xusta paga dos reiterados
eloxios dirixidos por Francisco
Vázquez á figura política do presidente da Xunta. Este intercambio de
eloxios entre rivais políticos quizais
debería ser normal, sempre que se
trate dunha homenaxe merecida,
como pode se-lo caso. Pero entón
¿como hai que cualifica-las
afirmacións non tan distantes dese
mesmo personaxe, cando acusaba ó
presidente da Xunta de discriminación contra a cidade da Coruña?

Seguramente a dificultade desta
batalla sen cuartel foi a que lle fixo
perde-la compostura ó señor
conselleiro, ata chegar a insultar gravemente ó deputado Anxo Guerreiro,
que o sometera a un duro acoso
parlamentario. O tal deputado era,
ademais, reincidente, en denunciar
supostas irregularidades no traballo
dalgúns funcionarios sanitarios e
suposta neglixencia da consellería
en corrixir esa situación.
Sir Paco e os seus amigos
Tivemos tamén nestas semanas
ocasión de nos alegrar coas venturas
de sir Paco Vázquez, alcalde da

Supoño que non será explicación suficiente para estes cambios
de opinión o feito de que daquela o
alcalde mandaba no seu partido e
apoiaba ó seu candidato á presidencia da Xunta contra o propio Manuel
Fraga. E tampouco terán nada que
ver esas actuais loanzas ó presidente
coas poucas e malas relacións do
alcalde co actual candidato do seu
propio partido; ¿ou si?
Tamén hai que relativiza-lo
mérito político en termos electorais
de quen mostra tan locuaces
opinións: Francisco Vázquez
recolleu moi amplas maiorías nas
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tres últimas eleccións municipais
celebradas na Coruña; pero nunca
lle gañou ó PP no resto das numerosas eleccións que houbo nese mesmo
período.
Celebracións varias
Prepáranse estes días en Ferrol
variadas homenaxes a un ilustre fillo
da cidade, o fundador do PSOE e da
UXT, o tipógrafo Pablo Iglesias. Os
máximos dirixentes desas organizacións, Rodríguez Zapatero e Cándido Méndez, teñen anunciada a súa
participación neses actos.
Coinciden as celebracións
cunha longa etapa de crise do socialismo ferrolán, que acaba de recupera-la unidade e supera-las rivalidades internas, que vistas desde fóra
máis parecen deberse a querelas

entre persoas que a outra cousa máis
transcendente.
Esta mesma cidade non acaba
de integrar na súa historia o pasado
doutro fillo non menos coñecido e
diversamente valorado: os vintecinco
anos da morte do dictador Francisco
Franco deron pé a un traxicómico
sainete, do pintado da súa estatua
ecuestre na Praza de España. Un
sector da cidadanía non acaba de se
preguntar que facer con ese monumento que desde o centro da súa
cidade lle está recordando sempre
algo co que non se dá logrado marca-lo distanciamento histórico que
se impón. Felizmente o goberno
municipal contribúe a calma-la situación, malia as pouco afortunadas
iniciativas dos representantes da
dereita no ámbito local.
Agustín DÍAZ
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Rolda da cultura

Altamira: ¡cento corenta séculos
vos contemplan!
Por Xoán BERNÁRDEZ VILAR

Estou seguro de que o propio
Napoleón, a alocución do cal acabamos de parafrasear, era perfecto sabedor de que a súa consideración
acerca da antigüidade das pirámides
era nada máis que unha estimación.
En realidade, no momento no que se
referiu a elas contaban con case tres
séculos máis de vida dos que el lles
atribuíu. Emporiso, a súa arenga ás
tropas na calorosa tarde do 21 de
xullo de 1798 pasou a ser unha das
máis admiradas da historia: Soldats!,
du haut de ces pyramides quarante
siècles vous contemplent!. O feito
sería inmortalizado en varias das
medallas cuñadas con motivo da súa
victoria nesa data sobre os mamelucos, así como no célebre cadro pintado en 1810 por Antoine-Jean Gros
(1771-1835) que se pode admirar no
Museo de Versalles.
Pois ben, volvendo ó título que
encabeza o comentario, eses cento
corenta séculos de idade que ás pin-

turas de Altamira lle acabamos de
conceder non son tampouco máis
que unha aproximación, mesmo
quizais un tanto restrictiva, debida á
imprecisión dos métodos de datación
existentes. Por outra banda, está
tamén fora de toda dúbida que os
deseños e representacións que
Altamira contén foron realizados ó
longo dun período de posiblemente
varios milleiros de anos.
Hai algo máis de trinta anos, e
con excelente criterio, esta incrible
pinacoteca, situada en Santillana del
Mar, Cantabria, foi subtraída á
curiosidade do gran público coa
finalidade de evitar o seu rápido
deterioro. Quen isto subscribe
cóntase, por esta causa, entre os
últimos visitantes da mesma. Cun
criterio xa moito menos defendible,
case ó mesmo tempo foi realizada
unha réplica dos seus gravados no
Museo Arqueológico Nacional de
Madrid, destinada a dalos a coñecer
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ós que por eles se sentisen interesados.
Hoxe, afortunadamente, podemos anunciar con satisfacción a rectificación deste desaguisado. Desde
finais de outubro pasado está provisionalmente aberta, esta vez nas
inmediacións da auténtica, unha
nova e veraz réplica da cova de
Altamira, así como un museo anexo.
A súa inauguración oficial, sen embargo, vai ter lugar aínda o 30 de
xuño próximo. O cal vai permitir
que milleiros de persoas, ademais
dos nativos do lugar, poidan ollar e
admirar estas incontrastables
representacións no seu propio contorno dos verdes vales da cordilleira
cantábrica, co mar ó fondo.
E se alguén dubida do acerto
desta medida, referireille unha
pequena historia.Hai dez anos,
mentres percorría o centro de Francia á procura doutra famosa cova
prehistórica, a de Lascaux, puiden
observar como, xa a centos de
quilómetros de distancia había nas
estradas rechamantes carteis convidando a visitala. Curiosamente, conforme me ía aproximando a través
da paisaxe cárstica e escasa en
vexetación das marxes dos ríos
Dordoña e Vézère, a mensaxe variaba lixeira e subliminarmente, pasando a ser a de Visitez Lascaux-II. A
idea que tirei foi a de que en Lascaux,
a parte das moitas outras de menor
importancia que se atopaban nas súas
proximidades, debía de haber tamén
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máis dunha cova con gravados rupestres, e que a que levaba o número
«II» debía ser a de maior interese.
Neste convencemento, e
seguindo as indicacións, cheguei a
Montignac, unha encantadora vila
duns 3.000 habitantes, antigo porto
fluvial, limpa, ordenada, chea de
flores e ateigada de visitantes. As
entradas para visitar a cova tívenas
que adquirir, logo de poñerme na
necesaria ringleira, nunha oficina do
seu Concello. Con elas xa na man,
andei aínda dous quilómetros máis
ata chegar á entrada de Lascaux-II,
situada nunha bucólica paisaxe de
montaña, arrodeada de piñeiros. Alí
incorporeime de inmediato a un dos
grupos que, cada quince minutos e
conducidos por un guía, penetraban
no seu interior.
Ben, Lascaux-II contén preto
de dous quilómetros de pinturas,
basicamente de animais: alces de
enormes cornamentas, bisontes, ou
cabalos, en manadas ou ringleiras,
rodeados de frechas e símbolos
xeométricos de significados posiblemente rituais. É tan importante, ou
máis, cá de Altamira e, posiblemente, algo máis antiga. Mais a auténtica sorpresa atopábase ó final. Porque, ó chegar á saída, logo de preto
de dúas horas de percorrido, o guía
desvelounos o misterio. Lascaux-I,
o máis importante dos xacementos
de pinturas prehistóricas de Europa,
situado a nada máis que uns pasos
de distancia do lugar que acabába-
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mos de admirar, fora fechada en
1963 a causa do deterioro que as
visitas estaban a producir nel.
Lascaux-II era nada máis que unha
réplica súa, unha fascinante réplica
capaz mesmo de facernos esquecer
o orixinal, efectuada cos mesmos
materiais da primeira.
As autoridades francesas, país
centralista por excelencia, non
tiveran sen embargo a lamentable
ocorrencia de levar esta reproducción ó Museo Arqueolóxico de París. Non, fixérona no mesmo lugar,
de xeito que Montignac non perdese
este valor cultural, nin a economía
que xeraba o río de visitantes que a
ela estaba acudindo. Felicitémonos
pois, porque o contorno da fermosa
Santillana del Mar, en Cantabria,
recupere agora, gracias a esta réplica dos 300 metros da súa excepcional Altamira, tanto cultura como recursos económicos.
Artes Plásticas
O monfortino Antón Patiño acaba de gañar o Premio Nacional de
Artes Plásticas de Valdepeñas, en
Ciudad Real. A obra pola que
mereceu o galardón foi Labirinto de
Ícaro, un lenzo de 2 x 2 metros no
que recrea o mito de Ícaro,
mesturándoo coa idea da fuxida por
un labirinto.
Audiovisual
O vigués Emilio Cendón González, cunha serie de fotografías so-

bre bonecos, zombis e superheroes,
resultou gañador do I Certame
Galego de Imaxe Artística organizado pola Xunta na casa da Xuventude
de Ourense. Emilio Cendón é tamén
debuxante e pintor, e traballa como
bolseiro no Museo Guggenmheim
de Bilbao. Os restantes premios do
certame foron parar a mans dos
tamén vigueses Alexandre Moure
Valladares e Elia Fuentes Fondevila.
O pasado día 11 de novembro
foi presentado en Salvaterra un dobre
CD con 24 temas de Suso Vaamonde.
Está editado por Produccións
Trebón, o selo discográfico por el
creado, e inclúe un libriño coas letras das cantigas e unha pequena
biografía deste cantautor, desaparecido hai arredor dun ano.
Foi fallado na Coruña o premio
Luís Ksado de creación fotográfica.
Vari Caramés polo seu conxunto de
fotos acerca dos símbolos
identitarios do país, Galicia
Instamátic, gañou o millón de pesetas da dotación e a estatuíña conmemorativa. Ramón Caamaño recibiu
a distinción valor consagrado da
fotografía na Galiza.
Banda Deseñada
Celebráronse en Ourense no
pasado mes de Outubro as XII
Xornadas de Banda Deseñada, o
noso certame máis antigo. Houbo
presentación de publicacións,
exposicións, proxeccións de filmes
de animación, mercado de obras, e
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coloquios cos autores invitados á
mesma. Foi tamén de interese a presencia de debuxantes e editoras portugueses, se ben que temos que
rexistrar a repetición dalgunhas
presentacións de obras que, aínda
que importantes, foran dadas xa a
coñecer con anterioridade na Coruña. A colección de caderniños denominada Aventura no Camiño de Santiago, once en total, da que é autor o
profesor e debuxante lugués Primitivo Marcos, foi a gañadora do Premio Ourense deste certame, unha
estatuíña creada polo artista
ourensán Manolo Figueiras. Así
mesmo, cos traballos dos dez vencedores do Certame Galego de Imaxe
Artística simultaneamente celebrado, a Xunta de Galicia editou unha
revista de excelente calidade.
Cine e Teatro
A finais do mes de outubro, e á
idade de 81 anos, faleceu o
debuxante estadounidense William
Hurtz, creador de personaxes de
animación tan coñecidos como Mr.
Magoo, O Pequeno Nemo, ou os
Rugrats. William Hurtz achegou, así
mesmo, ó mundo da cinematografía
os deseños que aparecen nos créditos de filmes tan senlleiros e gratos
como A volta ó mundo en 80 días
(1956), e Psicose (1960). E formou
parte tamén do equipo que traballou
para Walt Disney na súa excepcional Fantasía. Estámonos a referir,
claro está, á Fantasía de 1940, no á
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bazofia
informatizada
que
recentemente nos ofreceu a mesma
productora.
O filme Sei quen es, de Patricia
Ferreira, ven de conseguir dous
novos galardóns: o da Mellor Fotografía no Festival du Cinema
Espagnol de Toulousse, e o da Mellor
Película na Opera Prima de Tudela.
No V Festival de Cine
Independente de Ourense, celebrado o pasado mes de novembro,
resultou gañador o filme arxentino
Río Escondido. O millón de pesetas
e a Calpurnia de prata fóronse, pois,
para alén do mar. A mellor dirección fotográfica correspondeulle a
Hagen Bogdanski na fita alemana
Ningún lugar onde ir. O mellor novo
director europeo resultou ser Thierry
Boscheron por Sur un air
d’autoroute. O público, sen embargo, concedeulle a súa Calpurnia da
mellor película a O día no que Neil
Amstrong camiñou na Lúa, do australiano Michael J. Rivette. O premio para a mellor curtametraxe foi
para Gelêé Précoce, do francés
Pierre Pinaud.
Congresos, Comunicacións
Caixa Galicia e El Progreso
veñen de convocar o XV Premio
literario Ánxel Fole, dotado cun
millón de pesetas, para traballos tanto en galego coma en castelán sobre
aspectos da vida e da obra de Ánxel
Xoán González López. Os traballos,

Altamira: ¡cento corenta séculos vos contemplan!

de 100 a 200 páxinas, a dobre espacio e por cuadriplicado, deberanse
enviar, baixo plica, a calquera dos
patrocinadores antes do 31 de marzo
do 2001. Da man da fundación Neira
Vilas ven tamén de instaurarse o
Premio de Teatro Infantil Estornela,
encamiñado a estimular a creación
teatral destinada a ser representada
por nenos. Cando este número de
Encrucillada saia do prelo deberá
de coñecerse xa o fallo desta
primeira convocatoria, dotada dunha
bulsa de 250.000 pesetas. A obra
gañadora será publicada por
Edicións do Castro.
Dos días 12 a 15 de outubro
pasado tivo lugar en Lekeitio,
Bizkaia, unha nova edición do
encontro literario Galeuzca, entre
escritores galegos, cataláns e vascos. O principal dos relatorios dos
nosos representantes, O Atlántico,
fonte de identidade, foi lido por
Xabier Seoane. Na xuntanza,
ademais de tratar desta materia,
falouse da influencia do mar na poesía e na narrativa, cunha lembranza
para a literatura islandesa, e
advertiuse a necesidade de que as
falas minoritarias rachen definitivamente co molde folclórico. A Fundación Vicente Risco e o Concello
de Ourense convocan a Premio Risco de Literatura Fantástica, cunha
dotación dun millón de pesetas. Os
traballos deberán ter unha extensión
mínima de 150 folios en normativa
oficial. O prazo remata o próximo
día cinco de xaneiro.

Decesos
O pasado 22 de outubro
deixounos Suso Garceiras, o
derradeiro dos compoñentes do
inesquecible grupo Irmáns Garceiras, en activo desde 1935, no
honor do cal foi nomeada unha rúa
de Melide en 1992. Deste grupo
emblemático, animador no seu día
da Asociación de Gaiteiros Galegos,
e integrante de moitas das xiras do
ballet Rei de Viana, resta tan só un
disco, gravado en 1968 pola firma
Belter, hoxe xa esgotado.
Etnografía
O hórreo é unha vella construcción de utilidade agraria acerca da
que diversos autores clásicos se encargaron de nos transmitir como
existente xa na Península a partir do
século I a. C. O que ven significar
que a súa orixe debe ser moi anterior. Pois ben, o redondelán Xosé
Alján, chofer de profesión, aínda
que maquetista por afección, leva
quince anos reproducindo en
madeira, ou cartón pedra, os máis
destacados e orixinais modelos de
hórreos que puido observar en
Galicia, así como tamén no norte de
Portugal e Asturias, territorios integrantes no seu momento da antiga
Gallaecia. Pasan xa de 70 as espectaculares reproduccións que almacena con todo o seu cariño no faiado
do seu domicilio, convertido ó
mesmo tempo en taller. A tarefa
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máis difícil parece ser a da reproducción das tellas, que debe efectuar unha a unha. Este artesán, que
confía en editar un libro con todo
este material, e toda a documentación que conseguiu xuntar, expuxo
xa a súa obra en distintos certames e
colexios, se ben que lle gustaría
levala ó maior número posible deles
para que a nosa mocidade poida ser
coñecedora de construccións hoxe
xa maioritariamente desaparecidas.
Ata o 30 de novembro estivo
aberta no Museo do Pobo Galego,
en Compostela, a exposición Vivir
no Atlántico Norte, unha iniciativa
da cidade do Apóstolo, Bergen, illa
de Tatihou e Reikjavik, capitais
culturais europeas neste ano todas
elas, que, dalgún xeito, teñen un
contorno no que comparten a pesca
coma recurso económico. A exposición amosa as técnicas pesqueiras e
a súa evolución.
San Cibrán das Lás, ou, simplemente, de Lás, é un dos máis significativos referentes da nosa cultura
castrexa. Situado no concello de
Santo Amaro, limítrofe co do Carballiño, este enorme e fortificado
poboado, que puido levar no seu
tempo o nome de Lansbrica, que
aparece nunha inscrición nel
atopada, debeu de ter sido fundado
no século I a. C. A súa importancia
é tal que parece que a Xunta vai
facer unha nova inversión nas súas
ruínas para a creación dun centro de
interpretación e investigación da
cultura castrexa.
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As Letras
O verinés Xosé Carlos Caneiro
ven de acadar o máis difícil aínda na
literatura: gañar no mesmo día e coa
mesma obra, dous certames diferentes. O seu relato Ébora, foi o culpable desta pouco usual circunstancia.
Pois foi con este traballo de máis de
cincocentas páxinas co que
conseguiu o pasado 29 de setembro
os premios Blanco Amor e Eixo
Atlántico. Caneiro obtivera xa, nos
últimos dez anos, os máis
sobranceiros premios de creación
literaria que existen no país. O máis
sorprendente do caso é que, logo de
ser sabedor da nova, limitouse a
comentar que “xa é hora de deixar
de presentarme ós premios, porque
non son partidario de repetir. O meu
camiño xa rematou. Deixo as portas
abertas para outros”.
Xosé Luís Méndez Ferrín, novelista, poeta, ensaísta, articulista e
unha das figuras máis sobranceiras
da nosa literatura actual, foi recibido no seo da Real Academia o sábado 30 de setembro. No acto o autor
de Vilanova dos Infantes foi presentado polo académico Ramón
Lourenzo Vázquez, en presencia do
presidente don Paco del Riego, e
pasou a ocupar o cadeira que deixara
baldeira Antón Fraguas. O novo académico amosouse orgulloso de suceder a unha figura tan significativa,
para pasar de inmediato a dar lectura ó seu discurso A poesía medieval
galega vista desde os relanzos
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derradeiros do século XX, no que
afirmou que esta presenta un corpo
tan maduro e unha lírica tan perfecta
que non puideron nacer da nada, a
fins do século XII, senón que tivo
que ter un longo pasado anterior, do
que non se coñece tampouco nada.

matado a finais de 1913 ou principios de 1914, aínda que parece telo
comezado en 1857, cando contaba
22 anos de idade. Consta de 300
oitavas reais agrupadas en 27
seccións, e vai ser inmediatamente
publicado en edición anotada.

O xornalista lugués Manuel
Darriba ven de gañar o Premio
Lueiro Rei de Novela, fallado o pasado día 3 de novembro no Grove. A
obra gañadora titúlase Velada do
billarista, e vai ser publicada pola
editorial Sotelo Blanco. O xurado
recomendou tamén a publicación do
outro traballo finalista, o titulado O
amor mata máis que as pistolas,
presentado baixo o lema Holiday in
Cambodia.

O coruñés Fernando Pereira, licenciado en Xeografía e Historia,
foi o gañador o pasado mes de
novembro, do certame Manuel
Murguía de ensaio convocado pola
Deputación herculina. A súa obra
Raza e Alteridade afonda sobre a
diversidade humana na Galicia do
XIX.

Como autenticamente sorprendente, ademais de sumamente satisfactorio, temos que cualificar o feito
de que Manuel Ferreiro, investigador e especialista da obra de Eduardo Pondal, atopase en outubro pasado a perdida obra Os Eoas. Un
traballo do que xa se fixeran
reconstruccións parciais, máis ou
menos afortunadas, a partir das vinte
mil follas manuscritas que o bardo
de Ponteceso nos deixara. O achado
de Manuel Ferreiro produciuse durante a recatalogación de fondos da
Real Academia, e consiste na redacción mecanografada da obra, con
correccións da propia man de
Pondal. Ó parecer este tan buscado
poema épico debeu ser por el re-

A Asociación de Escritores en
Lingua Galega acaba de premiar
como mellor obra literaria publicado en 1999 a novela No ventre do
silencio de Xosé Luís Méndez
Ferrín. A decisión foi adoptaba por
votación secreta dos seus
compoñentes.
O poeta e arquitecto Cesáreo
Sánchez Iglesias, presidente de
Promocións Gráficas Galegas, ven
de gañar a última edición do premio
Esquío co seu libro de poemas O
rumor do distante. Nado no Irixo,
Ourense, no ano 1951, Cesáreo
Sánchez percorre nesta obra os
camiños medievais do noso país, recreándose na poesía e a semántica
dos seus topónimos, quizais dando
resposta a unha necesidade de procura interior así como provocar as
inquedanzas dos seus lectores.
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Música
Xistra de Coruxo ven de realizar a súa segunda xira por Alemaña,
nesta ocasión por cidades do entorno de Sttugart, participando ó mesmo
tempo no Sackpfeifen in Sachwaben,
un festival sobre a gaita en Europa,
no que estiveron presentes grupos e
solistas procedentes de 17 países.
Xistra interveu tamén na gravación
dun CD conmemorativo, aproveitando a oportunidade para dar a
coñecer o seu último traballo
discográfico Xistralia, República
Independente.
Novas en xeral
O pasado día 4 de novembro,
con motivo do primeiro cabodano
da desaparición do poeta Uxío
Novoneira, a Asociación de Escritores en Lingua Galega participou
nunha homenaxe na honra de quen
fora o seu Presidente, asistindo á
inauguración en Seoane do Caurel
dun monumento en pedra, con poemas seus. Os directivos da mesma
plantaron tamén unha árbore, e
fixéronlle entrega á viúva, Elba Rei,
da letra «E», de escritor, o seu máximo distintivo. Así mesmo, o alcalde
do Concello impuxo o nome de Uxío
Novoneira a unha rúa da mesma
vila. Logo das súas catro guías anteriores, dedicadas ás nosas catro provincias, Caixanova presentou o 16
de novembro, en Vigo, a seguinte
obra desta colección Portugal norteño: historia, patrimonio e gastrono524/72

mía. Con ela completa o
coñecemento do que se deu en chamar Eurorrexión Galicia-Norte de
Portugal. Os autores da mesma, don
Francisco del Riego, Presidente da
Real Academia, o periodista Javier
Mosquera e o ilustrador Alex
Vázquez participaron no acto.
Universidade
Filoloxía Galega e Filoloxía
Portuguesa, dúas das materias que
podían ser estudiadas na Universitat
de Barcelona, xa non van ser
carreiras longas a causa da escaseza
de alumnos. Ambas van pasar a ser
nada máis que do Segundo Ciclo.
Unha nova moi pouco grata. A situación da facultade de Filoloxía de
Barcelona obriga tamén a que todas
as filoloxías románicas compartan o
seu Primeiro Ciclo.
As disciplinas Lingua e Matemáticas van ser beneficiadas cun
incremento de 35 horas por curso no
ESO. É dicir, que os nosos estudiantes vanlle dedicar a cada unha delas
unha hora semanal máis. A información, tal como acaba de saír nos
xornais, precisa ademais que así a
disciplina que se vai mellorar é a de
«lingua castelá», polo que, logo de
tanto barullo como se estivo armando botando man á desculpa de pretender mellorar o ensino das humanidades, por fin se nos indica con
claridade que é o que por humanidades entenden os responsables do
ministerio correspondente.
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Varia
A Consellería de Cultura da
Xunta está a colaborar coa Real
Academia da Historia na realización
e publicación dunha obra que recolle
os documentos referidos a Galicia e
Asturias que obran en poder da
mesma. Alfredo González é quen se
ocupa da parte galega, que engloba
354 documentos, manuscritos,
debuxos e fotografías, que abranguen dende 1791 a 1935. A obra
vainos ofrecer un catálogo e os necesarios índices para o seu máis
axeitado manexo e estudio.
Aínda que a clasificación do
Estado na Olimpíada de Sidney, rematando no posto 25, detrás de bastantes países menos poboados e
menos dotados de instalacións, non
foi como para entusiasmar a ninguén,
comentemos que entre os atletas que
alí competiron neste eido da cultura
física houbo 17 galegos, seis dos
cales obtiveron diploma olímpico.
Naturalmente, nos Xogos Paralímpicos celebrados a continuación,
o panorama foi moi distinto, posiblemente porque detrás destes
esforzados diminuídos, capaces de
superar ata este punto as súas carencias, parece non haber políticos á
procura de pórse medallas a si
mesmos. Neles, un vigués de orixe
gaditana, Chano Rodríguez Veloso,
conseguiu nada menos que cinco
medallas de ouro.
Conmemórase neste ano o centenario do nacemento na Coruña de

Vítor Casas Rei, un dos asinantes do
manifesto galeguista de novembro
de 1918 en Lugo, e fundador en
1931 do Partido Galeguista. Vítor
Casas foi tamén administrador e
despois director do xornal A Nosa
Terra, sendo fusilado na Caeira,
Poio, o 12 de novembro de 1936.
Con este motivo organizouse unha
exposición retrospectiva na Galería
Sargadelos de Pontevedra, así como
conferencias e mesas redondas
arredor da súa figura.
Tamén se cumpriu o pasado 29
de setembro o primeiro centenario
do nacemento en Castro de Rei, do
autor e xornalista Xosé Trapero Pardo. Colaborador e director de distintos xornais e revistas, Trapero Pardo, ademais de Cronista Oficial da
cidade de Lugo, director do seu
Museo Provincial, presidente da Asociación de Amigos dos Castelos,
vocal de varios padroados, e fillo
predilecto do Concello no que naceu,
deixounos tamén numerosa producción literaria, así como a opereta
Non chores Sabeliña. Con este motivo rendéuselle unha homenaxe a
través do Pelúdez, o irónico
personaxe por el creado.
Como final desta Rolda, un
pequeno comentario. Non sei se o
teredes advertido, mais, logo das
acendidas e escasamente congruentes controversias que hai agora un
ano encheron os medios de comunicación, e mesmo os faladoiros privados, agora está xa case que todo o
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mundo de acordo en que este que
agora remata é realmente o
derradeiro ano do século XX. O
único que nos desgusta deste xa case
que xeral consenso é o feito de que
mesmo o aceptan algúns políticos de
escasa credibilidade. Emporiso, o
que si resulta evidente é que este

número de Encrucillada é o
derradeiro non só do ano 2000, senón
tamén do século XX e do II milenio
da era cristiá. Por conseguinte, o
próximo será tamén o primeiro do
III milenio. Polo tanto, compre que
vos digamos: ¡ata o próximo ano,
século e milenio, amigos!.
Xoán BERNÁRDEZ VILAR

Fe de erros
No Índice do número 119 apareceu o In memoriam de Fernando
Bandeira a nome de Luís Calvo, cando o seu autor foi Bieito Santos
González, como figura na nómina de colaboradores do número.
No artigo Corenta anos de Benposta figura como data do asasinato
do Almirante Carrero Blanco xaneiro de 1974, cando este se produciu
en realidade en decembro de 1973.
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Rolda de Igrexa

Unha Igrexa á espreita e
sempre en camiño
Por Victorino PÉREZ PRIETO

No necesario, unidade;
no discutible, liberdade;
en todo, caridade.
Sto. Agostiño

“Ecclessia sempre reformanda”, ou o que é o mesmo, unha Igrexa
sempre en camiño de conversión e reforma. Coido que esta é unha das máis
importantes notas dunha Igrexa que queira conservarse viva século tras século.
As grandes institucións tenden a ser conservadoras, sobre todo por parte das
xerarquías que nelas teñen o poder; pero as súas bases loitan activamente cada
día porque as súas organizacións non queden ancoradas nun pasado maniño e
paralizador. Como bromea un amigo meu, o stablishmen relixioso tende a
converter o Paráclito en Paralítico. Pero é unha perpetua lei de vida, “ou
medra ou morre”, que as bases da Igrexa tentan facer real cada día. Iso é algo
sobre o que se quere reflectir nesta Rolda, ó pe doutras noticias de Igrexa,
unhas de cal e outras de area.

Igrexa en Galicia
Santiago
Xa falamos na anterior Rolda do
polémico peche da igrexa das
Capuchinas, onde, entre outras cousas,
viña mantendo Manuel Espiña e a súa

comunidade Home Novo a máis
antiga das misas en galego. Pero o
amigo Anuncio Maroño canta un
Aleluia, dicindo que en última
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instancia as cousas non foron a peor,
pois esa Misa pasou a celebrarse na
fermosísima e emblemática
colexiata de Santa María do
Campo, ateigada de xente desde ese
primeiro domingo de outubro.
Tamén ten relación con Manuel
Espiña a presencia na Coruña do
polémico P. Silva, que deu unha
conferencia sobre a situación da
Cidade dos Muchachos no centro
Fonseca dos xesuítas.
Os cristiáns das comunidades
participaron tamén largamente na
conversa que tiveron no local dos
salesianos Carmucha Aneiros e
Estela, unha moza chiapaneca, para
falar da situación das comunidades en
Chiapas, tras da partida do seu “tati”
Samuel Ruiz. Semanas despois
fixérono con Rocío Pérez, educadora
para mulleres adultas dunha
organización local na selva do Perú.
En Santiago foi a comezos de
novembro o I Encontro de Profesores
de Relixión católica de Galicia, co
lema “Un dereito, un deber, unha
oferta de sentido” cunha ampla
participación de docentes e pais. Tivo
un relatorio o amigo Chema Mardones.
Pero unha triste nova en relación
coa lingua da Igrexa galega é o
reiterado desprezo da toponimia
galega nos documentos eclesiais. En
concreto, o Bienio Irmandiño
denunciou unha vez máis como o fai a
diocese compostelá na publicación
anual coa colecta que fan as
parroquias para o DOMUND. Nesa
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publicación seguen aparecendo nomes
como Bujantes, Morujo, Ameijenda,
Mugía... ou Puente del Puerto, que
darían risa, se non fora polo triste do
caso antinormalizador.
O flamante delegado de Pastoral
Universitaria Francis Froján foi
solicitado polo Vaticano para
traballar na Secretaría de Estado
(Oxalá lle vaia ben no seu novo
posto).
E unha nova máis interesante, a
magnífica exposición “As faces de
Deus” que ofrece unha imaxe de
Deus desde a arte, a cultura e a
historia, que no Mosteiro de San
Martiño Pinario. As tres grandes
relixións monoteístas (xudaísmo,
cristianismo e islamismo) acaparan
máis simboloxía relixiosa, pero tamén
as relixións orientais e de África e
Oceanía.
Vigo
O noso correspondente Santi
Avión fainos unhas consideracións
sobre o estado actual da diocese,
articuladas nunha serie de puntos que
resumimos. Son consideracións
seguramente opinables, pero feitas en
base a unha ampla e seria información
e que agradecemos pola súa valentía:
A normalización do galego.
Existen avances importantes, froito
da vontade pastoral da xente que ten
responsabilidades na diocese,
nomeadamente o bispo. Despois da
Carta do bispo sobre a normalización

Unha Igrexa á espreita e sempre en camiño

lingüística e o Curso de Iniciación
para curas, as cousas melloraron. Na
maioría das parroquias xa hai unha
misa en galego ó mes. Moitas, non só
da cidade, senón tamén do rural,
teñen unha eucaristía semanal,
ademais das que teñen a liturxia
integramente en galego. Máis aínda,
nesta cuestión, non só aparecen curas
novos ou de talante progresista.
Concretamente, desde a
parroquia do Cristo da Victoria,
manifestáronnos o seu malestar polas
palabras vertidas a este respecto na
Rolda anterior, que rectificamos
gustosos: tamén eles fan un gran
esforzo normalizador do galego.
Pero o noso correspondente
apunta que, se é certo que as cousas
semellan moverse neste eido
diocesano, non se articulan. “Así se
explica que a nosa diocese siga
pasando por conservadora ou pouco
galeguista: entre outras cousas pola
escasa participación no galeguismo
organizado; sen detrimento de que
existan iniciativas ben interesantes
sustentadas tamén desde opcións
cristiás (Badal, a Editorial SEPT ou
mesmo certo soporte cristián militante
do proxecto de Galaxia).
A necesidade de planificación
estratéxica é evidente se atendemos
a algunhas das cuestións pendentes na
diocese, como son: O fracaso parcial
do Signo Diocesano de Solidariedade
cos máis empobrecidos (un piso de
acollida para presos), especialmente
polas resistencias coas que atopa. O

traslado do Asilo das Irmás dos
Anciáns Desamparados; parece ser
que a operación está pendente dunha
recualificación do actual asilo e
dunha intervención urbanística que
ten por únicos beneficiarios ós
propietarios do inmoble, que non
serán, en ningún caso, as Irmás. O
triste final do Colexio das Xesuitinas
en Barreiro, no barrio de Cabral,
onde está emprazada a fábrica de de
louza e cerámica Álvarez, cuxa crise
afectou a numerosas familias. As
Xesuitinas estiveron presentes durante
décadas no barrio, construíndo un
Centro de Ensino e unha Escola
Infantil, ademais de facerse presentes
na pastoral das parroquias. En
setembro o Colexio tivo que pechar
por falta de alumnado; as relixiosas
querían continuar no barrio e
establecer un Centro Social no que
fora o seu Colexio, pero a Parroquia
de Santa Clara quere ter a disposición
total do edificio, e os proxectos que
propuñan as relixiosas parece que non
se van materializar.
A necesidade de liderado. Un
planeamento claro e coherente require
un liderado acorde cos obxectivos.
“No Equipo que planificou e executou
o Plan Trienal, que estamos a rematar,
pesaron moito criterios de consenso e
de integración. De tal modo que,
existindo unha importante renovación
dos cargos diocesanos, non se deu
unha renovación na diocese acorde
coa renovación nos cargos e co calado
do Plano de Pastoral”, comenta o
correspondente. Por iso, segue, “así
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como me parece moi loable o esforzo
dos sacerdotes do Opus Dei por
asumir o Plano de Pastoral, tamén
debo dicir que desde os tempos en que
Delicado Baeza comezou a desmontar
a hexemonía que lles dera López
Ortiz no seu día, acaso nunca tanto
poder tiveron, nin tanto peso na
pastoral diocesana, polo menos no
que respecta a cargos de xestión e
dirección. E iso, a pesar da exclusión
dalgúns dos seus líderes máis
emblemáticos e máis ultramontanos...
Habería que reforzar o liderado dos
elementos claves do Plano de Pastoral
e das súas liñas de forza (persoas e
ideas) para que a forza do Plano non
ficase diluída pola necesidade de
procurar consensos... Os elementos
que deberían resultar claves (o Bispo,
o Vicario Xeral e o Vicario de
Pastoral), teñen unha posición delicada
ou de certa debilidade respecto dos
procesos en que está inmersa a
diocese. O consenso coas persoas non
reforzou o seu liderado, senón que só
estableceu un novo equilibrio ”.
Ourense
Tal como nos informa Xosé
Manuel Domínguez, iniciouse na
diocese o Movemento Infantil
Católico (MIC) para cubrir con máis
eficacia a área de pastoral infantil.
Impulsado polo bispo Osoro, naceu
cunha mística centrada na Eucaristía,
pero como un movemento para a
acción, misioneiro. Neste momento
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está en fase de captación e formación
dos seus educadores.
Tamén están en marcha cursos
para formar monitores e
animadores bíblicos, a cargo de
Xulio Lamelas, con profesores da
Casa da Biblia. E comezou a Escola
de Liturxia, que está a ter unha
resposta masiva.
Celebráronse con gran éxito de
asistencia e expectativas as III
Xornadas de Ética, centradas este
ano na ética de Emmanuel Mounier.
Foron os relatores Luís Navarte,
Eduardo Martínez, Andrés Simón
Lorda e Xosé Manuel Domínguez,
todos membros do Instituto Emmanuel
Mounier.
Partiu para a misión diocesana
de Ecuador un cura novo, o párroco
da Gudiña, Gumersindo Meiriño,
exemplo para moitos de xenerosidade,
de non gardar nada para si.
Lugo
O noso correspondente Valentín
Arias, comeza a información da
diocese dándonos unha boa noticia
para os amantes do patrimonio
artístico: o mosteiro de Samos vai
ter importantes obras de
restauración e conservación
custeadas pola Xunta de Galicia,
como pagamento-compensación pola
utilización do Mosteiro de San
Clodio. Tamén será atendido o
aspecto da Hospedaría, moi
significativo dende sempre en Samos.

Unha Igrexa á espreita e sempre en camiño

Durante al Festas de S. Froilán
tivo lugar a tradicional ofrenda
municipal ó santo padroeiro. Nesta
ocasión compre salientar a ampla
representación municipal dos partidos
gobernantes (PSOE e BNG), sempre
motivo de polémica en certos sectores.
Máis referido concretamente ó
traballo das comunidades, a
Plataforma
polos
Dereitos
Humanos, da que forma parte entre
outras a simpática A Cova da Terra,
con gran actividade real e virtual e
que promove o Comercio Xusto,
organizou uns nas Festas de S.
Froilán. Instalaron unhas casetas a
carón da sede do Concello dando a
coñecer os productos dos países
subdesenvolvidos, con contacontos e
xogos cooperativos, e posteriormente
inauguraron no Circulo das Artes
unha exposición de fotografías de
Sebastián Salgado sobre o movemento
dos “Sen Terra” brasileiros.
Houbo tamén ordenacións de
curas e diáconos, e comezaron os
cursos de Biblia e Teoloxía para
leigos, Catequese, etc. con bastante
participación; teñen xa unha longa e
rica tradición na diocese.
Ferrol
A diocese de Ferrol fixo tamén
un esforzo de aposta de futuro coa
ordenación de tres novos curas na
catedral de Mondoñedo a mediados
de outubro; ordenacións das que se
fixo amplo eco a prensa. Xente nova,

ilusións novas... oxalá sexan capaces
de insuflar sangue renovador a unha
igrexa vella.
Motivo de esperanza pode ser a
boa participación de leigos na
reunión conxunta de comezo de
curso entre curas e leigos, tamén en
Mondoñedo. Oxalá sexa un espacio
real para unha participación auténtica
dos leigos na vida da Igrexa, mesmo
no campo das decisións.
No eido clerical tivo tamén certo
eco a elección de novos arciprestes,
con
algunha
sorpresa
nos
nomeamentos, que saía da tónica
habitual... Este cargo diocesano tivo
nos últimos anos moitos voltas, desde
os desprezo pola inoperancia do seu
papel, ata unha crecente valoración
como espacio de coordinación e
animación dos curas dunha zona (o
arciprestado). A pesar de que son
nomeados polo bispo, na súa elección
opera unha certa democracia, pois
son elixidos e propostos polos seus
compañeiros.
Co novo Vicario de Pastoral, do
que se deu conta na Rolda anterior,
presentouse unha proposta para
elaborar un Plano Pastoral non só
para este curso, senón cunha
perspectiva de catro anos; o que
supera, presuntamente, o mandato do
bispo actual, que se debe xubilar ó
remate dos tres próximos anos. Oxalá
sexa algo máis que papeis inútiles.
No eido asistencial, compre
salientar outra noticia que tivo un
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importante eco na prensa local. A
partida das Irmás dos Anciáns
Desamparados do asilo de Foz, onde
fixeron durante anos un labor moi

apreciado pola xente da vila. O
padroado está a facer xestións con
dúas ordes relixiosas para repoñer o
seu lugar.

Igrexa en España
Comezamos dando noticia da
información que nos pasaron da
Coordinadora
estatal
das
Comunidades Cristiás de Base, na
que tamén participan representantes
galegos. Fálannos do éxito da X
Semana Andaluza de Teoloxía. Tamén
da súa Asemblea 2000, a comezos de
decembro en Madrid, co suxerinte
lema “Vivir doutra maneira”. E do
Encontro Europeo de Comunidades
Cristiás de Base, en Lovaina (Bélxica)
para xullo do 2001. Tamén das
vacacións comunitarias, dos seus
campamentos de mozos... ¿Quen di
que a Igrexa de base está morta, e é só
cousa do pasado?
O Congreso Europeo de Xustiza
e Paz foi en Barcelona a finais de
setembro, co lema “Camiños de paz.
O dereito humano á paz”. Falaron
personalidades laicas tan coñecidas
como Joan Gomis e Federico Mayor
Zaragoza.
E os Equipos de Nosa Señora,
quizais menos coñecidos, xuntaron
en Santiago tamén a finais de
setembro a sete mil persoas dos cinco
continentes, no seu IX Encontro
Internacional. É este un movemento
de espiritualidade cristiá para os
matrimonios fundado hai medio
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século polo P. Caffarell, mestre
francés de oración.
A JOC (Mocidade Obreira
Cristiá) celebrou o seu V Congreso
Internacional en Madrid a finais de
Outubro, co tema “Mozos, traballo e
desenvolvemento sustentable: Forza
e esperanza para o futuro”.
Participaron mozos de todo o mundo;
o movemento fundado por Joseph
Cardjin segue vivo.
En Barcelona foi tamén a
merecida homenaxe a Alfonso
Comín, ós vinte anos da morte deste
profeta do compromiso sociopolítico
cristián, sobre todo no diálogo
cristián-marxista, como crente con
cargos de responsabilidade no PSUC.
Lembráronse frases súas como: “Ser
un cristián libre quere dicir ser
cristián deste mundo, ser unha persoa
comprometida, porque só arriscando
a vida se transforma a historia”.
E tamén en Barcelona, trinta
arciprestes de fixeron pública a súa
crítica ó seu arcebispo Carles, pola
maneira en que xestiona a diocese.
Chove sobre mollado, pois aínda está
recente a crise creada polas
destitucións da primavera pasada, na
que se vira mesturado ata o mesmo
bispo auxiliar Joan Carrera.

Unha Igrexa á espreita e sempre en camiño

Os bispos españois reafirmaron
o sentido do domingo como día de
descanso e “día do Señor”, fronte a
ese “aberto todo o día” e aínda tódolos
días nos que se están a converter
negocios e empresas coa conivencia
deste “católico” goberno. Fixérono
na última
reunión da comisión
permanente da Conferencia Episcopal,
a finais de setembro. ¡Mira que é de
chacota que os “católicos pepés”
acaben co día santo, cousa que non
fixeron os “ateos psoes”!
E foi noticia tamén a beatificación
de Josefa Sancho, a primeira santa
vasca, fundadora do Instituto relixioso
Servas de Xesús da Caridade,
espallados por todo o mundo, sobre
todo en países de América Latina. O

feito estivo enmarcado na polémica
PP-PNV verbo de Euskadi, pois
houbo representación de ambos
gobernos na cerimonia vaticana.
E un detalle bonito, e sobre todo
coherente. O de Cáritas, que rexeitou
un donativo do estúpido programa
televisivo El bus (continuación de El
gran hermano). O programa ofreceu
o diñeiro recadado nunha emisión en
Zaragoza, para Cáritas diocesana
desa cidade, pero esta organización
rexeitouno por considerar o donativo
“pouco apropiado”, pois os cartos son
de “orixe dubidosa”. Certamente, non
tódolos cartos son iguais, hainos que
cheiran máis a podre que outros...

Igrexa no mundo
Falamos na anterior Rolda da
polémica beatificación de Pío IX no
mesmo día que a de Xoán XXIII, co
rebumbio que armou dentro e fora da
Igrexa. Non houbo tempo e vagar
para falar doutro feito non menos
polémico e que levantou aínda máis
duras críticas: o documento doutrinal
Dominus Iesus, de Joseph Ratzinger,
pero apoiado polo Papa Xoán Paulo
II, do que o menos que se pode dicir é
que se trata “dunha reafirmación
inoportuna”, como editorializou Vida
Nueva. Pero o máis grave é o seu
talante antiecuménico, oposto a unha
liña marcada na mesma Igrexa desde
o Vaticano II. A crítica máis elaborada foi a do documento firmado

por 78 dos máis prestixiosos teólogos
católicos do mundo, entre eles o
director desta revista, Torres
Queiruga. Parece ser que o encontro a
mediados de outubro entre o Papa,
cabeza da igrexa romana, e a raíña de
Inglaterra, cabeza da igrexa anglicana,
pretendeu suavizar as tensións creadas.
Tamén foi polémica a
canonización de cento vinte
“mártires de China”, entre eles
algúns nativos e outros de fora, entre
os que se contan seis dominicos
españois dos séculos XVII e XVIII.
Este Papa, que xa bateu tódolos
records de canonizacións, semella
querer ser insuperado mesmo no
futuro. O feito provocou unha fonda
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crise nas sempre tensas relacións
entre a Santa Sé e Pequín, que apoia á
“Igrexa patriótica chinesa”, separada
de Roma, fronte ós grupos católicos
que aínda gardan a fidelidade á sé
pontificia. Goberno e Igrexa patriótica
criticaron as canonizacións.
Pola súa banda, a irmá Igrexa
portuguesa pediu perdón ós xudeus,
por boca do patriarca de Lisboa.
Pediuse perdón polos excesos da
Inquisición e as omisións da
modernidade.
En Perú, ata a mesma Igrexa, de
talante máis ben conservador,
denunciou a crise política e pediu que
se acabe coa corrupción e a
impunidade que reinan no país de
Fujimori.
E en Ecuador, a xente vese
impulsada a saír do país e buscar polo
mundo adiante onde gañar o pan,
particularmente en España. Nos
últimos meses saíron preto de cen mil
persoas deste país latinoamericano.
Algo semellante está tamén a ocorrer
con Bolivia, país veciño, que está
nunha “pendente sen freo”, como
denunciaba recentemente un
magnífico informe de Vida Nueva; ó
estado, gobernado polo patriarca
Hugo Banzer, xa non lle van
quedando empresas nin recursos
económicos para manter o país.

Na África dos constantes e
durísimos conflictos, unha Igrexa
necesitada manifestaba a súa alegría
pola volta do Emmanuel Katalico,
arcebispo da diocese congolesa de
Bukavu, tras ser detido e pasar sete
meses de forzado exilio. Pero un mes
despois morría a consecuencia dun
infarto. Un máis entre centos de casos
semellantes, neste continente que
agoniza entre as guerras, a fame e as
catástrofes “naturais”.
Dous coñecidos e moi apreciados
bispos foron premiados a finais de
outubro: Carlo María Martini,
cardeal arcebispo de Milán, recibiu o
premio “Principe de Asturias das
Ciencias Sociais”, polo seu
compromiso activo de abrir camiños
de diálogo ecuménico e entre crentes
e non crentes. E Samuel Ruiz, bispo
emérito de Chiapas, recibiu o premio
Simón Bolivar da UNESCO, polo seu
labor na defensa e promoción dos
dereitos dos indíxenas mexicanos.
Sen dúbida, dous premios ben
merecidos. Só agardamos que lle caia
tamén un deles a outro colega seu que
non o merece menos, Pedro
Casaldáliga, proposto máis dunha
vez; ven de saír outro libro máis sobre
este bispo profeta: Descalzo sobre
tierra roja.
Victorino PÉREZ PRIETO
vitope@planalfa.es
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OLIVERAS, ALBERTO, Vicente Ferrer. La revolución silenciosa, Planeta,
Barcelona, 2000, 250 páxs.
Biógrafo e biografado son persoas ben coñecidas a través de programas
de impacto nos medios de comunicación. Esta vez preséntasenos a figura
de Vicente Ferrer dun xeito máis global, máis continuado, e máis íntimo.
Fainos retroceder a Xullo de 1938, á batalla que se libra no Ebro, onde
un mozo anarquista loita no exército republicano. É un valenciano saído do
pobo, criado na rúa e xa curtido no Segre, noutra das máis cruentas frontes.
Alí vai comezar un certo xiro na súa traxectoria. Subliño certo porque
Vicente nunca vai deixar de ser da rúa, anarquista, loitador, vencedor e
vencido ó mesmo tempo. Alístase no exército Ignaciano en Veruela, e de
aí sae para a India onde permanece desde hai máis de corenta anos.
Nesta nova aventura entra a súa descuberta de que non lle pode falar
á xente de Deus sen antes sacia-la súa sede. Os seus proxectos dos pozos.
A súa viaxe a España para participar no programa Vostedes son formidables
que dirixía o seu biógrafo Alberto Oliveras. Asistimos tamén ás súas loitas
co poder na India que pasan por un desterro e unha readmisión, polas
tensións coa Compañía de Xesús. Emocionámonos lendo o seu encontro
con Anne que acabará en matrimonio. Comprobamos a continuidade da súa
Obra nunha Fundación onde seguen a traballar e onde está comprometido
o seu propio fillo.
Pero asistimos tamén, a través destas páxinas que poderían ser dunha
novela de aventuras, á intimidade dun home de fe que vive a súa relación
con Deus a través da única mediación válida, as persoas, e máis
concretamente as pobres e marxinadas: “Como non teño tempo de ler, trato
de interpreta-los acontecementos da vida...¿cómo pode ser que nesta mesa
haxa pan e que na mesa deste home [estaba ó seu carón nunha taberna] non
o haxa? ¿Cal é o significado de todo iso? ¿Por que eu podo comer e ese
home non pode?”... [Segue un paseo gratificante por paisaxes fecundas]...
“Esa felicidade que me embargaba era a presencia de Deus, porque Deus
é a abundancia, a amizade, a vida. Deus é todo o que é bo neste mundo...
pero naquel home non había felicidade, non había vida, non había paz.
Deus estaba presente baixo a forma de pan na nosa mesa, pero Deus baixo
esta forma estaba ausente na do pobre... ¿Que podo facer? Podería dicirlle
que se resignar a, falarlle do sufrimento... pero isto non serve para nada,
o que Deus quere é estar presente naquel home baixo aquela forma a través
535/83

Recensións

da que El dá a vida ós homes... Entón comprendín que eu tiña que levar
pan á mesa daquel home... Un campo sen auga é un campo sen Deus... o
que teño que facer é levarlle a Deus baixo a forma de auga”... (páxs. 141142).
O conflicto coa Compañía non xurdiu, como cabería sospeitar, do
encontro con Anne, que veu despois, foi por unha cuestión que, precisamente
está estes días moi no candeeiro a propósito do documento Dominus Iesus
de J. Ratzinger, as relacións coas outras relixións, o conflicto de recoñecela súa verdade non só na teoría senón na praxe da vida e do trato coa xente.
Hai trinta anos aínda esta cuestión arrastraba serios problemas. Xa houbera
Concilio pero non totalmente asimilado. Son tamén moi interesantes as
reflexións a este respecto.
A lectura é moi doada e amena. Estilo xornalístico áxil e fondo. Lixeiro
pero non superficial. Moitas páxinas son dos diarios do Padre Ferrer. Así
lle seguen a chamar na India.
Tiven a sorte de coñecelo durante o seu desterro no curso 1968-‘69, e
certamente que me deixou pegada, por iso agradezo este novo achegamento
que me proporcionou o libro.
Engracia VIDAL ESTÉVEZ

LÓPEZ MUÑOZ, DANIEL E XESÚS FERRO RUIBAL, A Palabra fai camiño.
Irimia, col. Angueira, Santiago, 2000, 160 páxs.
Daniel López Muñoz e o filólogo Xesús Ferro Ruibal, veñen de
publicar un novo libro sobre o galego na Igrexa, editado pola Asociación
Irimia nunha nova xeira da colección Angueira. Non é a primeira vez que
ambos abordan o tema. Fixérano hai máis de dez anos noutros dous
respectivos libros publicados polo Consello da Cultura Galega. O do
primeiro levaba por título O idioma da Igrexa en Galicia (Santiago 1989),
e era o resultado dun ambicioso traballo sociolóxico subvencionado pola
Xunta de Galicia e o Consello da Cultura Galega, no que tiven a ocasión
de traballar. O de Ferro Ruibal (A Igrexa e a lingua galega, Santiago, 1987)
era un ensaio histórico cunha rica e interesante achega documental.
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O libro que agora estamos a comentar ten dúas partes ben diferenciadas,
que manifestan o traballo do sociólogo e o traballo do filólogo. O de López
Muñoz leva como expresivo título: “A comunidade desapalabrada.
Aproximación ás claves dunha Igrexa galega en castelán”. Está feito en
base a un novo traballo de investigación levado a cabo conxuntamente con
Bernardo García Cendán, e que se anuncia aparecerá brevemente ó completo,
editado polo Consello da Cultura Galega. A radiografía da lingua que usa
a Igrexa galega é “unha historia do noso mellor surrealismo”, dise no
comezo. En efecto, trátase de tentar explicar “por qué razón nun país cun
idioma propio falado en maior ou menor medida por máis dun 80% das súas
xentes e entendido por un 97,1%; un idioma que todos e todas, en coro
unánime, intelectuais e bispos, políticos e sindicalistas, labregos e
catedráticos, declaran que é un patrimonio de preciso valor... pero que está
absolutamente ausente nun 70% das misas que a Igrexa celebra nese país
e non é empregado nunca por un 86% dos seus párrocos”.
Deplorablemente, das tres institucións galegas que máis resistencia
presentan ó proceso de normalización do galego, unha é a Igrexa, entendida
como autoridade xerárquica; as outras dúas son o concello de La Coruña e
El Deportivo campión da liga; aínda que cómpre non esquecer que nisto,
como en todo, as xeneralizacións sempre son inxustas, pois fronte a unhas
altas e baixas xerarquías eclesiásticas ancoradas nunha diglosia reticente,
hai un importante sector da Igrexa galega (leigos e clérigos) que leva
moitos anos na primeira liña da normalización do galego.
Para que o cadro que manifesta o libro resulte máis absurdo, compre
engadir que a sociedade galega se manifesta maioritariamente crente, a
Igrexa está profundamente enraizada nas súas bases tradicionais, e os seus
clientes máis fieis falan maiormente galego. O perfil do crente galego
maioritario é: muller, madura, de extracción rural e galegofalante. Máis
aínda, a maioría dos fieis queren a liturxia en galego, contrariamente ó
manifestado moitas veces polos seus curas de que non celebran en galego
porque a xente non o quere. Pero, aínda que só unha minoría rexeita o
galego na liturxia, fronte a unha maioría receptiva que o acepta, é a opinión
desa minoría belixerante a que decide, porque a maioría non se manifesta
activamente.
Daniel López Muñoz apunta como explicación desta receptividade
pasiva da maioría, o papel do valor simbólico da lingua; o grupo dos máis
acérrimos defensores do galego está máis escorado na Galicia actual cara
a posicións progresistas, que son reticentes coa Igrexa e o seu papel na
sociedade galega.
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A segunda parte do libro, a cargo de Xesús Ferro Ruibal titúlase
“Relixión e lingua galega. Algúns textos anteriores á admisión do galego
como lingua litúrxica” e ocupa o meirande número de páxinas (120 das 160
que ten o libro). O autor tráenos uns interesantísimos textos, máis coñecidos
uns e menos coñecidos outros, que percorren sete séculos da historia
galega. Desde o s. XIII ata o s. XX (o ano 1969, no que é oficialmente
aprobado o uso da lingua galega na liturxia). O traballo recompilador ven
introducido por unhas páxinas que nos traen o recendo da sempre magnífica
pluma de Ferro Ruibal (“De como parecía que podiamos esperar máis
galego na vida relixiosa”).
Atopamos aquí textos das Cantigas de Santa María e da General
Estoria de Afonso X, dos Milagres de Santiago, das Décimas ó Apóstolo (s.
XVII) e doutros textos oracionais e panxoliñas do s. XVIII; pero tamén un
curioso texto deste mesmo século sobre os correctivos que se deben
infrinxir ós seminaristas por falar galego. A partir do s. XIX multiplícanse
os textos, obra de cregos como Pardo de Andrade, Castro e Neira, Francisco
J. Rodríguez, Francisco Mirás, Saco e Arce... E no s. XX Celestino García
Romero, Pedret Casado e os curas da revista Logos; poetas como Crecente
Vega, Lago González, Ramón Cabanillas... Ata chegar ó ano 1965 no que
ve a luz unha primeira reflexión expresa verbo dunha teoloxía do galeguismo,
obra dun moi novo Andrés Torres Queiruga: Nota para unha Teoloxía do
Galeguismo (na revista Grial). Ese ano sairían tamén os primeiros
Evanxelios en galego (Espiña e Morente), e dous anos despois os Salmos
(Isaac Alonso Estravís), no 1968 sae o primeiro Misal galego.
Aínda habían pasar vinte anos máis ata poder ter o Misal galego oficial
(1987) e tempo despois a Biblia (1989) e os Leccionarios (1993-98) aínda
non completados, como ocorre tamén cos Rituais dalgúns sacramentos.
Compre dicir que nos últimos anos acelerouse moito o lentísimo paso que
levou durante anos a edición dos libros litúrxicos. Pero todos sabemos moi
ben que non abonda coa edición dos materiais, compren uns esforzos
normalizadores que xa pedía hai trinta ano o Concilio pastoral de Galicia.
Victorino PÉREZ PRIETO
vitope@planalfa.es
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MANUEL REGAL LEDO, A partir de hoxe, Editorial SEPT, Vigo, 2000,
176 páxs.
Obséquianos Manolo Regal unha vez máis con este novo libro, que se
suma ás súas publicacións anteriores, e que nos presta un inapreciable
servicio para os nosos traballos no campo da pastoral rural, e dese
Movemento Rural Cristián, que naceu case da súa mesma fonte.
Trátase dunha especie de novela que transcorre na aldea imaxinaria de
Santa Uxía do Monte, e que recolle diversas experiencias vividas naquel
contexto aldeán, que intenta poñerse en camiño cara a unha meirande
participación comunitaria, a través das iniciativas asumidas polas persoas
que se van sumando á súa proposta de reflexión e de vida compartida.
O título do libro –A partir de hoxe– quere poñer como punto de partida
a realidade rural de hoxe, con alusión especial “ós grupos do Movemento
Rural, no seu empeño de vivir coma crentes na aldea, sen deixar de traballar
e soñar”. No fondo do relato novelado intúese a presencia de Xesús de
Nazaré, “aquel home de aldea que coa súa presencia mantén abertos tantos
soños entre nós”.
A maneira novelada de presenta-las situacións e os personaxes que
interveñen, e os seus diálogos –ás veces un tanto pintorescos–, xa foi
utilizada por Manolo Regal nalgún dos seus libros anteriores, como o
titulado Co Evanxeo pola man. Aquí adquire un ton máis narrativo, nas
sucesivas secuencias da vida desta aldea, que pode ser calquera das que o
autor coñeceu de primeira man nas comarcas de Chantada ou Abadín.
A intencionalidade do libro non é puramente literaria, senón claramente
educativa. Por iso leva unha segunda parte, que se titula “Guía para o
traballo nos grupos”, e que xustifica o subtítulo “Relatos para a formación
de comunidades cristiás no mundo rural”.
Como estes relatos xa foron utilizados proveitosamente nalgún cursiño
e nalgunhas xuntanzas de pastoral rural, teñen unha certa garantía de
utilidade comprobada e de experiencia vivida por “esas mulleres e homes
de aldea que, desde unha conciencia orgullosa de ser de aldea e de ser
cristiáns”, saben defender o seu espacio e a súa identidade propia.
Benvido, pois, este novo libro, que se le como novela, pero que sabe
tamén a Evanxeo, vivido no campo galego, “a partir de hoxe”.
Uxío GARCÍA AMOR
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LIBROS CHEGADOS Á REDACCIÓN
DAY, DOROTHY, La larga soledad, Sal Terrae, Maliaño 2000, 304 páxs.
A autobiografía dunha muller loitadora e comprometida pola paz, a
non violencia, e a xustiza racial. Morre en 1980 deixando en marcha en
Estados Unidos o Movemento Catholic Worker para estas mesmas fins.
Cincuenta anos de compromiso onde chegou desde o xornalismo e a
conversión ó catolicismo. Foi inspiradora de moitos outros movementos
pola paz e de líderes mundialmente coñecidos nestes compromisos.
RICHARD, PABLO, El movimiento de Jesús antes de la Iglesia, Sal
Terrae, Maliaño 2000, 192 páxs. Presencia Teológica.
O autor, chileno, destacado teólogo da liberación fai nestas páxinas
unha interpretación liberadora dos Feitos dos Apóstolos. Analiza o período
do cristianismo anterior á institución da Igrexa. Anos 30 a 60.
Aproveito para lembrar as súas clases en París onde foi profesor meu
durante os seus anos de “desterro político” na era pinochetista.
CHITTISTER, JOAN, En busca de la fe, Sal Terrae, Maliaño 2000, 220
páxs. Colección El pozo de Siquém.
A autora de El fuego en estas cenizas, ofrécenos hoxe unha nova
reflexión sobre o Credo. Desde a palabra “Creo” ata o “ Amén” vai
suxerindo en forma de reflexión-oración ideas e sentimentos apoiados por
unha teoloxía actualizada.
BOFF, LEONARDO, La oración de San Francisco, Sal Terrae, Maliaño
2000, 150 páxs. Colección El pozo de Siquem.
O autor franciscano, tamén ben coñecido, comparte a súa vivencia da
oración de San Francisco: “Faime Señor instrumento da túa paz”. Moi na
liña da non violencia e da espiritualidade que quixeramos para hoxe.
CÁRDENAS, Edgardo Rubén, La solidaridad es con todos, Sal Terrae,
Maliaño 2000, 214 páxs. Recursos catequéticos.
Un conxunto de materiais pedagóxicos para o E.S.O., Bacharelato e
grupos xuvenís. Útil e creativo non sobrará na biblioteca de “guías” actuais.
BONET, JOSÉ VICENTE, Teología del “gusano”. Autoestima y evangelio.
Sal Terrae, Maliaño 2000, 170 páxs. El Pozo de Siquem.
O dato de que o autor é un xesuíta español formado na India na escola
de Tony de Mello, pode estimula-la nosa lectura. Vivi-la nosa relación co
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Deus-Amor e non con caricaturas de poderío que nos fan sentir vermes
indignos.
MARGUERAT, DANIEL E BOURQUIN, YVAN, Cómo leer los relatos bíblicos.
Iniciación al análisis narrativo, Sal Terrae, Maliaño 2000, 324 páxs.
Presencia teológica.
Un auténtico manual para iniciarmonos na lectura dos textos
descubrindo a súa construcción, o que hai oculto, o seu significado.
Instrumentos de análise narrativa ó alcance de todos nós.
VV.AA., Calígula, Xunta de Galicia, IGAEM 2000, 240 páxs.
Texto comentado da obra de Albert Camus que se está a representar
nestes días.
Engracia VIDAL ESTÉVEZ

CALENDARIO DO CONTRIBUÍNTE A ENCRUCILLADA
Acabouse o ano e quedaron sen pagar 20 subscritores. Esperamos
que sexa un despiste reparable.
En Xaneiro comezamos de novo os cobros coas domiciliacións
bancarias. Non deixedes de avisar se cambiastes de Entidade. Os datos
envíanse a través do correo electrónico polo que é fundamental a
exactitude dos mesmos. Atención ó novo número da conta de Encrucillada
no BBVA: 0182-0408-14-0204369840. Xá non é válido o da Caixa
Postal que aparecía en números anteriores.
Entre Xaneiro, Febreiro e Marzo os que acostumades pagar na man,
por recibo, xiro postal, transferencia etc.
En Abril os REEMBOLSOS para os que non empregaron estes
sistemas anteriores. Desexamos que sexan poucos.
O aumento de subscricións unha meta a ter en conta. Iso de ter xa
24 anos vaise notando no número de persoas que tanto nos axudaron
desde o principio e que van desaparecendo... Son postos a cubrir para
sosternos e medrar. Agradecémosvos a colaboración. Sen ela non
sairiamos.
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ÍNDICE XERAL DO ANO 2000
ABUÍN DE TEMBRA, Avelino:
Rec. Manuel Dourado Deira, Conversas con Teresa Castelao. Anecdotario dun século
de vida,116 (96-97)
ACUÑA GARRIDO, Xesús:
Rec. Benito González Raposo, O Protestantismo en Galicia.Unha historia
centenaria,116 (100-101)
ANÓNIMO:
IX Congreso Xustiza e Paz. Manifesto Final, 118 (51-52)
ARIAS VILAS, Felipe:
Nicanor Rielo Carballo e o seu compromiso co patrimonio cultural galego,117 (70-73)
ASOCIACIÓN DE MULLERES DORNA:
Muller e globalización. Reflexións desde un barrio popular de Vigo, 118 (53-61)
BERNÁRDEZ VILAR,
Rolda da cultura:
Rolda da cultura:
Rolda da cultura:
Rolda da cultura:
Rolda da cultura:

Xoán:
Panorama cultural, 116 (74-83)
De cronos ede calendarios,117 (87-98)
Aquel primeiro Día das Letras Galegas, 118 (69-78)
¿Humanidades?: si, gracias, 119 (97-106)
Altamira: ¡cento cuarenta séculos vos contemplan! 120 (65-74)

BLANCO TORRADO, Alfonso:
A reforma da disciplina do sacramento da penitencia,117 (59-65)
In memoriam José Ángel Valente Docasar (1929-2000), 119 (85-87)
DAPENA TARELA, Hermelinda:
Os tempos son chegados ... 119 (78-81)
DÍAZ BLANCO, Agustín:
Crónica política: Borrón e conta nova,116 (67-73)
Crónica política: Catro anos de gloria,117 (80-86)
Crónica política: Arrastrándose... 118 (62-68)
Crónica Política: Algo non vai ben, 119 (88-96)
Crónica política: A derradeira batalla, 120 (59-64)
ESPIÑA GAMALLO, Manuel:
Corenta e catro anos de Benposta, 119 (5-19)
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FERNÁNDEZ ABELLA, Xoán Xosé:
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 119 (82)
FERNÁNDEZ, Domiciano:
A confesión colectiva,117 (50-58)
FERRO RUIBAL, Xesús:
Manuel Murguía: pescudas tralo espírito dun precursor,117 (5-26)
GARCÍA AMOR, Uxío:
Rec. A partir de hoxe de Manuel Regal Ledo, 120 (87)
GARCÍA DOCAMPO, Manuel:
O concepto cristián de igualdade social 119, (48-58)
GÓMEZ, frei Xosé:
Homilía co gallo do funeral de D. Nicanor Rielo Carballo,117 (68-69)
GONZÁLEZ AVIÓN, Santiago:
A pobreza en Galicia,116 (5-21)
GONZÁLEZ ORTEGA, Xaime M.:
Guieiro,118 (3)
Guieiro,119 (3)
Guieiro,120 (3)
LEDO REGAL, Tereixa:
Carta a Teresa de Jesús, 118 (20-34)
LIÑARES GIRAUT, X. Amancio:
A Filosofía, outra historia, de F. J. Pérez e M. Rodríguez, 117 (110-112)
LONGA PÉREZ, Manuel:
Unha carta de Valle-Inclán, 119 (69-72)
LÓPEZ FACAL, Xoán:
Pobreza, exclusión social, política e mercado,116 (22-32)
LÓPEZ VÁZQUEZ, Ramón:
O mundo de Xosé Manuel Rodríguez Pampín 119, (33-47)
MADRIÑÁN, Xavier R.:
Guieiro, 116 (3)
Guieiro,117 (3)
MIGUÉLEZ DÍAZ, Xosé Antón:
O perdón de Deus e a absolución eclesial,117 (27-49)
Rec. Xosé Alvilares, Dios en los límites,116 (102-105)
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MORADO, Guillerme Juan:
Rec. J. L. Martínez Lorenzo, Devoción y culto al Apóstol Santiago en la Diócesis de
Tui-Vigo, 116 (97-98)
NÚÑEZ-CUBERO, Pilar:
Ética e bioloxía, 120 (19-33)
O’BRIEN, Monseñor:
A cara oculta do Sínodo, 116 (53-62)
PÉREZ PRIETO, Victorino:
Castelao crente, revisitado. Os Cadernos e as Cartas. 119 (20-32)
Rolda da Igrexa: Unha invitación a voar, 116 (84-94)
Rolda da Igrexa: Entre os pobres e os outros cristiáns, 117 (99-109)
Rolda da Igrexa: Pedriñas evanxélicas para botar abaixo un sistema inxusto, 118 (7989)
Rolda da Igrexa: Mini-Rolda galega co beato APapa bo” ó fondo,119 (107-112)
Rolda da Igrexa: Unha Igrexa á espreita e sempre en camiño, 120 (75-83)
Unha avaliación da Dominus Iesus, 120 (53-58)
Xoana de Arco e o cinema relixioso,117 (74-77)
Rec. José Manuel Vidal, Intrigas vaticanas. Guerra de clanes para suceder al
Papa,116 (99-100)
Rec. Xosé Mínguez Goyanes, Quiroga Palacios no seu tempo, 118 (96-97)
Rec. Gonzalo Varela Alvariño, Os que são chamados, 119 (113-114)
Rec. Daniel López Muñoz e Xesús Ferro Ruibal, A Palabra fai camiño,120 (84-86)
PITE, Soledad:
Ilustracións, 116 (23, 49)
Ilustracións, 117 (11, 60)
Ilustracións, 118 (15, 38)
Ilustracións,119 (11, 36)
Ilustracións, 120 (9, 21)
REGAL LEDO, Manuel:
Proxecto Home Galicia: dez anos loitando pola vida,118 (35-42)
A pobreza feriume para sempre,116 (42-52)
REGUEIRA, Francisco:
Semana Galega de Filosofía. Conclusións, 118 (44-50)
RIELO CARBALLO, Nicanor:
Rec. Xosé Mª Lema e Manuel Suárez, Arquitectura megalítica na Costa da Morte;
antas e mámoas,116 (105-106)
RODRÍGUEZ COUSO, Sandra:
Novos horizontes da ética, 120 (50-52)
Presentación do Foro relixión e cultura, 120 (4)
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RODRÍGUEZ, Xosé Xulio:
Os pobres na vida e na misión de Xesús,116 (33-41)
SANTOS GONZÁLEZ, Bieito:
Fernando Bandeira, un crente galego para o recordo, 119 (83-84)
SEBASTIÁN, Luis de:
Ética e nova economía, 120 (6-18)
SEOANE, Xosé Antón:
Rec. Jacques Dupuis Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, 118 (90-92)
SUÁREZ SUÁREZ, Manuel:
Os ‘conventillos’ riopratenses e as gaivotas de Chiloé,116 (63-66)
TORRES QUEIRUGA, Andrés:
Non é a persoa para o sábado: contra as deformacións e opresións do relixioso, 118
(5-19)
Un novo libro de Crossan sobre o nacemento do Cristianismo, 119 (73-77)
In Memoriam Xoaquín Losada Espinosa (1925-1999),117 (78-79)
Rec. Gómez Pereira, Antoniana Margarita, 118 (98-99)
Rec. R. del Prado, Ética Xeral, 118 (95-96)
VEIRA VEIRA, José Luís:
A sociedade individualizada e o cambio de valores en Galicia, 119 (59-68)
VIDAL ESTÉVEZ, Engracia:
Libros chegados á Redacción, 116 (108-111)
Libros chegados á Redacción,117 (116-118)
Libros chegados á Redacción, 118 (100-103)
Libros chegados á Redacción, 119 (115-116)
Libros chegados á Redacción, 120 (88-89)
Unha crónica e dúas lembranzas,117 (66-67)
Rec. Mario Vázquez Carballo, La solidaridad de Dios ante el sufrimiento humano, 116
(106-107)
Rec. Alberto Oliveras, Vicente Ferrer. La revolución silenciosa, 120 (83-84)
VIDAL, Marciano:
Ética civil e moral cristiá, 120 (34-49)
VILLAR JANEIRO, Helena Por unha Igrexa tamén feminina, de Engracia Vidal, 117 (112113)
WIRTZ MOLEZÚN, Mª Pilar:
Rec. X. A. Miguélez, Profecía dun Capitán Trono, 117 (114-115)
Rec. Andrés Torres Queiruga, Por el Dios del mundo en el mundo de Dios. Sobre la
esencia de la vida religiosa, 118 (92-94)

545/93

CONTAS DO XIV FORO RELIXIÓN E CULTURA EN GALICIA
Imprenta:
Carteis ....................................................................................

8.500

Programas ...............................................................................

1.500

Carpetas ..................................................................................

34.500

Total (IVE incluído) ..............................................................

98.020

Relatores:
Viaxes, hotel e gratificación .................................................

310.050

Flores, fotocopias, taxi, etc. ..................................................

10.800

Agasallos ................................................................................

15.000

Local .......................................................................................

pendente de
factura

Total gastos ...........................................................................

433.850

Recollido na Caixa ................................................................

156.000

Donativo .................................................................................

10.000

Subvención Xunta de Galicia ...............................................

125.000

Total ingresos .......................................................................

291.000

Déficit a cubrir por Encrucillada ......................................

142.850
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Normas de publicación para os autores
Encrucillada defínese como revista galega de pensamento cristián e
publica traballos que cadren con esta definición.
Publica fundamentalmente dous tipos de traballos: Estudios (de ata
32.000 carácteres, espacios incluídos) que estudiarán un tema en profundidade,
e Achegas (de ata 15.000 carácteres, espacios incluídos) que tratarán temas
máis concretos ou aspectos puntuais dun tema. Os estudios deberanse
acompañar dun resumo.
A revista publica tamén recensións de libros que traten os temas xa
explicitados. Estas notas non deberán exceder os 5.000 carácteres (espacios
incluídos) e terán a seguinte estructura: Autor do libro analizado, Título,
Editorial, cidade de publicación, ano de publicación, nº de páxinas. Comentario.
Dos traballos rogamos entregar unha copia en papel e unha versión en
disquete (agradécese a utilización do formato RTF (Rich Text Format) ou os
formatos dos procesadores WordPerfect (ata a versión 9) ou Word (ata a 97).
Rógase na versión informatizada non utilizar máis códigos de formato
que os estrictamente necesarios. A revista utiliza as seguintes conveccións
tipográficas: subtítulos en negra, títulos de libros, publicacións, casas
comerciais, institucións, etc en itálica, reservando as comiñas unicamente
para as citas textuais. Non se utilizan nunca o subliñado nin as maiúsculas coa
finalidade de destacar textos.
O autor/a consignará o seu enderezo completo para poder contactar con
el/a e o seu título académico e/ou actividade profesional. Tamén pode
consignar o enderezo de correo electrónico se desexa que apareza na revista.
Os artigos poderán conter notas, que figurarán a pé de páxina, onde se
citará tamén a bibliografía. Os libros citaranse da seguinte maneira:
Inicial do nome, Apelidos, Título en itálica, Editorial, Cidade de
edición, ano de edición, páxs.
No caso dos artigos farase do seguinte xeito:
Inicial do nome, Apelidos, Título do artigo en itálica, Nome da revista,
número da revista, (ano de publicación), páxs.
A redacción da revista determinará nun prazo aproximado de tres meses
a conveniencia da publicación. Neste prazo o autor será informado sobre a
posible data de publicación ou seranlle suxeridos posibles cambios para que
o artigo se axuste á orientación da revista.
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