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Guieiro
O amor, a realidade
central do cristianismo, abre este número que se xesta nun período
de desencontros, no medio dunha forte polémica en torno á última
pastoral dos bispos vascos e á convocatoria de folga xeral. O traballo
de Xosé Manuel Caamaño López, que obtivo o premio ó mellor
artigo no certame convocado pola revista con motivo da celebración
do vintecinco aniversario, fai un delicado e fresco repaso polos
aspectos esenciais do amor, examina a súa dinámica e reclama a súa
presencia auténtica en todas as relacións humanas.
¿Como se escribe un libro da Biblia? ¿Como era a época –cal a
realidade sociopolítica, cales os retos es as esperanzas do pobo– en
que o autor decide dar comezo á súa tarefa e que a influirá
inevitablemente? ¿Como é a estancia na que escribe e os materiais
que utiliza, que obras consulta e como tratan estas o asunto que o
ocupa? ¿Como ha de enfocar o problema e como será recibida a súa
proposta; como a debe articular? E nós ¿como podemos ler hoxe un
libro escrito na palestina do 400 antes de Cristo? Sen dúbida unha
presentación interesante a que adoptou Xoán C. Rodríguez
Herranz, nesta segunda entrega da sección Xanela bíblica, para
achegarnos ó libro de Xob, un dos máis apaixonantes da Biblia, e dos
que suscitaron máis dificultades de interpretación.
Como prometiamos no último Guieiro reproducimos neste número
a conferencia con que nos regalou Carlos Casares o pasado 28 de
febreiro no acto de presentación do número 126, que tivo lugar na
sé do Consello da Cultura Galega. A moitos emocionará, agora que
xa non está con nós, a lectura das súas palabras describindo o
significado destes vintecinco anos, desde a súa capacidade para
fixarse nas cousas miúdas pero fondamente humanas.
Ó lado destes artigos máis extensos outros máis curtos pero non
menos interesantes completan o número. Xavier Carro preséntanos
unha nova figura na sección Rostros, o monxe e magnífico poeta
Thomas Merton, e Xesús Carballido lémbranos as conclusións da
XIX Semana Galega de Filosofía.
A punto de entrar este número en máquinas, non temos espacio
para facer unha análise en profundidade do estoupido mediático, de
opinión e mesmo diplomático, provocado pola pastoral dos bispos
vascos. Máis alá, e máis fondo, das reaccións de superficie, o
fenómeno esixe a atención crítica da conciencia cristiá, que, de feito,
nalgúns casos se realizou con xusta seriedade. Aquí queremos
simplemente chamar a atención sobre tres aspectos do problema que
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deben ser considerados, aínda que sexa tan só como pauta de axuda
para a lectura das diversas manifestacións.
O primeiro é a inxusta presentación dos medios que, con moi
poucas excepcións, non só mostra unha enorme desproporción entre
o contido real do documento e os anuncios dos titulares, senón que
moitas veces, pasando pola descualificación sumaria, chega á
calumnia brutal. Feito, polo demais, non illado, senón que con
demasiada frecuencia está afectando, de modo claramente
antidemocrático, ó tratamento do tema relixioso en xeral.
O segundo, a reacción gobernamental, que impermeabilizándose
ante a mesma posibilidade da crítica, fomentou a crispación,
transgrediu os límites máis elementais no enxuizamento dos bispos
afectados e mesmo quixo elevar ó máis alto rango diplomático un
problema de clara e definida competencia do diálogo interno. Un
conflicto que, unha vez máis está a pedir un profundo repensamento
e redimensionamento das relacións entre a Igrexa e o Estado na
nova situación democrática.
O terceiro refírese ó xesto mesmo da manifestación eclesial. O seu
dereito de principio é evidente, como xusto –acaso con algún matiz
discutible; pero ¿que documento non o ten?– é o fondo do seu
contido. Queda, sen embargo, nalgúns de nós unha preocupación
acerca da oportunidade e do equilibrio. Ben está afrontar este
problema; pero ¿non sería tamén oportuno –mesmo máis oportuno–
ter falado igualmente, con idéntica claridade e enerxía, cando o
pacto de Lizarra e sobre todo a propósito da morte sistemática de
concelleiros de partidos opostos a este pacto? A morte violenta
nunha sociedade democrática marca a cota máis baixa, o límite
ínfimo do tolerable: debe por tanto ter a primacía da reacción
doutrinal, así como constituír o criterio fundamental á hora de
medir o equilibro no xuízo moral das distintas posturas.
Dito isto, queremos mostrar sen ambigüidades a nosa solidariedade
cuns bispos que mostran e demostran, nunha xa longa traxectoria,
un compromiso decidido cos problemas do seu pobo. Algo que, por
certo, botamos dolorosamente de menos nas manifestacións dos
nosos bispos galegos, tan ausentes dos graves problemas culturais,
económicos, sociais e políticos de Galicia. Os silencios non sempre
son prudencia: cando se fan permanentes, delatan a inercia dunha
igrexa descomprometida, moi lonxe da fe viva e operante que de
todos nós está a pedir o Evanxeo.
Xaime M. González Ortega
xortega@edu.xunta.es

4 276

Estudios

O amor, factor clave no
proceso de realización
humana*

Xosé Manuel Caamaño López

–Si. Queríache dicir que agora xa podo traerche a mensaxe que che
debían as cousas, porque sentín no meu corazón a corrente de amor
chegada desde elas cara Ti, e tamén o amor caído desde Ti e derramado
por todo o Universo. Resoa nas miñas entrañas a vida, e ofrézocha como
unha oración de tódalas túas criaturas. Estouche agradecido, Señor, por
tenderes sobre o abismo esta ponte... –sinalou a Eva–, e por facernos de
tal maneira que sinta no meu peito a corrente do seu sangue, e ela a miña,
e os dous a Creación enteira. Como se foramos un... 1.

Introducción
Ben podería ser este texto un espléndido resumo da liña e o contido
do presente traballo. Diría máis, representa, sen dúbida, o aspecto
fundamental de toda vivencia humana que pretenda chamarse
cristiá. Non cabe falar dunha auténtica concepción do home e moito
menos de Deus se non é a partir do amor, un amor que fai do home
un órgano seu e o organiza2. Pois toda a nosa vida, “a literatura,
a arte, a filosofía, a relixión... a cultura enteira que impregna a nosa
alma, ten a súa raíz máis profunda e encontra a súa última
*Este traballo obtivo o premio ó mellor artigo no certame Premio 25 anos de
Encrucillada para autores novos, convocado pola revista para celebrar o seu 25
aniversario (N. do E.).
G. Torrente Ballester, Don Juan, Destino, Barcelona 1999, páx. 327. (En tódolos
textos citados farei a traducción ó galego).

1

H. U. Von Balthasar, Sólo el amor es digno de fe, Sígueme, Salamanca 1990,
páx.124.

2
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culminación nos degoiros da vida amorosa” 3 . É máis, os
desequilibrios que atormentan o mundo de hoxe están intimamente
relacionados cun desequilibrio máis fundamental que ten as súas
raíces no corazón do home4. Non é casual que entre as palabras máis
repetidas nos nosos días se atopen algunhas como individualismo,
secularización, capitalismo..., froito, claro está, do instinto de
conservación do individuo “que toda a súa teima é que non penetren
os demais na súa esfera, que non o inquieten, que non lle rompan
a preguiza, a cambio do cal, ou para dar exemplo e norma, renuncia
a penetrar el nos outros, a romperlles a preguiza, a inquieta-los, a
apoderarse deles”5. Isto forma parte dese desequilibrio situado na
raíz máis profunda do corazón humano que non esperta.
Non podemos falar do amor como un aspecto máis da vida, senón
máis ben como o aspecto fundante de tódolos demais, como aquel que
condiciona o resto das vivencias, o que penetra con suave fluxo o
ánimo, que estoupa de súpeto no espírito entre embates e convulsións,
que pode levar á embriaguez, ó arroubo, á éxtase, ...6. Isto é o que
intentarei amosar ó longo das liñas que seguen. Ver como o home
non pode realizarse completamente a si mesmo se non é a través dun
vieiro tan elevado como o amor, o primeirísimo de tódolos deuses
que dicía Parménides, o que non precisa ser posto aí por nós senón
que se impón por si mesmo irrompendo nas nosas vidas sen atender
a condicións nin a situacións sociais.
Deste xeito, partindo das relacións humanas, mestura de teoría e
vivencia, iremos percorrendo un vieiro que nos leve a ver como o
amor que Deus nos ten e o amor que a Deus lle demostramos é o
significado último da existencia, o único que nos pode levar a
3
Texto de Xirau, citado por A. Torres Queiruga, Do terror de Isaac ó Abbá de Xesús,
Sept, Vigo 1999, páx.109.
4

Gaudium et Spes, 10.

M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, Espasa, Madrid 1997, páxs.
281-282.

5

Seguramente recordará esta descrición á que fai Rudolf Otto do mysterium
tremendum (Lo santo, Alianza, Madrid 1998, 22). Paréceme que tamén o amor, do
mesmo xeito que o tremendo misterio, pode ser sentido de múltiples maneiras. El
mesmo podería ser analizado dende esa categoría.

6
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liberarnos dunha situación que doutro xeito podería converterse
nun absurdo causante de angustia7. En definitiva, e parafraseando
a Schillebeeckx, veremos como todos temos a necesidade de amar e
ser amados, de ser considerados plenamente, de ser considerados de
veras como persoas, polo noso ben, cousa que realiza o amor:
aceptar ó home tal como é, darlle o seu valor; pois o amor é o sentido
das nosas vidas8.
Nocións xerais sobre o concepto amor
Dificilmente poderemos atrevernos a dar unha definición de algo
que non vemos; “ela veo a el, el vea a ela, ninguén ve o amor, e sen
embargo é amado este mesmo que non se ve”, escribía Agostiño9. De
xeito que tan só poderemos meternos a dar aspectos de como o amor
entra nas nosas vidas, de como nos afecta e de como a través del
coñecemos e nos damos a coñecer a quen nos rodea.
A importancia do amor é fundamental no proceso de realización
persoal. Toda a nosa vida xira en torno a el. Nacemos como froito
do amor e xa temos a nosa primeira experiencia amorosa ó abrigo
das nosas nais e dos nosos pais. Ó ir medrando ímonos namorando,
compartimos as nosas vidas por amor, ben sexa en familia ou en
comunidade, morremos sendo amados e por amor poderemos ser
salvados. De modo que se tódalas experiencias as tomamos como
consecuencia dese amor, adquire sentido aquela frase de Agostiño
que dicía: “ama e fai o que queiras”. Porque se todo é consecuencia
do amor, nada haberá que non estea ben. E é que se o ser humano
capta perfectamente os “vectores de plenificación polos que este se
afirma e plenifica, o amor é, con toda evidencia, non só un, senón
acaso o máis privilexiado de todos, pois nada afirma tanto na

En palabras de Paul Tillich “the anxiety of meaninglessness is anxiety about the loss
of an ultimate concern, of a meaning which gives meaning to all meanings. This
anxiety is aroused by the loss of a spiritual centre, of an answer, however symbolic
and indirect, to the question of the meaning of existence (The courage to be, Fontana
Library, London 1973, 55).
7

8

E. Schillebeeckx, Dios y el hombre, Sígueme, Salamanca 1968, 138.

9

Citado por M. Cabada, El Dios que dá que pensar, BAC, Madrid 1999, 300.
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realidade como o amor, nada dá mellor a medida dun ser cá súa
capacidade de amor”10.
Así, podemos afirmar, con Ortega, que no amor atopamos o
síntoma máis decisivo do que unha persoa é, pois cando este emerxe
do máis subterráneo de nós mesmos arrastra consigo aluvións de
algas e cunchas do abismo interior11. A nosa personalidade vese
totalmente explicitada na forma en como amamos ós demais, pois a
través del emerxen ó exterior os trazos máis fundamentais da nosa
forma de ser.
Risco esencial do amor é a continuidade, pois non se pode amar e
deixar de amar dependendo das ganas que teña determinado día; iso
pode ser moitas cousas, desexo, paixón, pracer..., pero non amor.
Este esixe paciencia, tranquilidade, espera; Penélope tecía polo día
e destecía pola noite mentres esperaba ó seu amado Odiseo. Así, o
amor é moito máis que un simple vaivén, “é unha fluencia, un fluído
que mana con continuidade como dunha fonte”12 que nunca seca.
Aquelo que comeza en mero desexo vaise convertendo pouco a pouco
en algo que traspasa as simples fronteiras do sentimentalismo; “o
amor –escribía Ovidio– feito costume, cobra forzas e, se o nutres
ben, co tempo adquire gran robusteza”13 ata pasar a ser realmente
o que nós entendemos por amor verdadeiro.
Importante tamén é o seu carácter de transcendencia, aspecto que
no seguinte punto veremos máis a fondo. Pois o amor é ese eterno
insatisfeito polo que abandonamos a quietude e o asento de nós para
emigrar virtualmente cara o obxecto; e ese constante estar emigrando
é estar amando14. O amor fainos transcender cara o outro, gravitar
cara el/ela e afirma-la súa existencia, “estar empeñado en que
exista, non permiti-la posibilidade dun universo onde aquel obxecto
estea ausente; isto vén ser o mesmo que estar continuamente
10

A. Torres Queiruga, o.c., páx. 90.

11

Estudios sobre el amor, Espasa-Calpe, Madrid 1966, páxs. 52, 138.

12

Ortega y Gasset, o.c., páx. 71.

13

Ovidio, El arte de amar. El remedio del amor, Edaf, Madrid 1966, páx. 88.

14

Ortega y Gasset, o.c., páxs. 67-68, 71.
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dándolle vida, no que de nós depende, intencionalmente... Amar é
vivificación perenne, creación e conservación intencional do
amado” 15 . O mesmo don Quixote amaba a Dulcinea, a quen, non
existindo realmente, por amor lle daba vida.
Normalmente, a todo isto que estamos a dicir teríamos que
engadirlle o carácter de reciprocidade, é dicir, xa non é só un suxeito
que gravita cara un obxecto, senón que estamos a falar de dous
suxeitos que se interrelacionan. Dito en palabras de Rahner, o amor
é dialoxístico e, por tanto, está pendente da resposta libre e posible
do outro16.
Por suposto, non estaría de máis dicir que o amor é compromiso
coa persoa amada, entrega total e gratuíta, non só para ben propio,
cousa que na teoloxía clásica se deu en chamar amor concupiscentiae,
senón máis ben e sobre todo polo crecemento e favor de quen
amamos, máis identificado co que foi chamado amor benevolentiae.
Quizais a nivel práctico teríamos que falar dun punto intermedio
entre a concupiscencia e a benevolencia.
Por último, hai que destacar que o amor non é algo que nós
inventemos por capricho persoal ou que cae do ceo en momentos
determinados, senón que a mesma “natureza pon ante os nosos ollos
como esa realidade se atopa encadrada dentro dos fundamentos
mesmos do ser”17. Noso é o labor de dármonos conta e de o ir
madurando con coidado, responsabilidade, respecto e coñecemento18,
para facer de nós e dos demais seres verdadeiramente plenos e, de
seguro, verdadeiramente humanos; “cinguídevos co amor, que é o
lazo que todo o une e leva á perfección” (Col 3, 14).

15

Ídem, 68, páxs. 74-75.

Cf. a definición que dá Rahner do vocábulo amor na enciclopedia Sacramentum
mundi.
16

17
H. U. Von Balthasar, o. c., páx. 56. “O amor de Deus vértese nos nosos corazóns
mediante o Espíritu Santo, que se nos deu” (Rom 5,5).
18
Cf. E. Fromm, El arte de amar, Paidós, Barcelona 1999, páxs. 34-40. Tamén son
de interese os requisitos que o mesmo autor dá para aprender a amar: disciplina,
concentración e paciencia (105-114).
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O amor humano: entre a afirmación e a apertura
Realmente, ó falarmos do amor a Deus, este punto debería darse
por suposto, dado que non é posible amar a Deus se antes non se
ama ós nosos iguais19. Esa é a raíz do cristianismo, o mandamento
novo20. Podemos engadir, que “o fin do home é a felicidade eterna,
que consiste na visión e goce de Deus polos séculos dos séculos.
Agora, no que marra é na busca dos medios conductores a ese fin”21,
sendo o máis adecuado, sen dúbida, o amor ó próximo, pois “xa podo
falar as linguas todas dos homes e as dos anxos, que se non teño
amor non son máis ca un bronce que resoa ou un pandeiro que
repenica” (1 Cor 13, 1).
Centrarémonos pois neste punto no amor ós demais, para logo
metérmonos nas relacións de parella (eros) como lugar privilexiado
onde facer presente a correcta concepción cristiá do amor e como
paso previo para captar e comprender o significado do amor de/a
Deus.
Cando falamos do amor ós demais estamos dando por suposto que
nos amamos suficientemente a nós mesmos: “se non sabes amarte a
ti mesmo, non poderás amar verdadeiramente ó outro”, escribía
Agostiño22. Amor-a-si-mesmo e amor-ó-outro están intimamente
relacionados, pois o amor que nos temos a nós mesmos é a medida
do amor con que amamos ós demais23. Podemos dicir que o home é
apertura, pero apertura dun eu que previamente é aceptado como tal
e que só se fai verdadeiro cando realiza ese salto de autotranscenderse
e comunicarse cos demais; “ser capaz de prestar atención a si mesmo
é requisito previo para te-la capacidade de prestar atención ós
demais; o sentirse a gusto cun mesmo é a condición necesaria para
“Quen non ama a seu irmán a quen está vendo, non pode amar a Deus, a quen
nunca viu” (1Xn 4, 20).

19

“Dóuvos un mandamento novo; amádevos uns ós outros; como eu vos amei,
amádevos tamén entre vós” (Jn 13, 34)

20

21

M. de Unamuno, o.c., páx. 270.

22

Citado por L. Boff, Gracia y liberación I, MCC, Madrid 1995, páx. 92.

23

Idem, páx. 92.
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relacionarse cos outros”24. Polo que non se quere entender o amor
a si mesmo como aquelo que o mesmo Agostiño chamou
concupiscencia, amarse tanto que se chega a rexeitar ós demais e,
en último termo, a Deus. Narciso amábase e gustábase tanto que
“intentaba atraparse, pero perdíase no seu propio reflexo”, polo que
“para non perderse no espello é preciso a alteridade dun segundo (o
próximo) e a alteridade dun terceiro (Deus)”25. Non se trata de dous
aspectos do amor, senón que ambos están nun mesmo camiño cara
a plenificación humana. Os homes e mulleres tan só se poden facer
verdadeiramente tales cando, logo de afirmárense e recoñecérense a
si mesmos coas súas deficiencias e finitudes, realizan ese paso de
autotranscendencia cara os demais.
O abrirse ós demais forma parte da nosa condición, pois o home
é, pola súa mesma natureza, un ser social, e non pode desenvolver
as súas propias calidades se non é en relación cos outros26. Somos
seres para o encontro, “animais políticos”, “seres indixentes”,
“realidades sintácticas” e “realidades intersubxectivas ou de
alteridade”27. Podemos afirmar que estamos chamados a ser cos
demais e para os demais. Incluso podemos afirmar que “ser home é
esencialmente ser-home-cos-demais; a estructura social penetra ata
o máis íntimo da persoa; na comunidade é onde o home pode
desenvolver a súa personalidade”28. Cando este ser o traducimos en
termos de amor, e nos facemos realmente conscientes da profundidade
que este concepto encerra, entón de seguro que a nosa vida cambia.
O amor é unha experiencia de transcendencia na que o home –en
palabras de Mounier– se descentra en certo modo e vive no outro

E. Fromm, Ética e Psicoanálese, citado por F. Savater, Ética para o meu fillo, Ariel,
Barcelona 1996, páx. 81.

24

A. Gesché, Dios para pensar I. El mal-el hombre, Sígueme, Salamanca 1995, páxs.
268, 291.

25

26

Gaudium et Spes, páx. 12.

Non imos entrar na análise de cada aspecto; Cf. M. Vidal, Moral Fundamental.
Moral de actitudes I, Covarrubias, Madrid 1990, páxs. 310-313.
27

28

E. Schillebeeckx, o.c., páxs. 78-79.
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aínda posuíndose a si mesmo e posuíndo o seu amor29. O outro
irrompe na miña existencia de por si, sen que previamente eu o
pensara, e isto é xa para min unha chamada a transcenderme cara
el, a recoñece-lo e a responsabilizarme con el30. Pero este abrirse non
é tan só unha chamada a favor do outro, senón que forma parte da
nosa propia realización; escribía Schillebeeckx que “o home é un ser
que non se realiza a si mesmo máis que entregándose ós demais, que
non se posúe máis que abríndose ó seu próximo. Ser unha persoa é
posuírse a si mesmo entregándose ós demais. A persoa non se
realiza, non se perfecciona interiormente máis que na
intersubxectividade das relacións eu-ti no seo do mundo”31. Isto é o
esencial da vida, a entrega por amor, a decisión de saír de si mesmo
para doarse ó outro, sexa quen sexa32 ese outro.
Cando todo isto o referimos a alguén que se diga cristián, as
relacións humanas pasan radicalmente por ser relacións de amor
(ágape), pois “se un di «eu amo a Deus», pero odia ó seu irmán, é
un mentireiro” (1Jn 4, 20a). O mesmo Rahner afirmaba que o noso
coñecemento de Deus é aposteriorístico, é dicir, que está mediado
polo coñecemento da realidade e, consecuentemente, polo encontro
co mundo, cos demais33. Deste xeito, o amor ó próximo xa non é un
mero precepto que o home debe cumprir para estar nunha relación
salvífica con Deus senón a realización cabal do cristianismo34.
Ademais a fe tan só pode ser posible a partir do encontro. O home

Citado por M. Cabada, La vigencia del amor, San Pablo, Madrid 1994, 75. O texto
prosigue dicindo que canto máis extraños me son os outros, máis extraño me son
eu a min mesmo.

29

30

J. Gevaert, El problema del hombre, Sígueme, Salamanca 1997, páxs. 46-47.

31

E. Schillebeeckx, o. c., páxs. 205.

32

M. Cabada, El Dios que dá que pensar, páx.314.

33

K. Rahner, Curso fundamental sobre la fe, Herder, Barcelona 1998, páxs.74-77.

Ibem, 361. O mesmo J. Marías escribe que a versión ó próximo é esencial na visión
cristiá do home; a condición persoal do home, “eu”, tén unha intrínseca versión á
convivencia, ó “nós” (La perspectiva cristiana, Alianza, Madrid 1999, páx.102).
Tamén resulta interesante a sua concepción do home como “criatura amorosa” (o.c.,
páxs.101-104).

34
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non é un ser que poda vivir plenamente en soidade e que pode ser
fiel á mensaxe de Xesús illándose da realidade dos que o rodean, pois
tan só “na convivencia se pode experimentar o ilimitado e o
incondicionado” (Buber)35, é dicir, tan só amando os nosos irmáns
poderemos experimentar a presencia de Deus nas nosas vidas.
Cando afirmamos que Deus é amor non estamos dicindo máis que
isto, que “a súa presencia faise visible, ante todo, dentro da
inmanencia histórica, alí onde o amor humano adquire a súa propia
e terminal figura: no amor interhumano36.
Un caso particular: o amor en parella
Onde máis concretamente se pode ver todo o que polo de agora
levamos dito sobre o amor é, sen dúbida, nas relacións de parella37.
Esta é a concreción do amor. Quizais a maior diferencia que existe
entre o amor ós demais e o namorarse de determinada persoa a
atopemos na intensidade con que se vive este amor, pois
naturalmente, non é posible ter un mesmo nivel de coñecemento nin
de relación entre unha comunidade de ducias de persoas que tan só
entre dous. Esta intensidade trae consigo varias características que
nos levan a falar do namoramento ou amor en parella como amor
erótico (eros). Entre elas destacamos a atención (centrarse na
persoa obxecto do amor), a necesidade de comuñón (compartir todo
con esa persoa), a exaltación vital (alegría nova no exercicio do seu
corpo e do seu pensamento) e unha certa idealización da persoa
amada (atribución de calidades posibles sobre ela ocultando incluso
defectos)38.

35

Citado por M. Cabada, El Dios que dá que pensar, páx.317.

A. Torres Queiruga, Creo en Dios Padre. El Dios de Jesús como afirmación plena
del hombre, Sal Terrae, Santander 1986, páxs.177.
36

37
Cando falamos de relacións de parella non se pretende reduci-las simplemente ó
matrimonio. Aquí preferimos deixar o campo máis aberto á libre interpretación:
noivado, relacións entre persoas dun mesmo sexo... Por este motivo, referiremos a
estas relacións as citas que os distintos autores refiren ás relacións matrimoniais.
38
Cf. J. R. Amor Pan, Afectividad y sexualidad en la persona con deficiencia mental,
UPCO, Madrid 1997, páx.392.
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O namoramento xurde do desexo. Irrompe na nosa vida un alguén
que consideramos como marabilloso e desexable39. A partir de aí
comeza o proceso cara o namoramento que ten o seu cume, resultado
ou plenitude no acto sexual. Obviamente, este acto sexual, non pode
ser considerado como fin do amor, senón máis ben como medio
definitivo para acadar a unión amorosa da parella. A través del
acontece toda unha linguaxe –desde a mirada, as caricias..., ata o
acto en si– na que ambos membros en relación expresan o amor que
se teñen; “anda, ..., deixa que descubra os montes do teu mapa, a
concupiscencia secreta da túa alma, e ven ós meus brazos, deixémolos
datos, sexamos un corpo namorado”40. Ben certo é que non sempre
ou xa case nunca van unidos o amor e os actos sexuais. Estase a
producir unha especie de regresión infantil na que a expresividade
dos elementos que configuran a relación queda de lado para deixar
lugar ó simple pracer ou satisfacción de necesidades. Incluso
poderiamos afirmar que vivimos nunha cultura do pracer a costa do
compromiso, non caendo na conta da riqueza que traería a unión de
ambas cousas na humanización da realidade. Sempre se sostivo
desde a xerarquía que o fin do acto sexual era a procreación; ben
certo é que tampouco quedou no esquecemento o carácter unitivo de
tales actos41. Sen embargo, non podemos deixar de recoñecer que
este último ten pasado a un segundo plano en numerosas ocasións
a favor da busca dunha “norma eticamente correcta” de acordo
cunha mensaxe evanxélica non sempre interpretada á luz dos signos
dos tempos. O resultado foi que o amor, palabra básica do
cristianismo, quedou relegado do seu posto primordial pasando a
ocupa-lo seu lugar unha serie de normas e máis normas. Sen

Obviamente na práctica existen moitísimos condicionamentos antes de namorarnos,
tales como o aspecto físico, a condición e posición social... O que está claro é que
ese alguén aparece como bo para nós.

39

40

L. E. Aute nunha canción que leva por título Anda.

Mesmo no canon 1055 do Código de dereito canónico se afirma esta unidade entre
a procreación e o ben da parella dentro do matrimonio: “ben dos conxuxes e
xeración e educación da prole”. Do mesmo xeito, na Humanae Vitae, 12, podemos
atopar a conxunción entre o significado procreador e o unitivo coma fin dos actos
sexuais.
41
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embargo, a parella, máis aló de estar institucionalizados no
matrimonio, tamén é sacramento en canto que fai posible, a través
da tenrura, da fidelidade ou doutros elementos que quedan recollidos
no mesmo acto sexual, a auténtica concepción do amor. Por suposto,
o corpo xoga un papel esencial dentro das relacións de parella, pois
en canto metáfora do ser humano, é o meirande signo erótico do
desexo amoroso; e en canto signo, o corpo suxire, mobiliza, atrae,
estimula cara a comuñón, onde entran tamén o pracer, a sexualidade
e a mesma xenitalidade42. Todo isto sen esquecer o seu carácter de
mediador, dado que a través das relacións corporais, concretadas
nos actos sexuais, se revela e manifesta a existencia de algo que
colma a nostalxia de plenitude do ser humano, o amor que o mesmo
Xesús nos predicou.
Cando nos namoramos realmente, o amado aparece como algo
imprescindible, é dicir, “que non podemos vivir sen el, que non
podemos admitir unha vida na que nós existiramos e o amado non,
que o consideramos coma unha parte de nós mesmos”43. Quizais, ás
características do eros antes mencionadas tamén habería que engadir
que “o amor implica unha íntima adhesión a certo tipo de vida
humana que atopamos preformado, insinuado noutro ser”44 e, polo
tanto, bo para nós. Desta forma aparece o amor como punto
intermedio entre o egoísmo e a xenerosidade, entre concupiscencia
e benevolencia.
Cando nos namoramos, en palabras de Lonergan, faise actualidade
a que anteriormente definimos como capacidade individual para a
autotranscendencia45, pois o eu sae de si para gravitar e unirse con
outro eu, de tal xeito que cada un pasa libremente a formar parte
esencial do outro. Xa non son dous senón un. Deixará o home ó pai

42
E. López Azpitarte, Simbolismo de la sexualidad humana, Sal Terrae, Santander
2001, páx.103.
43

Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, Cátedra, Madrid 1984, páx.48.

44

Ortega y Gasset, Estudios sobre el amor, páx.148.

45
Citado por W. Johnston, Teología mística. La ciencia del amor, Herder, Barcelona
1997, páx. 265.
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e á nai e unirase á muller, e serán os dous unha soa carne. De xeito
que xa non son dous senón unha soa carne (Mt 19, 5-6a). No amor
“dáse o paradoxo de dous seres que se converten en un e, non
obstante, seguen sendo dous”, os cales se intercomunican entre si
dende o centro das súas existencias e, polo tanto, cada unha delas
experiméntase a si mesma tamén desde o centro da súa existencia46.
Polo amor a persoa sae fóra de si para ir e permanecer na persoa
amada.
Este permanecer, que noutro lugar chamamos continuidade, é
unha característica inmanente do amor, pois este é “un desafío
constante; non un lugar de repouso, senón un moverse, medrar,
traballar xuntos”47. A continuidade forma parte do acto de amar;
“mentres que as profecías desaparecerán, as linguas calarán e a
ciencia acabará, o amor non pasa endexamais” (1Cor 13, 8).
Automaticamente, cando realmente se está namorado, o eu deixa
de ser un singular cara a afirmación dun mesmo para mudarse nun
nós, ou aínda máis, vívese pensando no crecemento e no que nos
parece o mellor para quen amamos, pois “quen ama de verdade ó seu
propio consorte, non o ama só polo que del recibe, senón por si
mesmo, gozoso de podelo enriquecer co don de si”48. Cando nos
namoramos, en palabras de Pfänder, imos cara a persoa amada en
fluxo constante e envolvémolo en cálida corroboración uníndonos a
el e afirmando executivamente o seu ser49.
De tódolos xeitos, hai que ter en conta que o amor en parella non
suprime o amor ós demais. Ambos se precisan e deben estar
relacionados para non excluírse un ó outro. Neste sentido, o eros
tan só se pode considerar exclusivo “no sentido de que podo
fundirme plena e intensamente cunha soa persoa. O amor erótico
exclúe o amor polos demais só no sentido da fusión erótica, dun
46

E. Fromm, o.c., páxs.30, 101.

47

Ídem, páxs.101.

Humanae Vitae, 9. Subliñei a palabra consorte dado que naturalmente a carta
encíclica refírese con ela ós membros dun matrimonio. Aquí, como xa dixen, prefírese
deixar o campo aberto.
48

49

Citado por Ortega y Gasset, Estudios sobre el amor, ..., 75.
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compromiso total en tódolos aspectos da vida, pero non no sentido
dun amor fraterno profundo”50.
Cando unha relación de amor entre dúas persoas se volve egoísta
cara a comunidade ou mesmo cara a sociedade, esa relación levará
camiño do fracaso. Non é posible un amor sincero e verdadeiro sen
ter en conta as circunstancias que nos rodean. “O amor humano
non pode quedar pechado no ámbito do interpersoal. Ten que abrirse
ó amplo horizonte da vida social. O amor humano ha de constituír
unha forza decisiva para humaniza-la realidade social. A plenitude
do amor interpersoal está na caridade política”51. Isto radicalízase
cando esa parella se diga cristiá, pois os demais, así como toda a
realidade, son parte esencial da vida de cada quen no camiño cara
a construcción do reinado de Deus.
A relación de amor entre Deus e o home
Escribía Unamuno que “da fe en Deus nace a fe nos homes, da
esperanza nel a esperanza neles, e da caridade ou piedade cara Deus
a caridade para cos homes”52. Quizais a isto teríamos que darlle a
volta para dicir que da fe nos homes nace a fe en Deus, etc. O certo
é que son cousas difíciles de separar. De igual forma, o primeiro que
hai que ter en conta cando falamos do amor a Deus é o que
anteriormente chamamos carácter aposteriorístico deste amor, é
dicir, que a base para poder amar a Deus atopámola no amor ó
próximo. Tampouco se pode precisar se do amor a Deus nace o amor
ós homes ou se do amor ós homes nace o amor a Deus. O único
seguro é que Él nos amou primeiro (1Jn 4, 19). De aí que sexa
imposible separar as dúas cousas. De tódalas maneiras sempre hai
uns riscos peculiares que nos aventuraremos a dar.
Unha das palabras clave ó falarmos do amor atopámola no darse,
entregarse, pois todo amor é autoentrega, pero namorarse de Deus
é estalo sen límites, ou condicións ou reservas (Lonergan)53. É a
50

E. Fromm, o.c., páx. 60.

M. Vidal, Política, familia y fe, en AA.VV., Políticas de la familia; citado por J. Vico
Peinado, Liberación sexual y ética cristiana, San Pablo, Madrid 1999, páx. 366.

51

52

M. de Unamuno, o.c., páx.229.

53

Citado po W. Johnston, o.c., páx.266.
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realización total da capacidade de autotranscenderse. Non podemos
realizarnos plenamente sen esa entrega total ó amor de Deus, pois
do mesmo xeito que “o outro me salva da miña soidade comigo
mesmo, o Outro-dos-homes sálvanos da nosa semellanza común
[...]. Deus, o outro, é exactamente o que eu non son, pero tamén o
que o outro non é suficiente para min. Deus é para min, como para
o outro, esa alteridade que non permite que calquera de nós se perda
nese nós mesmos, plural ou singular”54. Pero amar a Deus non só
nos permite non perdernos en nós, senón que nos leva a que a
intercomunicación do amor persoal ós homes acade a súa
profundidade radical e o seu carácter definitivo55. Non se trata de
caer nunha burda heteronomía pero tampouco pecharnos en nós
mesmos nunha igual de absurda autonomía, senón máis ben de
saber captar o apoio que Deus dá ás nosas vidas. Amar a Deus nin
esgota nin limita a nosa capacidade de amar, senón que lle dá un
sentido novo e máis radical. Quizais teríamos que recorrer aquí ó
concepto de teonomía, o que Tillich chamaba razón autónoma unida
á súa profundidade. Polo que cando amamos a Deus non estamos
poñendo barreiras á nosa autonomía senón que a enriquecemos.
O modelo, por dicilo así, onde atopamos o amor ó home e o amor
a Deus na súa unidade máis radical e mediados mutuamente, é
Xesús, o absolutum concretissimum 56 . Nel dáse a total
correspondencia entre o amor ó próximo e o amor a Deus. Na
revelación de Deus en Xesucristo, na súa kénose, podemos ver a
demostración máis grande do amor que o Pai nos ten. O Absoluto
faise concreto para transmitirnos o auténtico significado de tal
concepto. Desta forma, “a resposta de fe da criatura, estimada e
tocada por Deus no amor, está apoiada na revelación divina”57, polo
que agora é tarefa da criatura responder ó que previamente nos foi
ofrecido. Tamén aquí aparece a característica da reciprocidade:
Deus, para o seu amor, non pretende de nós outra cousa máis que
54

A. Gesché, El destino, Sígueme, Salamanca 2001, páx.51.

55

K. Rahner, o.c., páx.361.

56

Ídem, páx.362.

57

H. U. Von Balthasar, o.c., páx.71.
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unha resposta amorosa, “non de palabra nin de lingua, senón con
feitos e na verdade” (1 Jn 3, 18)58. Así, todo o noso obrar é unha
resposta a ese amor que Deus nos manifesta desde a Creación ata o
momento presente, pois se crea faino por amor, se nos doa ó seu
Fillo faino por amor, e se nos salva será tamén por amor. En
palabras de Dodd, “o amor non é tan só unha actividade máis de
Deus, senón que toda a súa actividade é unha actividade amorosa.
Se crea, crea por amor; se goberna as cousas, faino no amor; cando
xulga, xulga con amor. Todo canto fai é expresión da súa natureza,
e a súa natureza é amar”59.
Cando falamos do amor ó próximo non pretendemos dar pistas
sobre o que nos parece o que Deus quere, senón que realmente ese
é o modo en que El quere que o amemos. O propio Xesús deixou claro
que o compromiso co Pai era, en primeiro lugar, un compromiso coa
sociedade, cos pobres, cos desprotexidos, os marxinados..., polo que
“o amor a Deus explícito está sustentado por esa apertura radical
e amorosa cara a totalidade da realidade que acontece no amor ó
próximo”60. De aí que o acceso ó amor de Deus non estea
primariamente nos templos e santuarios senón no home, no homeXesús, e no home de tódolos días61. Este é o vieiro ensinado polo
Deus encarnado humano, que nos amemos e camiñemos xuntos cara
a construcción do seu reinado, unha sociedade máis xusta, onde ese
espírito de conservación do que falaba Unamuno se mude a favor
doutro espírito pregoeiro de igualdade e de fraternidade.
Este é o concepto cristián do amor, o facer que a súa revelación
se faga actualidade día tras día a través dos nosos feitos, nas nosas
relacións. Para tal labor, é preciso decatarse de que El nos amou e
nos ama, non querendo outra cousa máis que a nosa perfección e,
en último termo, a nosa salvación. E para isto nos enviou ó seu
Fillo-Xesús, para decatármonos de que “canto máis penetran en nós
58

Ídem, páx.99.

Citado por A. Torres Queiruga, Do terror de Isaac ó Abbá de Xesús, Sept, Vigo,
1999, páx.84.

59

60

K. Rahner, Escritos de teología VI, Taurus, Madrid 1969, páx.289.

61

I. Ellacuría – J. Sobrino, Fe y justicia, Desclée, Bilbao 1999, páx.181.

20 292

O amor, factor clave no proceso de realización humana

os raios do amor xustificante de Deus como salvación, tanto máis
incondicionalmente se fortalece a nosa liberdade para o amor, e
tanto máis se provoca en nós, nunha especie de xeración espontánea,
unha resposta de amor; un amor que orixinándose e permanecendo
incoativamente en nós mesmos, adquire toda a súa plenitude e
xustificación obxectiva na intermediación do amor total do Fillo”62.
A xeito de peche
Os nosos días pasan por momentos de crise, a sociedade está
nunha fase de inseguridade, a cultura desprestixiada e o home
totalmente individualizado; alguén dixo que atravesabamos tempos
de barbarie, ateísmo interior e nihilismo de masas63. Sen embargo,
entre tanta negatividade, hai algo que non permite manipulacións
nin condicionamentos, o amor, ese misterio que irrompe nas nosas
vidas sen previo aviso, que nos acariña e nos envolve
transportándonos a un mundo novo e facendo de nós seres tamén
realmente novos.
A pesar diso, de non adaptarse ós nosos caprichos, tamén o
concepto de amor o entendemos en non poucas ocasións dunha
forma totalmente terxiversada “cativos de falsas filosofías e vás
sutilezas conforme á tradición dos homes, conforme ós principios
elementais do mundo, e non conforme a Cristo” (Col 2, 8). ¡Eu, eu,
e máis eu! converteuse non só nun berro senón tamén nunha forma
de vida. Incluso o nós da vida en parella se transformou na cerrazón
cara a vida comunitaria. Trátase dun amor a si mesmo e dun
namorarse dalguén, sen dúbida, mal entendido. E non ocorre isto
tan só nun mundo que se autoproclama “sen Deus”, senón incluso
no seo daqueles que se din cristiáns e que cren atopar a Deus nos
templos, sancristías e prédicas de cregos. ¡Ese non é o amor que
Xesús predicou!
A súa mensaxe é moi clara e moi radical: o reinado de Deus estase
dando aquí, no mundo, día tras día, e nese reinado, que nós imos

62

H. U. Von Balthasar, o.c., 96.

P. Rodríguez Panizo, Sólo la sed nos alumbra. Tres cuestiones abiertas para la
teología en un tiempo de eclipse de Dios, en Miscelánea Comillas 58 (2000), páx. 4.

63
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construíndo, o amor ocupa un lugar fundamental. Non se trata dun
amor abstracto, a non sei quen, senón de amar a persoas concretas,
dende aquela persoa con quen compartimos a nosa vida ata aqueles
que nos rodean alí por onde imos. Isto é o que Deus quere de nós,
así é como desexa que o amemos, no rostro do outro, do que non ten
auga nin pan, do que sofre e chora..., do que, en definitiva, é o noso
irmán. Pois o “amor é de corazón grande, o amor é servicial; non
ten envexa, non ten fachenda, non se ensoberbece; o amor non é
malcriado, non anda á comenencia, non se alporiza, non garda
malicia; o amor non se alegra coa inxustiza, senón que se alegra coa
verdade; o amor desculpa todo, cre todo, espera todo, atura todo (1
Cor 13, 4-7).
Cando isto o levamos á práctica resulta máis significativo o texto
co que comezabamos o presente traballo. A mensaxe que o mundo lle
debe a Deus é clara; o amor non quere máis que o amor recíproco.
Non se trata tan só dun precepto a cumprir necesario para agardalo
a El e así entrar a formar parte do Reino, senón por nós mesmos,
para a nosa autenticidade e perfección. Amar e ser amado é a base
dunha vida vivida plenamente, pois “aínda que teña toda profecía e
entenda tódolos misterios e todo coñecemento, aínda que teña toda
a fe ata mover montes, pero non teño amor..., nada son; se reparto
tódolos meus bens e entrego o meu corpo para ser queimado pero
non teño amor, de nada me serve” (1 Cor 13, 2-3). No amor
coñecemos e dámonos a coñecer, de tal xeito que podemos afirmar
que “no acto de amor ó próximo reúnese e realízase o enteiro e
inabarcable misterio humano”64. Somos criaturas de Deus, e se foi,
como di a canción, tan só o amor quen fixo do barro milagre, será
tamén o amor quen faga do mundo un reinado de igualdade e
fraternidade, quen nos leve a traballar e a loitar verdadeiramente
“como se foramos un...”.
Que o caso máis importante, o da loita por ser mellores,
atope solución onde debe, é dicir, ..., no corazón
Subcomandante Insurxente Marcos

Xosé Manuel Caamaño López
64

A. Torres Queiruga, Do terror de Isaac ó Abbá de Xesús, Sept, Vigo, 1999, 121.
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1. Descrición verosímil
1.1. Da cousa pública
Desde a azotea, o ancián volveu a percorrer coa ollada os arredores da súa modesta e vedraña mansión. Contemplou a cidade
santa: o templo sempre por rematar, os grandes pazos dos
aristócratas e sacerdotes, as miserentas cachopas de arredor das
murallas, os campos veciños. Xerusalén xa nunca tornara a se-lo
que soñaran seus pais.
Sabía que os anos tralo retorno do exilio estiveran preñes de
creatividade, actividade e esperanzas. Algúns dos seus devanceiros
tíñanlle falado do entusiasmo co que abandonaran as Liturxias de
Lamentación sobre as moreas de cascallos do vello templo e se
puxeran man á obra a acomete-la restauración ás ordes do neto de
Xeconías, Zorobabel, un davidida a fin de contas.
Logo, os persas desde Ciro I e Darío foran tolerantes. Tódolos
magnates dos séculos V e IV mantivéranse nesa liña. Ben é verdade
que non consideraran a Xerusalén digna de se-la capital da Satrapía.
A fin de contas para os persas os xudeus só eran unha monarquía
case-constitucional sen rei. Abondaba con poñer á fronte deles un
gobernador imperial (un mero pehá como fora Nehemías), ás ordes
do Sátrapa da enorme provincia de Abur Nahará (máis aló do
torrente), a transefratina.
Pero, cando menos, había un consello de anciáns (de horim, laicos
notables), un colexio de sacerdotes, unha asemblea do pobo (qahal)
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sometida ós anteriores. O comisionado Esdras, letrado para asuntos
da relixión xudía, enviado por Artaxerxes aló polo ano 390 a.C.,
tivera por misión reconducir a tódolos xudeus a unha única liña fiel
ás súas tradicións (e de paso evita-lo influxo dos profetas
nacionalistas).
Ben pensado, todos aqueles plans ficaran lastrados por un erro
decisivo: non se deu restablecida a igualdade, a solidariedade, da
suposta federación tribal dos tempos premonárquicos, proxección
ideal á que se tentara voltar. As diferencias sociais mantivéranse e
agrandáranse. A política tributaria do imperio, unida á súa economía
monetaria, pesaban como unha lousa sobre os pequenos labradores
que xa non podían paga-los trabucos cunha parte do excedente das
colleitas senón que tiñan asignada unha cantidade fixa en prata,
independente de boas ou malas anadas.
Houbo que hipotecar campos, vende-los fillos como escravos,
pasar fame. A carón das casopas misérrimas dos labregos medraban
as mansións dunha oligarquía de familias opulentas, pasadas con
armas e vagases ó bando persa que se lucraba con préstamos
exactivos mentres os campos e as rúas se enchían co ebyón (pobre),
o aní (miserento), o dal (cativo), e as viúvas e orfos mendigaban,
necesitados de beneficencia.
1.2. Do escritorio
Con man tremente recolleu a simláh e descendeu os estreitos
chanzos que levaban á súa cámara privada na parte superior da
casa. O paso do tempo deixara as súas pegadas nas saltaduras do
cal das paredes do que en tempos fora un salón cheo de invitados,
cos seus diváns e a prezada celosía de madeira dourada que daba á
rúa principal.
O home de ollos cansos diríxese a un pequeno estrado sobre o que
pousa unha mesa baixa. Está chea de paletas, pinceis de xunco
marítimo cos seus cortapuntas, a tinta negra de feluxe e resina e a
vermella de ocre de óxido, vasos de auga e o pano húmido para borrar.
Xa non se pode servir de anacos de calcaria branca alisada ou de
taboíñas enxesadas para os borradores. Agora sobre a mesa hai
unha chea de óstraca, anacos de vasillas rotas, cántaras e sellas e
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olas, sobre as que escribe e tacha e repasa versos e máis versos.
Cando escribe, faino ensumido e levado por unha forza que lle fai
pasar por alto estas limitacións. Nun recuncho ten unha media
cuba alta, de barro cocido, con tapadeira do mesmo material; está
chea do custoso papiro (resérvao para a redacción final). O pergamiño
que empregan os persas fica lonxe dos seus posibles.
Relé algunhas notas; recorta o cálamo, móllao, corrixe unha
palabras. Endurece o cello. Torna a escribir con trazo rápido, nesa
escritura cursiva que puxeron de moda nas chancelerías e que os
eruditos chamarán, séculos adiante, fenicia ou paleohebraica.
De súpeto, érguese e percorre, primeiro coa ollada e despois coa
man, os seus tesouros. As paredes están recorridas por andeis de
diverso grosor. De enriba a abaixo, unha morea de taboíñas
cuneiformes. Hainas ben antigas. Gran parte delas foron coñecidas
polos hebreos durante o exilio. El tívoas que estudiar como modelos
de escola.
Impresiónao particularmente o Laio ó ‘deus dun home’ (ese deus
menor, persoal, alcanzable, intercesor perante o panteón supremo,
dos mesopotámicos). É un texto moi arcaico, sumerio, de arredor do
2000 a.C., pero que a el lle chega a través da versión escolar
babilonia. Resúltalle suxestivo iso de falar do deus supremo sen
citar un nome, como mera divindade, e tamén o de falar do sufrinte
como o ser humano universal e abstracto. Por contra, non concorda
coa idea de que todo ser humano é culpable por natureza, nin con
que os deuses teñan planificado e instituído o mal, a falsidade e a
violencia como parte da civilización.
Tampouco é do seu gusto o Ludlul Bel Nemeqi (Loarei o Señor da
Sabedoría) do período casita (entre 1600 e 1200 a.C.). O afundimento
arbitrario do xusto e a salvación mediante un deus ex machina do
supremo xefe do panteón, relega o problema da xustiza e reduce todo
a un pietismo convencional: Hai que arrepentirse, peregrinar ó
Esagila (o zigurat, “casa da cabeza sublime”) e glorificar a Marduk
o omnipotente.
Sente máis próximo o Poema acróstico escrito polo sacerdote
Saggil-kinam-abbib aló polo 1100 a.C., que os sabios renomearán
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Teodicea babilonia. É verdade que se move dentro da doutrina
tradicional, pero trátase xa dun diálogo cun amigo, un amigo
consolador, máis veciño, máis compasivo. Impera o respecto mutuo.
Pero é que ademais ousa levar máis aló a súa abraiada incomprensión:
a vida de piedade queda sen premio; o crime compensa; se os
humanos fan o mal é porque os deuses os fixeron así; a súa vida
dedicada a relixión foi a que produciu o seu estado actual: “É difícil
capta-la sabedoría dos deuses”. O amigo escoita e comprende:
suxírelle que pense que tal é o destino da natureza humana.
Aconséllao que siga suplicando. Se cadra o deus Ninurta ou a deusa
Isthar apiadaranse.
Si, hai neste libro un aquel, antes de tempo, de consolación da
filosofía. Haberá que relelo... Hai tamén algúns textos cananeos
entre as taboíñas. ¡Agora púxose tan de moda ler en ugarítico e
fenicio! E ademais xa somos bilingües, ou trilingües...
Móvese agora cara o enorme seirón de cáñamo, tan perfecto e ben
traballado ata nas súas grecas e xeroglíficos mínimos. É a súa
lembranza de Exipto. Ule a escola de escribas, disciplina, iluminación, paixón pola orde. ¡Cantas veces non terá copiado as
instruccións de Ptahhotep e Amenemope e Ipuwer. ¡Que tortura
daquela e que marabilla hoxe! Sabe que algún dos seus colegas, que
está a traballar nun libro de escolma de proverbios de Israel, ten
traducidos bastantes exipcios sen citalos expresamente. ¡Que se lle
vai facer!
Entre os papiros do seirón, alá no fondo, a carón do Canto do
arpista e das Queixas do campesiño elocuente, dorme o papiro máis
antigo, o prohibido, o que os mestres de Israel só deixaban ler ós
alumnos moi maduros: unha discusión sobre o suicidio, A disputa
entre o home canso da vida e o seu Bah, que vén de lonxe, de finais
do III milenio a.C. Non vai negar que ás veces... Pero el non cre que
esa sexa a solución. De tódolos xeitos, ¡que impresionante a súa
poesía!: “A morte está hoxe ante min como a saúde para o inválido,
como saír da miña casa despois dunha enfermidade...”
Sobre a mesa de traballo ten, finalmente outros dous papiros. Un
ven de lelo hai pouco. É a novela aramea de Ahiqar, o best-seller do
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antigo oriente nos séculos VI e V a.C. (un autor xudeu posterior
elaboraríaa libremente no libro de Tobías). O outro e o que o trae
a mal traer: é un breve relato en prosa, moi patriarca modelo, moi
post-exilio, moi edificante. Leva un nome cheo de reminiscencias dos
pobos do sur: Iyyob/ Xob. Con tódolos respectos, demasiado fácil.
Cada vez que o le o seu corazón oscila entre o acatamento e a
rebelión
1.3. Fóronse co vento
No fresco aire da estancia latexa tamén unha bafarada de saudade
dos tempos idos. “¿Ubi sunt?” ¿U-los bos días dos ideais e as
fantasías? ¿U-lo santo rei Xosías, aquel da reforma deuteronómica
quen, co devalo do poder asirio, fixera pensar nun Israel xa non
fratricida, xa non oportunista? Os sabios, cóbado con cóbado cos
activistas políticos da clase media, algúns sacerdotes fieis do templo
e os cortesáns máis instruídos, suscitaran aquel Vaticano II avant
la lettre, que foi instaurado como lei do estado, emancipada das
veleidades reais, e como relixión ilustrada e moderna.
Aqueles sabios, dos que o cronista Safán, pedagogo de Xosías,
sería o expoñente máis sobranceiro, deixaran por un intre o maxal
(o refrán pedagóxico), a preparación técnica e enciclopédica dos
escribas, a instrucción das xentes do rei dadoras do consello
xeopoliticamente recto, para se debruzar no estudio da lei e os seus
alicerces teolóxicos (como nos ensinan os traballos de Norbert
Lohfink ). Eles insuflaron á redacción do Deuteronomio ese “marcado
clima didáctico” (que detecta Moshe Weinfeld).
Xa no comezo do exilio, a reforma Santa (Deuteronomio), a figura
do Rei Santo (Xosías), o templo santo de Sión (que prefigurara
tamén Ezequiel), deron paso á liturxia das Lamentacións, á gran
reflexión penitencial da Historia Deuteronomística, á intensificación
da relixiosidade persoal, na liña propugnada polos sabios. Mais,
¿que restou de todo iso?– pensa meditabundo o noso patrucio. A
acción globalizadora do imperio persa, coa súa política tributaria ,
fai cargar sobre os máis febles a débeda de todo o país, privilexiando
a posición dos arribistas que chegan ata suprimir a Lei da shemittáh
(remisión periódica das débedas entre os fillos de Israel). Todo
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contribúe a traerlle á mente a dura realidade dunha restauración
fracasada. A contrarreforma de Nehemías non lograra o principal
anceio dos sabios-teólogos: restablece-la fraternidade. Os escribas
antigos foron marxinados e estanse a reciclar como mercadores
capitalistas internacionais. Todos agás os catro parvos que
quedamos, os soñadores do pobo de Yahvé– matina o vello sofer.
1.4. De entre os pobres
Non quere abri-la celosía que da á calexa que sobe dende o zoco.
Dende alí só chegan balbordos desacougantes: as protestas dos
labregos temporeiros contra o abuso dos contratantes exactores;
a tralla dos cómitres coas súas ringleiras de servos da gleba que
saen cada mañá cara as agras e as viñas; os xuíces fachendosos que
camiñan pousóns, co seu séquito, cara a porta a imparti-la xustiza
oportunista, o asoballamento legalizada contra os máis indefensos...
Non lle comprace cruza-la vista cos que foron noutrora compañeiros
de escola que agora o ollan desafiantes dende os seus camelos
cargados de alfaias de tódolos países, a el, o pobretón. Están
escindidos en dúas faccións. Duna banda a elite maioritaria. Entre
eles están os verdadeiros malvados, traidores ó seu deber cívico e
relixioso; sempre ricos, sempre fartos, grandes propietarios... A súa
riqueza é xa de feito o seu deus. A súa malicia consiste en ser
conscientemente antisociais, nega-la esmola, crer que non dependen
de Deus nin da ética, que poden despreza-los seus mandatos (Xob
20,15.17-22; 21,7.9 ss. 28; 22,8; 31, 24 s.).
Por outra banda, o home xusto (o saddiq), o relixioso (hasid), que
pode ser acomodado ou pobre, pero que se rexe por unha norma
ética, socialmente axeitada: é o “pai dos pobres”, dispón dunha vida
digna para os seus servos, non os explota (Xob 29,6ss.16; 29,6ss;
30,15; 31,13-15.24.39).
O gran escándalo é a seducción da postura dos malvados. A
tentación dos xustos consiste en que, precisamente por seren
solidarios, teñen que afrontar sacrificios materiais que os conducen
ó empobrecemento. Hai que resolver, xa que logo, un problema á vez
teolóxico e filosófico: ¿Compensa manter con decisión unha postura
ética de compromiso activo cos pobres nunha época de logreiros e
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acaparadores que, agás diso, fan burla do saddiq e de Deus?
“Vivimos nun mundo opaco” –pensa para os seus adentros–; “nel
imperan as forzas da morte”. A morte para un hebreo non é un
momento puntual; é un ámbito e un poder. O Xeol abre a súa boca
na enfermidade, a pobreza, a dor, a desesperanza.
Boa parte dos seus colegas sabios esclerotizáronse en respostas de
fácil teodicea. El vainos facer falar cos seus discursos vacuos.
Pensan que a perfección da conducta, o ser tom (total), aínda se rexe
por unha lei inmutable: se tes yir’áh (respecto de Deus), e kesel
(confianza) e tiqwáh (esperanza) baseada na boa orde do universo,
nada de malo che pode acontecer (Xob 4,6). Hai que se someter a esa
lei inmutable, herdeira da Maat exipcia, que simbolizaba o equilibrio
no mundo, o código de comportamento dos seres humanos e que
guiaba por igual ós faraóns e ós súbditos, á natureza e ás cousas;
incluso ós deuses. E que, na orde moral ficaba reflectida na “lei da
xustiza inmanente”: “O bo é recompensado; o malo será castigado”.
Polo tanto, se agora che vai mal, por algo será...
Está firmemente decidido. Que lle chamen o que queiran. El vailles
dar que pensar. Recolle delicadamente o pequeno papiro xa comesto
de ratos e coa tinta gastada polo tempo. Falaba dun tal Iyyob...
Agora que me lembro; xa aló polo tempo do exilio Ezequiel escribirá
aquilo de “Se estivesen no medio da cidade estes tres homes, Noé,
Daniel e Xob, eles salvarían a vida por mor da súa xustiza”(Ez
14,14). ¡Santos de fóra...! Pode que o tal Xob sexa unha boa figura
na que centrar un debate que non implique a relixión oficial. A
narración que ten no papiro é moi exílica, moi internacional
(daquela coñecéranse as sabedorías dos árabes e de Edom. ¿Non
falaban arriscadamente de Deus aqueles Agur e Lemuel que agora
andan a compilar na antoloxía de Proverbios?). Xa sei que esta lenda
é moi fe cega abrahámica, moi piedade de patriarca, pero á vez é moi
clásica. Resoa Sumer e teodicea babilónica. Soa a “modelo de
víctima de proba divina” que renuncia á queixa e prorrompe en
loanza. E máis con ese “calar ante a desgracia” e o dominarse que
era o signo exipcio da relixiosidade superior...
Pero el tenta outra cousa. A basta doutrina da retribución
inmanente pódese facilmente refutar cunha simple referencia á
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realidade social. Non pretende facer literatura intemporal ou
universalmente humana cunha reflexión abstracta. Vai
contextualizar política e socialmente e, dende aí confrontar o
problema procurando unha saída que dea alivio á desesperanza. E
vaino facer en forma de poema, un poema en tres ciclos no que leve
ó extremo as teses contrapostas. Sobre o tapete está, non tanto a
clave do mal e da dor canto a imaxe de Deus. Combaterá o deus
monstruoso que lle propón a ortodoxia; pedirá axuda a un deus
persoal (o das pregarias) disfrazado de vingador do sangue, e verá
se de todo iso sae algo.
Destruíndo os ídolos que o confunden, o Deus que é falará, e dirá
o inesperado: Que ningún ser humano coñece a “xustiza maior”;
que Deus é “sempre maior”, sempre libre; que Xob falou ben del,
dixo o que debía; que as versións teolóxicas de escola quedan sempre
curtas e se acartonan, dando en caricaturas de Deus.
O seu cálamo rabuña o papiro. Detense a ler. Ensómese nun doce
pranto e torna a escribir. Polo camiño dos riscos de tinta van
quedando gravadas para sempre moitas intuicións nas que ven
remoendo hai ben anos:
-Fronte á dor inxusta o ser humano resposta ó comezo co
desespero e a actitude aparentemente suicida propia daquel exipcio
que discutía co seu Bah (ver Xob 3).
-Despois torna cara a Deus e renova a vontade de sobrevivir
(7;10).
-Ten saudade dos días felices (29).
-Loita porque Deus recoñeza o seu proxecto vital e o seu esforzo(31).
-Reduce as súas esixencias a unha única demanda: gustaríalle,
aínda que fora despois de morto, saber que sentido pode ter todo
isto.
-O seu berro pola xustiza total non é extinguible.
* * *
Deixémolo loitar co seu Eloah entrevisto e ansiado. Ó remate desa
tirapuxa intelectual abrirase paso unha lene luzada, pouco máis ca
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un anhelo: Deus “ha sentir nostalxia pola obra das súas mans”
(14,15). Pero esa tenue luciña é xa o abrente duna nova xeira. De
súpeto, a relación criatura-creador xa non se basea no dereito senón
na fiúza, na fe-confianza. E esa confianza, xunguida á sede
inextinguible de xustiza, reborda as fronteiras da morte.
En Xob, os membros honrados e marxinados da clase pensadora
máis consciente de Israel chegan ó convencemento de que a morte
non pode significar simplemente o final da relación persoal con Deus
nin o fracaso do labor pola xustiza. Deus, ademais de poderoso, ten
que ser fiel e, en canto tal ten que fundar, no cumprimento dunha
xustiza maior, o seu amor incondicionado ás persoas que creou.
Algo que xa albiscaba o autor, quizais contemporáneo, do Sal. 73 no
verso 26: “O meu corpo e o meu corazón consumíronse, pero Deus
é para sempre a miña rocha e a miña sorte”. (Parece ecoar ou facer
espello ás inmorredoiras palabras de Quevedo: “polvo serán mas
polvo enamorado”). Andamos aínda lonxe da tematización extrema,
“nas túas mans encomendo o meu espírito”, pero xa de camiño cara
ese norte, polo camiño de Xob.
2. Pautas de lectura
Chegados a este punto de coñecemento verosímil do autor, cómpre
proceder ó coñecemento propio, someténdonos ó xogo hermenéutico
que nos brindan a súa lectura e o seu xeito de vivir. Para escoitar
ó Xob-autor suxírese unha guía posible de lectura a múltiples niveis.
2.1. Inmersión no mundo sapiencial
Podemos por exemplo facer unha serie de calas no mundo literario
dos sabios tal como nolo reflexa o libro coa sa intención de nos
mergullar no seu universo mental e na súa linguaxe.
2.1.1. Entrariamos primeiramente na escola sapiencial a través
dunha lectura de xéneros:
- Veriamos como o autor de Xob, e toda a súa época, foron
ferventes lectores de Xeremías, do libro das Lamentacións e dos
Salmos. Como exemplo podemos escolmar o Laio individual en 3,319; o Laio colectivo de 3,20-26; os Himnos de 9,5-10 e 25,5-14, así
como as constantes alusións e citas implícitas que inzan toda a
obra.
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- Constatariamos que, sobre todo, dedicaban o seu esforzo á
elaboración das Instruccións sobre os temas máis debatidos: Sobre
o impío (8,11-19); sobre o tirano (18,5-21); sobre a non-pervivencia
do malvado (20,2-29); sobre o desterrado e o vagabundo (30,3-8).
- Atopariámonos con Meditacións reflexivas como a de 14,1-22 que
matina na volatilidade do ser humano e a desesperanza.
- É famosa a Confesión negativa, ó xeito do ritual de exame ante
o tribunal de Osiris coñecido polo Libro dos mortos exipcio: cap 31.
- De construcción máis elaborada, o Discurso sapiencial (15,2-35)
veríamos que incorpora elementos menores como a acusación formal
(vv 2-6), a reconvención maxisterial (vv 7-16) e a instrucción
subseguinte (vv 17-35).
- A estructura máis longa e máis elaborada é a Alegación sapiencial
de escola, representado polos discursos de Elihú, con todos os
elementos propios da retórica daquel tempo: invitación á escoita,
invitación ó debate, cita da tese do contrario, resposta anticipada,
conclusión e exhortación final. Pódense constatar, por exemplo no
cap 33.
2.1.2. Tamén podemos facer unha incursión no mundo das
curiosidades sapienciais en Xob:
- Entremos na súa enciclopedia e deteñámonos a ler listas zoolóxicas
(cap 38; comparándoas coas de Ben Sira 43 ou o Salmo 148, todas
inspiradas nas listas do exipcio Amenope, segundo Von Rad).
- Descubramos a súa admiración pola técnica humana na peza
maxistral, de auténtico valor arqueolóxico, da Loanza da minería
(28,1-12).
- Leamos a crítica da degradación social (30,1-5) do seu tempo,
que trae á memoria as “Queixas do campesiño elocuente” da época
do imperio medio exipcio.
- Asistamos a unha clase de xenética do século IV a.C. (10,8-12; cfr
Sap 7,2), a “teoría do leite callado”.
- Leamos o impresionante acto de fe no Go’el (o vingador do
sangue): 19,25-27.
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- Ou, finalmente, sigamos todo un proceso xurídico ante o tribunal
das portas co seu procedemento paso a paso: 1)Confesión da propia
inocencia (9,21). 2) Afirmación da culpa allea (9,22). 3) A busca
dunha arbitraxe (9,32-33). 4) O acareo (10,1-22). 5) A esixencia do
respecto do propio dereito ante os xuíces (13,15-17). 6) A presentación
dunha testemuña de excepción (16,19-21). 7) A reclamación do Go´el
(19,25; como en Rut 2,20). 8) O prego de descargo (31,1-34). 9) O
desafío 31,35-37).
Chegado este punto o inimigo tiña que intervir necesariamente,
pois se calara, perdería (Is 41,26-29). Se falara, saberanse por fin as
súas razóns.
Ó remate o demandante terá que poñe-lo cuño ou firma ó desafío
(31.35) e levará despregado sobre o ombreiro, a vista de todos, o rolo
de papiro do descargo (31,36).
2.2. Lectura xenética
Iremos lendo sucesivamente os diversos materiais que, por
composición ou acumulación, foron integrándose no texto que
agora temos diante:
2.2.1. O relato narrativo do Xob patriarcal (cap. 1-2 e 42,7-17).
Percibiremos a alternancia de planos, celeste e terrestre; o emprego
de nome de Yahvé, o tradicional, coa súa corte celestial moi
babilónica; a relevante figura do Satán (aínda non demonizado, nin
personificación do mal). Constataremos a existencia dun baleiro
narrativo ou ausencia deliberada dunha sección, na que ben os
familiares, ben os amigos, operaran como actuantes do relato
(¿tentadores ou auxiliadores?). De feito, os versos 3,1 e 42,7
funcionan agora como sutura co poema intercalado entre os dous
fragmentos narrativos.
Observaremos tamén o pracer de narrar, de reiterar esquemas
orixinariamente orais; o gusto por contar ritmicamente, típico do
conto folclórico. No remate asistiremos a unha morte de patriarca
en toda regra (como a de Abraham en Xen 25,8 ou a de Isaac en Xen
35,29).
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2.2.2. O poema, composto por:
a) Preludio (Cap 3): Monólogo lamentativo.
b) O debate (Cap 4-27), en triple rolda de intervencións:
Primeiro ciclo (4-14): Tres intervencións de Elifaz, Bildad e Sofar
e as correspondentes respostas de Xob. Notaremos a desproporción
do tamaño das intervencións, favorable ó protagonista.
Demorarémonos na lectura da reflexión sobre a brevidade da vida
(cap 7), no himno cósmico do cap 9.
Segundo ciclo(15-21): O cap 19 falará da esperanza no “vingador
do sangue”. No cap 21 Xob refugará a teoloxía tradicional.
Terceiro ciclo (22-27). Estes capítulos aparecen nun desorde
caótico polo que se supón que os versos se deterioraron na
transcrición textual ou foron confundidos ou extraviados no
proceso de conservación das copias. Os autores propoñen diversas
lecturas. Nós optamos pola seguinte:
– Elifaz: cap 22. – Xob: cap 23. – Bildad: cap 25,1; 26, 5-14; 25, 2-6.

– Xob: cap 26,1-4; 27, 2-7. – Sofar: cap 27,8-23; 24,18-24
–Xob: cap 24,1-17.25.
c) A alegación de Xob (Cap.29-31). Monólogo que fai inclusión co
cap 3. Enmarca a triple rolda de discursos. Supón o acto final da
acusación de Xob ante o tribunal, o seu desafío: Quere atopar a Deus
en persoa e pedirlle contas. O Deus silencioso está como presente en
ausencia.
Podemos regalarnos coa elexía por si mesmo (cap. 29-30) e co
xuramento de inocencia do cap 31.
A intervención de Deus (38 - 42,1-7). Demostración da grandeza de
Deus e a ignorancia de Xob:
38,1-2 (introducción)
38,4-40,2 (1ª instrucción de Deus: zooloxía divina)
40,3-5 (confesión de Xob)
0,6-8 (nova introducción)
40,9-41,26 (2ª instrucción de Deus: os animais míticos)
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42,1-6 (confesión de Xob)
42,7-8 (Conclusión de Deus e sutura final).
2.2.3. Poema da Sabedoría (Cap 28)
Himno á sabedoría inaccesible, intercalado tralas roldas de debate.
Foi incorporado á obra por aludir a unha sabedoría cósmica da que
logo había facer gala Deus ó remate do poema. O mais seguro é que
existirá como composición independente do libro.
2.2.4. A intervención de Elihú (Cap 32-37)
En realidade é un apéndice anómalo no libro do noso autor,
engadido por razóns apoloxéticas. O seu estilo é retórico e difuso, de
calidade inferior, e supón a lectura previa do poema xa acabado.
Chega ata a adianta-la resposta de Deus. Segundo moitos
comentaristas, constitúe o prezo que houbo que pagar para o difícil
ingreso do libro no canon xudeu: unha refutación dun sabio
benpensante que xustificara ante o gremio a súa inclusión entre os
ketubim, os libros edificantes da Biblia.
Como primeiro comentario do poema dende a óptica pietista
tradicional, aínda que artificioso, propón verdades parciais que
reflicten o sentir do gremio dos sabios daquel tempo: o valor
pedagóxico do sufrimento (33,29-30); a doutrina do castigo saudable
(36,5-21); Un resto de himno ó poder do Deus teofánico, revelado
nos fenómenos meteorolóxicos; 36,27-33; 37,1-14).
2.3. Lectura literaria
Tamén poderíamos tentar unha lectio continua do texto
comprendido como obra total. Sería entón o que hoxe preconizan
algúns comentaristas denominándoo lectura holística ou totalizante.
Os bandazos da esexese dos últimos 20 anos levaron ós
postmodernistas a avogar por un método descontextualizado,
desprezador do esforzo histórico-crítico, a famosa interpretación
inmanente ó texto. Non é certamente o que se propón aquí. Mais se
nos vacinamos oportunamente contra unha recaída nun
fundamentalismo acrítico, pode ser tamén interesante recuperar,
máis aló da diacronía histórica, a lectura homoxénea.
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O que se suxire é o goce do libro como texto literario, vivo na súa
proximidade, ecoando en nós e nas nosas angueiras e problemáticas
afíns. O centro de interese desprázase entón dende a intención do
autor á resposta do lector. Mantense en pe o contexto espiritual do
escrito; mantense a lectura crítica anterior para non desvirtua-lo
texto nin relativizalo.
Unha lectura deste talante xa a propuxo Alonso Schökel no seu
comentario, no que integraba – por exemplo– o himno da Sabedoría
(cap. 28) como unha pausa dramática que preparara ó lector para o
clímax do reto de Xob e a resposta de Deus. Emporiso, debido
seguramente á súa acrisolada sensibilidade literaria, non chegaba a
incorpora-los discursos de Elihú, de moi inferior nivel poético.
Sicre, na súa Introducción ó A.T., trata con todo de incorporalos,
facendo a seguinte estructuración global do libro como obra total:
– Introducción en prosa (cap 1-2).
– Xob e os amigos (cap 3-27) + Conclusión (cap 28).
– Xob-Elihú-Deus (cap 29 – 42,6).
– Epílogo en prosa (cap 42,7-17).
Leriamos entón a Xob como un gran drama poético, froito híbrido
da lamentación e do diálogo sapiencial, certamente israelita e da fin
do período persa, que procede, non en liña recta, senón en círculos
concéntricos e en varas direccións (incluíndo tamén a de Elihú), coa
finalidade de ir tocando tódolos aspectos do problema suscitado.
Sería un drama non teatral senón saído do escritorio, drama de
ideas que atinxe ós valores últimos da vida humana e ásúa xerarquía,
que fala da soidade existencial do ser humano, do desexo de Deus
como modo de coñecelo e que ten a xenialidade de opor o Deus amigo
ó Deus ogro.
A fe que aquí se nos propón, máis que como sostén ou marco onde
vivir, é a fe como desafío e salto no baleiro. A chegada á experiencia
persoal de Deus non diminúe a tensión dialéctica nin suprime
ningún dos termos: “Coñecíate eu só de oídas, pero agora
contémplante os meus ollos” (42,5). Esa visión é a que nos fai
soportar a contundente aporía que Xob nos oferta: Só Deus pode
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medi-las dimensións da Dsedaqáh, da xustiza total. Nós entrevémolo
(“como nun espello, escuramente” 1 Cor 13,12) e , como faría un bo
sabio exipcio, poñémo-la man na boca en silencio acolledor. De
lérmo-lo texto así pasará de ser unha curiosa xanela ó pasado a ser
vida propia e a implicarnos, a implica-la nosa vida.
O lector asisado fará ben daquela en acompaña-la lectura pausada
dunha boa explicación que o asesore. Para o mundo de fala castelá
coido que segue en toda a súa validez a gran traducción de Alonso
Schökel/Sicre da que se preparaba a reedición.
2.4. Outras lecturas posibles
Unha delas sería a análise simbólica dun capítulo, detectando os
esquemas imaxinarios que operan nel. Poñamos por caso o cap. 3,
ese monólogo interior que se estructura en: 1) unha maldición do
día hostil (vv 3-10); 2) o desexo da morte materna (vv 11.16.12-19);
e 3) a presencia acurralante dunha divindade insensible (vv 20-26).
Non temos tempo nin espacio neste artigo para desenvolver este
tema que espero presentar, se cadra, nun traballo aparte, e que se
presta a unha hermenéutica de urxencia para a corrección da nosa
imaxe de Deus.
En grupos e pequenas comunidades, pódese exercitar unha lectura
haggádica ou midráxica, reelaborando e reescribindo pasaxes enteiras
do libro en contexto actualizado, ben sexa á maneira meditativa do
Xob de Lippert e ata dalgunha meditación de Rahner, ou ben na liña
máis combativa e rebeladora da xustiza das relecturas de Cardenal.
Cabe facer, finalmente, unha meditación mántrica das frases
lapidarias que se atopan espalladas por todo o texto, e que son
cumios inmorredoiros da expresión literaria e relixiosa da
humanidade.
3. Concluíndo
Tornémo-la ollada cara o autor, voltemos “desde a historicidade
dos seus textos á textualidade da súa historia”(Montrose). ¿Era Xob
de ‘Us de Edom ou de ‘Us de Haurán, hoxe terra dos drusos; ou do
mundo árabe preislámico como quería Margoliouth? ¿Eran Elifaz do
Sur e Bildad do Oeste e Sofar do norte, de Beirut? E logo, ¿non eran
de todas partes? ¿Non eran os seus problemas os de todos?
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De todos os xeitos, se pensamos no autor real, a súa busca, a súa
loita, afincaba, por baixo das areas movedizas da sociedade do seu
tempo, sobre a rocha e a busca espiritual dos homes da alianza e
sobre a promesa sen marcha atrás do Deus de Israel.
O seu xenio relixioso e poético ceibounos do Deus clasificado, para
embarcarnos no mar maior tralo ronsel dun Deus imprevisible,
difícil e misterioso, o mesmo que dixera de si “Eu son o que vós
veredes que son”, ou “Eu son o que sexa”ou, mellor aínda, “Eu son
o que será” (Ex 3,14). Agradezámosllo ó ancián escriba, léndoo.
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25 anos de
Encrucillada

Unha visión dos vintecinco
anos de Encrucillada1

Car los Casar
es Mouriño
Casares

[Presentación de Andrés Torres Queiruga]
Boa tarde, e benvidos a esta reunión. Sabedes que ten un aire
familiar, que é o que nos interesaba. É un pouco como a gran familia
da revista. Estou vendo que incluso temos aquí ós primeiros fundadores,
ós que agradecemos a súa asistencia, os primeiros patrocinadores: hai
moitos dos que comezaron. Están, naturalmente, os da redacción, os que
se incorporaron, estades os lectores, e, formando así esta familia, a min
neste momento non me toca nada máis que dar gracias e alegrarnos
todos. Penso que vintecinco anos dunha criatura así, sen grandes apoios
oficiais, senón nacida da boa vontade e do traballo comunal, é realmente
un froito familiar, humilde, pero ó mesmo tempo digno e querido como
é todo o que é familiar.
O acto sabedes que vai ser tamén moi sinxelo. Agora vainos falar
Carlos Casares, tamén con ese ton familiar. Eu supoño que non se vai
subir á Filosofía da Historia de Hegel, que non é o que a el lle gusta,
senón buscar ese significado da pequena anécdota, do feito bonito, dese
discorrer dos días coa súa significación humana, profundamente humana
como el sabe dicir e falar. E logo Engracia fará a presentación dos
premiados, ós que felicitamos de antemán. Pero xa se dirán os nomes
no seu momento.
E como queremos ser breves, doulle a palabra a Carlos, naturalmente
agradecéndolle que quixese hoxe, como presidente do Consello da
Cultura Galega, neste local, que cando buscabamos un e saíu o nome do
Consello da Cultura Galega, foi unánime a aprobación do Consello da
Alocución pronunciada na sé do Consello da Cultura Galega o 28 de febreiro con
motivo do acto de presentación do número 126 e para celebrar os 25 anos da
revista.

1
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revista. Parecíanos o lugar máis idóneo para unha empresa cultural
acudir a este fogar no que, por certo, nos acolleron desde o primeiro
momento con absoluta xenerosidade e dispoñibilidade. E doulle xa a
palabra a Carlos Casares, a quen lle agradecemos a súa aceptación.

Moitas gracias. Naturalmente son eu o que está agradecido porque
me dean a oportunidade de participar nun acto tan fermoso como
pode se-lo que conmemora a existencia dunha revista, nada menos
que durante vintecinco anos. Vintecinco anos é moito, incluso na
vida dunha persoa; son os anos xa en que empeza a madurez, e
vintecinco anos nunha revista é moitísimo. Pensen vostedes, nos
últimos anos, a cantidade de revistas que levan desaparecido.
Pensen ou recorden, por exemplo, Cuadernos para el diálogo. E tal
como anunciaba, ou apuntaba, Andrés Torres Queiruga nas palabras
introductorias da súa colaboración no primeiro número de
Encrucillada, no ano 1977, había entón outras revistas que
acompañaban ou que ían acompañar a Encrucillada: citaba a Grial,
que afortunadamente segue aí, pero citaba tamén a Teima, que
tantas ilusións espertara naqueles anos e que xa desapareceu.
Tamén falaba dunha nova aventura que ía a se-la revista Seitura, e
que desgraciadamente tampouco existe. Aínda algún tempo despois
apareceu aquela fermosísima revista para nenos que se chamaba
Vagalume e que lamentablemente tamén desapareceu, e desapareceu
precisamente cando era máis necesaria. Hoxe en día carecemos
dunha revista de literatura infantil como Vagalume, e viríanos moi
ben contar con ela. Por tanto vintecinco anos son moitos anos, e
esto non fala só da xente que levou a cabo a revista, do equipo
encargado de sacala adiante, senón tamén do país, é dicir, un país
que soporta unha revista como Encrucillada (soporta no sentido
nobre da palabra, é dicir, que sirve como soporte, de axuda) é un bo
país. Polo tanto debémonos felicitar tamén –os lectores, os que non
estamos no equipo directivo da revista– a nós mesmos por sermos
capaces de facer posible que vintecinco anos despois Encrucillada
aínda exista.
Eu recordo, alá polo principio dos anos sesenta, que descubrira un
libro dun escritor francés que se chamaba Prières (é dicir, Oracións),
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e que me gustou tanto que me decidín a traducilo ó galego. O autor
chamábase Michel Quoist e eu comprara o libro en París e cheguei
con el aquí e faleille con entusiasmo del a Ramón Piñeiro, e Ramón
díxome que tiñamos que convidar un día a Xaime Isla para falar
deste libro de Oracións. Eu xa levaba traducido máis da metade do
libro ó galego, tivemos unha reunión aquí en Santiago Xaime Isla
Couto, Ramón Piñeiro e eu na casa de Ramón. Eu linlles algunhas
das Oracións de Michel Quoist naquel xantar. Despois o libro de
Quoist non se publicou, porque apareceu unha magnífica traducción
de José Luis Martín Descalzo ó castelán, e xa pareceu que non tiña
moito sentido face-la traducción ó galego.
Pero naquel xantar eu recordo moi ben que entre Ramón Piñeiro
e Xaime Isla falaron da posibilidade de resucita-la revista Logos. A
revista Logos, como saben vostedes, era unha revista cristiá que se
facía en Pontevedra e que apareceu entre 1931 e 1936. Aquel
proxecto de sacar adiante Logos eu creo que durou algúns anos e
chegou incluso a estar moi cerca de que nalgún momento se
convertera en realidade. Lamentablemente non foi posible,
probablemente aínda non era o tempo adecuado (estamos falando
dos anos sesenta e poucos, co Concilio acabado de empezar e nunha
situación bastante calamitosa dentro da Igrexa galega).
Eu recordo moi ben, tamén por entón, unha viaxe que fixen polo
sur de Galicia cun crego catalán, Monseñor Totosaus, que despois
se faría famoso cando participou na célebre “Manifestación das
Sotanas” (recordarán algúns dos presentes aquí aquela manifestación
de cento cincuenta ou cento sesenta cregos, que fora disolta a paos
pola policía, que conmovera a moitos cristiáns e non cristiáns).
Monseñor Totosaus, que era un crego moi activo en Cataluña,
viñera aquí a Galicia –non recordo a través de qué canle conectou
comigo– e levoume nunha moto a percorre-lo sur da provincia de
Ourense.
Acabamos pernoctando nunha aldea que se chamaba Xironda, e alí
tivemos unha entrevista con dous cregos, un dos cales logo lle quixo
pegar unha malleira ó Monseñor Totosaus, porque el non se quixo
presentar como crego, xa que unha das cousas que quería era saber
máis ou menos a mentalidade dos cregos rurais en Galicia. Esto
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interesáballe fundamentalmente porque el, na parroquia de San
Josep, en Barcelona, tivera unha rapaza, precisamente da Xironda,
que lle contaba cousas raras dos cregos galegos, e a el gustáballe
falar con eles e ver se o que a rapaza lle contara era certo (era unha
rapaza analfabeta, tan analfabeta que cando chegou a Barcelona
pensou que a palabra comunista –que ela asociaba con comer–
significaba antropófago e cando en Barcelona lle falaron dos
comunistas, pensara que os comunistas eran xente que comía
xente).
Pois ben, el quería valorar un pouco cál era a mentalidade dos
cregos galegos de aldea, e non se presentaba como crego, simplemente
presentábase como un sociólogo catalán que estaba facendo un
traballo de investigación. Esto ocasionoulle varios desgustos, cando
descubriron que era crego. Pero, á parte desto, o máis interesante
foi que este señor, unha noite de sábado, tiña que dici-la misa do
domingo e díxome se eu lle podía traducir ó galego o Evanxeo, para
poder lelo durante a misa en galego. Efectivamente, eu fixen unha
traducción a partir da edición en castelán –daquela non había aínda
edición galega– e eu mesmo lin algún texto alí para os paisanos, con
bastante sorpresa (estou falando do ano sesenta e catro,
aproximadamente).
Despois veu aquela cousa que nos conmoveu a todos tanto: unha
enquisa que publicou o Faro de Vigo –cando o Concilio falaba da
utilización das linguas vernáculas– na que a inmensa maioría dos
cregos consultados dicían que a lingua vernácula en Galicia era o
castelán, e en ningún momento pensaron que cando se falaba de
lingua vernácula era referíndose ó galego.
Eu mesmo tivera experiencias persoais respecto da situación
calamitosa na que vivía o clero rural galego e a Igrexa en xeral.
Recordo cando saíu a encíclica Pacem in terris, que eu lera con
moito interese. Con frecuencia asistía a grandes comidas de cregos
na casa dun tío meu, na provincia de Ourense. Eu, cos poucos anos
que tiña, pensaba que cos cregos se podería falar da Pacem in terris.
A miña sorpresa foi que ningún deles coñecía a encíclica, cousa que
a min non me acababa de entrar na cabeza, que unha encíclica que
a min me interesaba, os cregos non a coñeceran, e que logo, cando
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eu lles explicaba a encíclica eles interpretábana exactamente ó revés.
De maneira que, por exemplo, na elección entre Franco e o Papa
tiñan moi claro que eles se tiñan que poñer do lado de Franco. E
cando eu lles falaba de determinadas afirmacións da Pacem in terris
a favor das minorías ou a favor da democracia, eles entendíano ó
revés, é dicir, que en España estaba todo moi ben feito e que non
había nada que cambiar. Esa era a realidade da Igrexa en pleno
Concilio, nos anos sesenta.
Un día por casualidade, pasando polo Xinzo da Limia, paroume
unha señora para dicirme que había uns curas franceses que tiñan
un problema co coche e que necesitaban a alguén que traducira,
porque tiñan que ir a un taller. Entón leváronme a min de traductor,
cos curas, e deime conta de que un non era cura, senón que tiña
pinta de bispo, polo cordonciño colorado, e falei con eles.
Efectivamente tiñan unha avaría, unha avaría bastante gorda, que
tardaron dous días en arranxarlles. Esto fixo que tivera bastante
relación sobre todo co crego, non co bispo, que marchou (quería ir
durmir a Toledo, invitado polo Primado). Cando me dixeron que era
Monseñor Garrone, a min que era un rapaz que seguía o Concilio
moi de cerca, non me cabía na cabeza que aquel señor fora unha
figura tan importante, tan sinxelo.
Recordo que fomos cear a un restaurante e que me fixo moitas
preguntas sobre qué número de fillos tiñan as parellas en Galicia,
e quería saber, por exemplo, qué grao de coñecemento había do
Concilio. Cando eu lles falei do Esquema XIII (e o señor que o
acompañaba era Monseñor Pierre, redactor do Esquema XIII),
pensaron que en Galicia a xente nova tiña un coñecemento
extraordinario do Concilio. Logo tívenlles que explicar que a maior
parte da xente non sabía o que era o Esquema XIII, e que tampouco
se interesaba demasiado polo Concilio. E eu, todo entusiasmado
porque que estaba alí o Cardeal Garrone e o redactor do Esquema
XIII, acudín a falar co cura da localidade para dicirlle: “Mire, que
está por aquí este señor...”. Como si lle dixera que estaba por alí un
vendedor de queixos; dáballe exactamente igual.
Esa era a realidade, ata que de repente empezou a haber xa unha
xeración nova, de cregos novos, de xente preocupada. Non coñezo
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ben a historia, pero recordo máis ou menos aqueles encontros que
se chamaban as Asembleas dos Europeos. Eu participei nalgún;
recordo o pobre Cardeal Quiroga Palacios sometido a un bombardeo,
ás veces bastante impertinente, no Colexio da Enseñanza, cando
alguén lle dixo: “vostede saia do seu pazo, que vostede vive nun
pazo”, e recordo a don Fernando aguantando alí aquel ballón e
dando mostras polo menos de estar disposto ó diálogo e estar
disposto a escoitar. Recordo alí a algúns leigos como José Antonio
González Casanova, que entón era catedrático de Dereito na
Universidade de Santiago, e algunha xente máis. Pero a actitude dos
cregos, en xeral, foi bastante dura co cardeal, e a actitude do cardeal
foi humilde e eu creo que bondadosa e dialogante. Lamentablemente
creo que unha actitude como a do Cardeal Quiroga foi bastante
excepcional.
Estes cregos, a través das asembleas aquelas dos Europeos,
empezaron a crear en Galicia un clima xa distinto, parecía unha
Igrexa diferente, cun compromiso claro a favor dos pobres, a favor
da lingua, a favor da cultura, a favor da política en xeral, sen anoxar
nin lle coller medo á política. Eu creo que Encrucillada aparece ó
final de todo esto, é dicir, non se podería entender sen a situación
lamentable pola que pasou a Igrexa despois da Guerra Civil, non se
podería entender sen o movemento dos Europeos, e non se podería
sentir sen o afán renovador que trouxo o Concilio no ano 1961 e a
figura de Xoán XXIII.
Un pensa ó ver a revista Logos –publicada, como dixen antes,
entre 1931 e 1936– o atraso tremendo que sufrimos neste país en
tantos aspectos. Se un le a revista, dáse conta de que era bastante
insólito que na Galicia de 1931 un grupo de cristiáns, de laicos e de
cregos, fixeran unha revista relixiosa como Logos. É certo que
Logos, respecto de Encrucillada, como veremos despois, é unha
revista menos incardinada no mundo, pero é lóxico, esto de atender
ó mundo é a cultura é consecuencia do Vaticano II (no ano 1931 eran
mundos bastante separados). En Logos curiosamente están bastante
xuntos: o que hai en Logos é unha falta de interese, practicamente
absoluta, polo que ocorre fóra da revista. Se vostedes pensan nese
período dramático que vai de 1931 a 1936, con tódolos avatares que
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levan a unha Guerra Civil; case nada deso aparece reflectido na
revista. Aparece unicamente, se non recordo mal, unha carta de
“católicos nacionalistas” que protestan pola queima das igrexas.
Efectivamente, no ano 31, cando se produce a queima das igrexas,
hai católicos e non católicos que se senten naturalmente moi feridos,
e este grupo de nacionalistas galegos católicos redacta unha carta,
por certo moi serena e moi ponderada, respecto do que significa a
queima das igrexas. Incluso fala en contra do nacionalismo español,
pero valora as minorías e utiliza a palabra “nacionalista”; eles
mesmos se declaran nacionalistas. Hai outro segundo texto que se
refire ó mundo circundante, que é un manifesto asinado por escritores
católicos franceses, por exemplo Claudel, Mauriac, Maritain, sobre
a Guerra de Abisinia. Unha carta moi contundente e moi clara en
contra da invasión de Abisinia e da barbarie exercida polo exército
aliado contra os etíopes. Se a esto lle engadimos unha serie de
artigos de Vicente Risco insistindo nas súas vellas teimas de que o
mundo do espírito está en transo de liquidación, que volve a triunfalo materialismo máis exacerbado, e que só hai naquel momento dúas
forzas claramente enfrontadas, catolicismo e materialismo marxista,
e que dese enfrontamento ten que saír algo novo. El non sabe
claramente o que vai pasar, aínda que confía en que o triunfo sexa
para o catolicismo e para as forzas do espírito.
Fóra destes tres artigos, non hai ningunha atención ó mundo
circundante, non hai nada... Fálase das vidas dos santos, de Santa
Trasmunda, de San Vintila (algúns deles creo que xa non son santos
–San Vintila–) e fálase dos mosteiros... Non quero con esto facer
unha caricatura de Logos con todo o importante que é, pero os
artigos están moi á marxe do mundo, están moi metidos dentro do
mundo relixioso, pero con moi escasa conexión co mundo, coa
sociedade, coa cultura...
Cando aparece Encrucillada en 1977, o que máis chama a atención,
en primeiro lugar, é precisamente o contrario, é dicir, Encrucillada
vai ser exactamente o contrario do que foi Logos: se algo lle vai
interesar, é o diálogo co mundo e o diálogo da cultura; nun primeiro
momento, quizais, radicalizando moito as posturas. Hai, por un
lado, a introducción ou a presentación de Andrés, onde fala do que
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significa Encrucillada, a idea de encrucillada como enigma, como
trampa, pero tamén como esperanza. E logo esa idea tan bonita de
que na encrucillada se coloca o cruceiro, pero non no centro da
encrucillada, senón a un lado; e o cruceiro non marca en ningún
momento, nos di, cara a onde temos que ir; pero si que marca
algunha dirección, e Andrés fala da dirección que leva ó compromiso
co mundo dos pobres. Pois ben, entre ese artigo, que nos dá unha
idea ou pretende reflexionar sobre qué significa simbolicamente a
palabra encrucillada, que foi elixida para denomina-la revista,
aparecen artigos nunha dirección totalmente distinta.
Por exemplo, aparece un interesante artigo de Chao Rego, que eu
creo que nos ilustra bastante ben sobre como se pensaba naquela
época. O artigo de Chao é unha reflexión sobre o federalismo na
Biblia, é dicir, evidentemente aquí estabamos aproveitando todo
para poder falar do que non se podía falar nun parlamento que non
existía. Estamos falando da última etapa do franquismo, con Franco
morto, pero aínda sen democracia. Chao explica con moita claridade
que o que el pretende non é unha lectura espiritualista da Biblia,
senón unha lectura histórica, e pretende encontrar aí esto que dicía
antes, é dicir, unha base para defende-lo federalismo.
Hai outro artigo de Miguélez, tamén moi interesante, no que a
lóxica desde o punto de vista de aqueles anos é esmagadora. E a
lóxica está máis ou menos expresada nos seguintes termos
(naturalmente teño que simplificar): o amor non se pode ver desde
unha perspectiva puramente utópica, senón que hai que encarnalo
na realidade e, polo tanto, o amor ós demais, o amor evanxélico ós
demais, non se pode encarnar nunha utopía, senón en feitos
concretos. E o amor identifícase coa xustiza, e polo tanto a xustiza
só se pode combater a través de partidos políticos, de organizacións
políticas. Agora ben, di que non imos dicir desde aquí cal é o signo
que teñen que ter esas forzas políticas; o que si podemos dicir é cales
son as limitacións do pluralismo político. E as limitacións do
pluralismo político son: un cristián non pode ser capitalista... Se un
cristián non pode ser capitalista, polo tanto, un cristián ten que ser
socialista, ¿non? Esta é a mensaxe un pouco esquematizada do
artigo de Miguélez.
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Estamos falando dunha época, do ano 1977, en que aínda non é
posible expresarse politicamente en foros adecuados. Todo o mundo
tiña necesidade de dicir e de explica-lo que pretendía, e non tiña,
como digo, sitio, pois non había un parlamento nin nada que se lle
parecera.
Nese mesmo número (estamos falando do número 1) aparece unha
crónica, firmada por Celso Montero, que relata o que pasou na XIV
Asemblea de Cristiáns, é dicir, os antigos Europeos. Esa Asemblea
fora prohibida, uns meses antes, polo Gobernador Civil de
Pontevedra, e o propio Celso Montero describe qué pasou en Poio o
día que as persoas que ían asistir a esta asemblea número XIV (ou
XIII, non recordo2), qué pasou cando chegaron a Poio. Aquelo estaba
rodeado pola policía, a Garda Civil con metralletas arredor do
mosteiro, e a prohibición terminante do Gobernador Civil de que alí
puidesen os partidos políticos, aínda ilegais todos, expoñe-lo seu
pensamento e expoñe-los seus programas, a súa idea de Galicia, a
súa relación coa Igrexa, co cristianismo, etc. Aínda que o propio
Celso Montero di que se intentou un pacto, que o Gobernador
intentou un pacto, eles non estiveron de acordo, porque pensaban
que celebrar unha asemblea nun recinto relixioso coma o Mosteiro
de Poio non era competencia da autoridade civil, senón da eclesiástica,
e eles contaban co permiso de Monseñor Suquía, e polo tanto
negáronse a facer ningún tipo de pacto.
Non se puido celebra-la asemblea, pero celebrouse uns meses
despois en Santiago. Nesta XIV Asemblea as conclusións son moi na
liña do artigo anterior, é dicir, veñen a dicir que o compromiso cos
cristiáns ten que ser co socialismo e o nacionalismo. Por suposto
que se fan matizacións, é dicir, non se fala do socialismo en
abstracto, senón dun socialismo que respecte, por exemplo, a
propiedade privada e dun socialismo pluralista: sabe que hai distintas
opcións socialistas, e non se inclina por ningunha; pero descarta
claramente calquera outra acción que non sexa de esquerdas, que
non sexa socialista, e que non sexa nacionalista.
2

Foi a número 14 (N. do E.)
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Eu creo que esto enmarcou claramente o que foi o espírito da
maior parte dos fundadores de Encrucillada naquel momento, no
ano 1977. Penso que eso estaba máis ou menos no espírito de case
todos e non podía ser doutra maneira dadas as circunstancias. A
partir dese momento, ó longo destes vintecinco anos, Encrucillada
vai desenvolver unha dobre fronte, que segue máis ou menos vixente
na revista actual, naturalmente adaptada ós tempos que corren.
Sería interesante facer unha especie de comentario en paralelo dos
contidos do número 1 e dos contidos do número 126.
Falando do pesimismo, Andrés di nada menos na súa nota inicial
que non hai moitos motivos para sentirse optimistas e que aquelo se
inicia sen demasiado entusiasmo. É curioso aquel pesimismo inicial,
ou aquela visión que se desprendía da lectura dalgúns artigos de
Encrucillada, e o optimismo que se desprende do último número,
incluso no artigo de Xosé Luís Barreiro, un optimismo matizado
pero optimismo á fin e ó cabo.
No primeiro número hai dous artigos moi interesantes, un que
fala do mundo e da marxinación no arrabalde e os problemas do
ensino no campo. Incluso se dan estatísticas e, efectivamente, se
comparamos as estatísticas de 1977 coas estatísticas actuais o
avance é espectacular, incluso se fala de niveis de renda, pois
estábase a vinteseis puntos da renda española e no último número
creo que se dá a cifra de doce puntos ou de dez puntos da renda
española. O cambio, naturalmente, é espectacular. É curioso, que no
último número, no 126, sobre todo no artigo de Xosé Luís Barreiro,
se recoñeza a importancia desta enorme transformación, deste
enorme cambio, pero se matice.
Hai algúns elementos de reflexión que eu creo que son interesantes
e que no matiz está sempre, diriamos, a esencia da verdade. Cómpre
buscar sempre esa parte miúda que é a que, en definitiva, aclara o
significado xeral. Efectivamente, eu creo que se trasladámo-lo que
Xosé Luís Barreiro di, en xeral, dos cambios ocorridos no campo da
política, da economía, da sociedade e da cultura, e se nos fixamos,
por exemplo, no terreo da lingua, podemos facer dous discursos, un
extraordinariamente optimista e un máis ben pesimista, polo menos
matizadamente pesimista.
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Efectivamente, nunca se fixo pola lingua máis do que se leva feito
nestes vintecinco anos. Cando apareceu Encrucillada non había
ensino en galego, non se sospeitaba que o galego, nun prazo de tres
anos, ía ser lingua oficial, que ía ser lingua parlamentaria, que ía
ser lingua escolar, que o cento por cento da poboación infantil se
escolarizaría estudiando galego en tódolos niveis escolares, etc. Non
había, era insoñable naquel momento, esto. Sen embargo,
efectivamente, pasados vintecinco anos, tódolos nenos que pasaron
pola escola estudiaron galego, o galego adquiriu un prestixio enorme,
e temos televisión en galego, que daquela tampouco se podía soñar.
Hai, nalgún número dos primeiros de Encrucillada, cando xa se pon
en marcha a autonomía, algunha alusión á necesidade que temos
dunha televisión en galego.
Pois ben, a televisión chega por fin, e a televisión utiliza o galego,
o ensino en galego; pero se hoxe, ó cabo de vintecinco anos,
tiveramos que analizar esto, poriamos esto nun prato da balanza e
no outro teriamos que poñer unha realidade bastante menos
optimista: que o número de falantes diminuíu dramaticamente, que
hoxe en día, de tódolos nenos que nacen, os pais que son castelán
falantes transmítenlle a lingua ó noventa e nove por cento dos
casos; e que, en cambio, os pais que son galego falantes non lle
transmiten o galego ós fillos nunha porcentaxe altísima. Se esto non
varía, naturalmente, o futuro do galego é bastante problemático.
Non quere dicir que desapareza, pero inverterase a relación actual,
ou ben, a relación que había no 1977, na que era a lingua maioritaria
de Galicia para acabar sendo unha lingua minoritaria dentro da
propia Galicia.
Así pois, no primeiro número hai un certo pesimismo, no último
hai un optimismo matizado, pero polo medio hai vintecinco anos e
cento vintecinco números da revista. A revista mantivo sempre, e
segue mantendo, este dobre discurso, un discurso máis laico de tipo
cultural, e un máis claramente relixioso e teolóxico. Eu non sei cal
é o grao de satisfacción dos lectores respecto deste contido que a D.
Miguel Araúxo nalgún momento levou, non recordo se no décimo ou
no vinte aniversario, a escribir un artigo no que di que ás veces el
non ve a Xesús e o Evanxeo demasiado claro en Encrucillada, a non
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ser que poña uns anteollos para buscar alí. Non sei se moitos
lectores comparten eso.
A verdade é que para lectores coma min, por exemplo, creo que
esas tres roldas que apareceron case desde o primeiro número, a
rolda da cultura, a rolda da Igrexa e aquela crónica política que
inicialmente facía Luís Álvarez Pousa, foron moi útiles. En primeiro
lugar, eran máis fiables cá información que aparecía na prensa
diaria: naqueles momentos en que a prensa aínda estaba bastante
controlada polo poder político, non era fácil encontrar unha visión
e unha versión dos feitos coa obxectividade que aparecía aí. É certo
que ás veces a obxectividade, naturalmente, tamén sufría de malas
informacións. Recordo concretamente o moito que me enfadei cando
na crónica de Encrucillada –informando de que os catro deputados
independentes que foramos nas listas do PSOE na primeira lexislatura
nos decidiramos a votar que si á investidura de Fernández Albor–
se dicía que á hora de explica-lo voto houbera unha manobra para
que fora eu o que explicara o voto desde a tribuna e non Ramón
Piñeiro (Non houbo nin tal manobra, eso era un puro fantasma, é
dicir, nós tivemos un xantar, e alí acordamos que fora Ramón
Piñeiro. Ninguén se opuxo a que fora Ramón Piñeiro, ninguén me
propuxo que fora eu quen falara). Pero, á parte de pequenos detalles,
a información era obxectiva.
Aínda hai un ano ou ano e pico, tiven que facer un traballo sobre
aquela época, e recorrín a Encrucillada. Recorrín a Encrucillada,
porque toda a crónica política que foi analizando os avatares que
sufriu o proceso de discusión e aprobación do Estatuto de Galicia
probablemente está mellor contada en Encrucillada que en ningún
outro sitio. Ás veces aparecen datos en Encrucillada que non
aparecían na prensa diaria. Por eso digo que as crónicas, sobre todo
a crónica política, era unha crónica veraz, ben informada e que eu
creo que lle serviu a moita xente como fonte de información (Por
certo, que me fixo gracia, relendo algúns números, o saúdo con que
se recibe a chegada de Portomeñe á Consellería de Cultura, é dicir,
unha especie de brinde á chegada de Portomeñe como unha esperanza
de redención da cultura en Galicia). Ben, esta era a crónica política,
e logo tiñamos esta especie de crónica de acontecer cultural, que é
moi interesante, e logo a rolda de Igrexa.
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Hai en Encrucillada unha serie de artigos que creo que fixeron o
milagre de crear unha teoloxía que non existía en Galicia. Así como,
con perdón se hai aquí algún filósofo, non chegamos a ter realmente
unha filosofía galega, e o amigo Manteiga supoño que estará de
acordo comigo. Houbo uns intentos de facer algo, fixéronse algúns
textos, pero un corpus filosófico... Baste ver que cando os profesores
de filosofía fan un estudio da filosofía en Galicia inclúen textos que
non son propiamente filosóficos. En cambio, Encrucillada foi capaz
de crear unha teoloxía en Galicia, non direi se unha teoloxía galega,
pero si unha teoloxía en Galicia. Ben, pois aí están os traballos de
Andrés, os traballos de Chao e de tódolos que colaboraron nestes
cento vinteseis números.
Unha vertente interesantísima na revista, que non sei de onde
procede, pero que me parece moi interesante, é a atención a América
Latina, que supoño ten algo que ver coa radicalidade da teoloxía
latinoamericana en relación coa situación social de América Latina,
que tanto se parecía ó que foi inicialmente a situación galega. Entón
hai unha atención constante, probablemente non hai ningunha
outra revista en España que teña prestada tanta atencións ós
fenómenos relixiosos e á Teoloxía da Liberación (creo que incluso se
fixo un número dedicado á Teoloxía da Liberación; se non un
número enteiro, un número onde había colaboracións importantes).
E logo, cando estivo Ellacuría, o artigo de Ellacuría, e despois os
dedicados á morte do propio Ellacuría.
E non só teoloxía, mesmo ecoloxía: Paco Díaz Fierros publicou o
artigo de Lynn White, que foi un verdadeiro acontecemento na
historia da ecoloxía, e que el comenta moi ben. Eu recordo que para
min foi un acontecemento. É dicir, que se nos poñemos a espiga-lo
que se foi publicando en Encrucillada durante estes vintecinco anos,
temos todo esto que acabo de dicir e cousas que naturalmente non
podo dicir, porque son cento vintecinco números e cada número ten
moitas páxinas e moitos colaboradores. Pero o certo é que, se agora
suprimiramos Encrucillada do panorama cultural e relixioso de
Galicia, pois deixaríamos de entender ou faltaríanos unha parte moi
importante para entender unha parte da nosa realidade e para
traballar sobre ela.
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Probablemente, como dicía Andrés no primeiro número, aquela
especie de desánimo era un desánimo intelixente, é dicir, de non
facerse demasiadas ilusións, porque o panorama da época non daba
para moitas ilusións –aínda que eu creo que era bastante mellor có
panorama actual, polo menos no plano relixioso; era máis dinámico,
máis vivo–. Eu recordo –non sei se estaba rematado ou non o
Concilio Galego– os textos que se publicaron en Encrucillada
respecto da lingua e respecto destas cuestións; era unha gran
promesa. Lidos hoxe, un pensa que se esto se aprobou, cómo é que
non se executou, é dicir, se o Concilio Galego aprobou as cousas que
aprobou con respecto á lingua, cómo é que non se levou a cabo.
En realidade eu creo que houbo unha involución, desde entón,
clarisimamente, e sobre todo creo que houbo un gran desánimo por
parte de moita xente, un desánimo en moitos, que só a fe mantén aí.
Creo que esa é a gran contribución que fixeron os que xa estaban
desanimados en 1977: seguir adiante e manter a revista a pesar de
todo. Un pode ser optimista, porque simplemente quere ser optimista;
pero se un analiza a realidade, moitas veces dáse conta de que non
hai moitos motivos para selo. Sen embargo, penso que cando unha
revista dura vintecinco anos co nivel extraordinario de calidade que
ten Encrucillada, e ten ese soporte de mil e pico persoas que, cando
sae cada dous meses, compran o número e manteñen a subscrición,
eso é unha regalía para todos, e que estou seguro que algún día vai
dar moito froito.
Todo esto non se fai en van, pode estar aí anos e anos nun labor
calado, nun labor que aparentemente non dá froito. Ben, dá froito
xa entre esas mil e pico persoas que len a revista. Eu, cada vez que
me chega, paso unha tarde infinitamente agradable léndoa, e eu
supoño que lle pasa practicamente a tódolos subscritores. Pero fóra
dese ámbito, algún día necesariamente terá que irradiar e terá que
converterse en acción e realidade, e eu neste sentido son optimista,
porque sempre foi así, é dicir, nunca as cousas foron atrás, poden
ter longos períodos de estancamento.
Eu agradézolles persoalmente a Andrés, a Engracia, todo o traballo
que fixeron, a pesar desa postura inicial. A mesma Engracia conta
nunha entrevista que lle fan no último número cómo a revista estivo
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a punto de non publicarse, e cando decidiron por fin, na primeira
etapa, sacala, todos están de acordo; pero vai pasando o tempo e xa
no momento en que por fin se pode saca-la revista, algúns non o ven
tan claro. Ela, moi optimista ¿verdade? seguiu para adiante, e a
revista por fin saíu.
Pois ben, creo que con este pesimismo intelixente ou este optimismo
da vontade hai que manter sexa como sexa a revista. Claro que dará
froito e eu creo que tódolos que estamos aquí llo agradecemos. E
agradecerallo moita xente que non está aquí, que virá detrás de nós.
Porque estou seguro de que Encrucillada vai durar vintecinco anos
máis, polo menos, e quizais moitísimos máis. Ese é o meu desexo.
Parabéns e moitas gracias.
[Peche do acto por Andrés Torres Queiruga]
Agradecémoslle a Carlos esta charla, que non sei se é máis
intelixentemente cordial ou máis cordialmente intelixente; pero que é
claro que está feita co corazón e coa intelixencia, e que é un reflexo dun
amigo, e que, penso, nos pode ser de ánimo para continuar.

Carlos Casares Mouriño

A tarefa de construír un mundo en paz é o traballo máis
importante do noso tempo, pero tamén o máis ingrato. De feito,
ha requirir moita máis disciplina, máis sacrificio, máis
pensamento e moitísimo máis heroísmo que o que se necesita
para unha guerra
Thomas Merton

327 55

Rostros

Un mestre da espiritualidade:
Thomas Merton
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1. Esbozo dunha vida
Thomas Merton (1915-1968) naceu en Prades, un pobo do Pirineo
(Francia), onde os seus proxenitores, estadounidenses, residían por
razóns artísticas. Eran pintores. O seu pai un apaixonado da color
e cunha visión relixiosa da paisaxe. Os dous viñeran pinta-la luz.
Deles dixo Merton que herdara as súas facultades para o traballo,
a visión e mailo goce. A Primeira Guerra Mundial obrigou aquela
parella de bohemios a empaqueta-los trebellos e volver co fillo a
América. Merton lembrábase da súa primeira vivencia relixiosa á
idade de cinco anos. Un domingo de Pascua de Resurrección,
xogando á porta da casa, escoitou o son das campás derramándose
polos campos esplendorosos e de súpeto os paxaros comezaron a
cantar, e o alborozado rechouchío co repique das campás encheron
de gozo o seu corazón, pedíndolle ó pai que o levara á igrexa. Tardou
moitos anos en entrar nela. A enfermidade da nai cambia os
proxectos familiares. O pai ten que traballar para gaña-los cartos
para o tratamento contra o cancro e o neno vai vivir cos avós.
Daqueles días garda memoria da traxedia e da dor e o relembro de
le-la última carta da súa nai que lle di que está a piques de morrer
e que xa nunca o volverá ver. Viaxa por Francia (1925) e comeza o
seu período de formación. Estudios en Cambridge. Paixón pola
poesía e a novela. Anos de bohemia literaria e alcohol.
Nos días de angustia e desamparo, aquelas campás da infancia
volveron a repenicar no corazón de Thomas. Hai unha busca, un
camiño de caídas e iluminacións, pero, ó final, encontra unha

56 328

Un mestre da espiritualidade: Thomas Merton

escuridade cegadora que turra del desde o máis fondo de si mesmo.
As lecturas teolóxicas e meditacións son un bálsamo para aquel
espírito desacougado e ardente. “El chamábame a min desde as súas
inmensas profundidades. Comprendín que a simple existencia era xa
un regalo do Amor de Deus. Estaba entrando nese movemento
eterno, nesa gravitación que é o espírito de Deus, ese centro que está
en todas partes dunha imposible circunferencia”.
Este escritor ateo emprendeu, desde a súa aventura intelectual
outra aventura máis arriscada, a aventura da fe, converténdose ó
catolicismo en 1938. Recibe o grao de Doutor na Universidade de
Columbia (N.Y. 1940) coa tese Natureza e arte en W. Blaque. Nese
mesmo curso exerce de profesor de Letras na Universidade de Olean
no Estado de New York, para en 1941 abandona-la súa carreira
universitaria e, sentindo esa chamada magnética e misteriosa,
ingresa no mosteiro trapense de Nosa Señora de Gethsemani
(Kentucky). Profesa en 1947. No ano 1948 publica A montaña dos
sete círculos, unha biografía novelada da historia persoal da súa
conversión.
Este monxe é ademais un magnífico escritor e o libro resulta un
éxito de crítica e vendas, pois só nos EE.UU. vendéronse dous
millóns de exemplares. Cunha grande amenidade, soltura e emoción
relátanos a súa peripecia humana e espiritual. Merton describe esa
viaxe interior para arribar nas praias do silencio e sentir alá, no
seus adentros, a presencia inefable de Deus. É ordenado sacerdote
en 1949 e desde ese ano, este monxe contemplativo vai compaxinala meditación no seu retiro nos bosques de Gethsemani cun
impresionante labor creador: escribe libros de teoloxía e
espiritualidade e tamén textos literarios, que abranguen desde os
diarios á poesía. Desde o seu retiro, este home mantén contacto
epistolar con grandes intelectuais de América e Europa, por exemplo
E. Gilson, T. Suzuki, e Boris Pasternak, entre outros. Merton foi
ademais dun contemplativo, un gran coñecedor desa corrente
meditativa cristiá, e tamén da oriental, un experto que deixou unha
bibliografía moi abondosa.
En 1968 emprende unha viaxe a Ceilán para asistir a un encontro
ecuménico con monxes budistas e aproveita para visitar India e o
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Tíbet, onde visita o Dalai Lama quen di que gozou moito das longas
horas de conversación con Merton. De volta, morre en Bangkok o
10 de decembro.
2. No bosque con Thomas Merton
Merton foi un dos grandes mestres espirituais do século XX. Hoxe,
practicamente esquecido e fóra dos marketing de mercado, segue
sendo un autor con lectores, é certo, unha minoría, pero que acode
ós seus libros en procura de reconfortante lectura e resposta a
tantos interrogantes que escurecen o corazón do home. Podémolo xa
considerar un clásico da espiritualidade que mantivo sempre un
diálogo aberto coa cultura e a sociedade do seu tempo. Os problemas
dos seus contemporáneos non lle foron alleos, e buscou solucións
valentes e impensables no contexto ríxido e fortemente armado da
guerra fría, tenaces que estrangulaban o diálogo desde a sinxeleza
e a fraternidade. Pero aínda que siga sendo hoxe un autor
minoritario, quedaremos asombrados da súa terrible e vivificadora
actualidade.
Merton foi un home de entreguerras, que medrou e se formou nos
períodos bélicos e posbélicos más tráxicos e terribles do século, cun
mundo en ruínas e cheo de mortos e cunha humanidade cos ollos
voltos á dor e ó sufrimento e derrubada ideoloxicamente, unha
humanidade que andaba ás apalpadelas, sumida na escuridade
existencial, orfa da amor e pobre de esperanza. Anticipouse ó seu
tempo, e o seu pensamento foi radical, anovador e rupturista,
configurando unha visión harmónica que devolvese ó home a paz
interior para reconquistar de novo a confianza perdida e ó Amor ó
Pai que se deu pola súa Misericordia.
O noso autor faloulles ós homes coa linguaxe do Amor e desveloulles
tamén que o sagrado comeza cando nos sentimos en comuñón coa
Natureza –primeiro banzo de plenitude é ese recoñecemento na
ligazón amorosa con tódolos seres da creación. O argumento do
Amor foi o eixe da súa visión harmónica do home, Amor que nace
do fondo da propia liberdade e que leva implícita a liberdade dos
demais, poñéndonos en camiño da Verdade máis elevada.
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Recordamos que este monxe trapense, contemplativo por vocación,
e amante da soidade e do silencio, estivo mergullado de cheo nos
problemas do mundo que lle tocou vivir. Merton seguiu os dictados
de Sta Teresa e San Juan de la Cruz, conciliando unha vida de
oración cun intenso traballo intelectual, tanto no eido relixioso
como en favor dos problemas sociais e políticos dos seus coetáneos.
A cela monástica foi trocada por una cabana no bosque de
Gethsemani (Kentucky, EE.UU), e aquel espacio seu non foi refuxio,
nin murado cerco de illamento nin tampouco torre de marfil, senón,
ben ó contrario, atalaia para ausculta-lo mundo e manter un diálogo
aberto e sinxelo coa vida e a cultura. Foi un home comprometido e
as súas ideas valentes viñan meditadas desde a súa fonda liberdade
de pensamento, rigoroso e sinxelo, que non foi comprendido pola
xerarquía eclesiástica, padecendo censuras e tamén a constante
incomprensión do abade da Trapa, escritos quedan no seus diarios
eses momentos de incomprensión, desánimo e aflicción espiritual.
Nos anos da guerra fría, tomou partido contra a estratexia de
bloques e avogou por unha política antibelicista, de entendemento,
e compromisos éticos. Estivo en contra da segregación racial e a
favor da non-violencia. Lembrémonos que parte do seus traballos
xiran arredor da neutralización dos impulsos homicidas do home e
a súa inaprazable Redención. Defensor dos pobos indíxenas e das
minorías étnicas. Propuxo tamén, desde o seu retiro nos bosques da
Trapa de Nosa Señora de Gethsemani, un redescubrimento da NaiTerra que se manifestase na busca dun equilibrio ecolóxico. O seu
amoroso e franciscano sentimento da Natureza, converteuno nun
adiantado dos movementos ecoloxistas dos anos oitenta.
Como crente, Merton afirma que “a fe e a política non poden seguir
estando separadas”, que o cristián non se pode contentar coa
Palabra e coa oración, senón que ha de facelas vivas na súa
participación política e actividade social. Intentar que o perdón e
misericordia impregnen a vida social e colectiva dos pobos. Ansiaba
que o reino de Cristo fose de feito unha realidade encarnada nas
xentes e non tan só unha virtualidade, “xa que Deus é Amor”.
Outro dos temas fundamentais dos seus ensaios era afirma-lo
valor da persoa e o amor é o seu fundamento esencial, fronte ó
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individuo que non é máis que unha negación, “non é algún outro”.
Merton vía que un dos males do seu e noso tempo era o problema da
vinculación entre persoa e unha sociedade manifestamente masificada
que vai anulándoa. O individualismo é unha fuxida da obrigación do
amor, unha postergación dos valores autenticamente humanos.
Unha sociedade individualista é unha sociedade configurada polo
egoísmo, feita con individuos desconectados e alienados que “perderon
a súa propia luz interior” e que viven pasivamente como masa baixo
duras e deshumanizadas directrices tecnocráticas e economicistas.
Merton berra profeticamente contra o rumbo que vai tomando
Occidente; intúe que se vive sen a imaxe de Deus, unha perda que
xa ninguén bota en falta. O personalismo mertoniano arrinca da
vocación da persoa de construír a súa propia soidade, “conditio sine
qua non para un encontro válido cos outros, un encontro na
comuñón do Amor, unha cooperación nada desde os valores da que
sairá unha sociedade viva, fértil e xenuinamente humana”.
Apunto que o seu pensamento, desde os anos cincuenta tivo un
gran predicamento, non só en Estados Unidos, senón en toda
Hispanoamérica (as súas obras eran traducidas rapidamente) e
moitas das súas ensinanzas foron semente que prendeu e andando
o tempo deu froitos, e atrévome a dicir que se plasmou en movementos
eclesiais de base e na mesma teoloxía da liberación, vivida desde a
pobreza polo clero que traballaba ó lado dos indios e os desherdados
da fortuna. Recordemos que un dos seus discípulos máis queridos,
Ernesto Cardenal escribiu del: “Poucas persoas dixeron cousas tan
importantes respecto dos problemas mundiais da nosa era nuclear.
Unha guerra atómica sería o pecado máis grande da humanidade
despois da Crucifixión”.
A presencia activa de Merton e a súa influencia no mundo relixioso
e intelectual foi moi grande converténdose para moita xente nun
auténtico mestre e guía espiritual, traducíndose as súas obras a
vinteoito linguas.
A súa obra é plena e totalmente relixiosa. Se aplicamos un criterio
pedagóxico e un chisco artificial, poderiámola dividir en dous
grandes grupos, diferenciados pola obxectividade ou subxectividade,
factores conformantes da súa escritura. O primeiro apartado
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comprendería obras como Ascenso á verdade (1951), unha análise
da personalidade de San Juan de la Cruz e interpretación teolóxica
do seu misticismo; As augas de Siloé (1949), unha historia sobre la
vida monástica dos monxes bieitos, un libro moi interesante, que
nos mete dentro do espírito da regra benedictina de oración, estudio
e traballo; ou O exilio e a gloria: vida da contemplativa trapense
María Berchmans, unha muller doce, afable e cariñosa, que amaba
a fermosura da vida, a oración e a soidade e cambiou a súa vida
conventual polo dura, fatigosa e sacrificada do Xapón. Tamén
merece especial atención ¿Que chagas son esas?: a vida mística de
Santa Lutgarda de Aywieres. Textos novelados de vidas crecidas no
Amor e que, a pesares de estar hoxe nun mundo pouco propicio a
devotas lecturas, poden proporcionarnos conforto espiritual e unha
descarga emocional de sentir que hai un magnetismo que aínda nos
fai vibrar no fondo de nós. Ensaios e traballos de diversa índole que
se ocupan tanto da vida contemplativa como da espiritualidade
cristián ou oriental O Zen e os paxaros do desexo.
O outro grupo formaríano aquelas obras caracterizadas pola
escritura da subxectividade, onde o Eu do narrador é o protagonista
dos libros, os seus diarios (Diario dun Ermitán, O signo de Xonás,
Dúas semanas en Alasca, Diario de Asia), a novela A Montaña dos
sete círculos e a súa producción poética. Producción escasa pero de
sólida factura. O seus poemas rompen coa tradición piadosa,
entroncando coa mellor tradición da poesía en lingua inglesa deste
século: Hockings, Pound, T. S. Eliot, W.H. Auden. Poesía relixiosa
fortemente intelectualizada, hermética e cun simbolismo rebordante
de emoción e espiritualidade. Merton ansiaba ser un poeta “concreto
e intenso”, como o autor de Terra Baldía.
A literatura autobiográfica é a literatura da experiencia e da
emoción. O autor é, ó mesmo tempo, narrador e protagonista dese
mundo configurado pola emoción do Eu. As imaxes e a palabra fixan
a realidade, onde queda o arrecendo latexante desa aprehensión do
momento intensamente vivido. Os diarios mertonianos recollen a
súa vida ó longo de trinta e sete anos. Son un grande baúl cheo de
sorpresas onde cabe toda a fermosura e a monotonía dunha vida
escrita. Merton é un extraordinario escritor, que bota man de
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tódolos recursos literarios para transmitirnos esa Presencia que se
revela no silencio dunha paisaxe trémula arrasada de luz. Nos seus
diarios atopamos a vertente máis íntima. Aí está toda a súa vida
espiritual, a oración, a soidade, a busca de Deus na noite escura do
Amor.
Non hai teorizacións, o lector asómase á vida plena que se abre
nas simas da interioridade. Todo está escrito, todo queda anotado
desde a experiencia relixiosa ó cotián: dos feitos máis triviais ó
traballo, do estudio á emoción ante o trino dun paxaro solitario.
Nos seus textos a pluralidade é a constante principal, temos ademais
que salientar as súas notas sobre autores e as reflexións artísticas
e literarias ó longo das súas páxinas.
Unha lectura demorada descúbrenos a riqueza espiritual nese
descenso ós adentros para escoitar desde a soidade máis radical a
voz do Amor. Fóra e dentro, Merton mergúllase no internum
aeternum, no infinito interior para busca-la plenitude, para desde a
soidade máis fonda buscar a raíz desa árbore que fose o eixe do
mundo. Andou polas terras ermas e polas xeografías desoladas da
alma, ata que puido escoitar no silencio estremecido o murmurio das
augas que viñan de lonxe, augas de Amor que levaban a Voz do
Amado.
As palabras foron para Merton o seu bosque amado para se
encontrar a si mesmo, pero tamén era un xeito de chegar ós homes,
un xeito de ilumina-los corazóns dos homes. Os seus diarios son
unha metáfora esperanzada da vida humana. Merton era un home
entusiasta, no senso etimolóxico da palabra: levaba a Deus dentro
e gozaba da melodía do mundo. Vivía no Amor e para o Amor.
Creo que, dentro de tanta intranscendente vacuidade, a lectura
deste monxe trapense é unha aventura insospeitada e reconfortante,
case diría xubilosa. Merton, que abandonou o mundanal bulicio pola
beata solitudo da Trapa de Nosa Señora de Gethsemani, foi morrer
¡paradoxos da vida! electrocutado accidentalmente no baño dun
hotel en Bangkok, lonxe do seu bosque amado, onde escoitaba
marabillado a música na cova da noite.
Xavier Carro
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XIX Semana Galega de
Filosofía. Conclusións

Xesús Carballido

Ilmos. Sres, Señoras, Señores.
A responsabilidade que leva parella un acto coma este só é posible
desde o compromiso coa Aula Castelao de Filosofía e, sobre todo, co
traballo dos seus membros. Espero estar á altura das circunstancias
e dar cumprida resposta a este traballo colectivo reflectido nas
conclusións que vou ler. Conclusións, volvo a repetir, feitas desde o
compromiso do camiñar da Aula Castelao durante os longos dezanove
anos que leva respondendo á cita co pensamento e a reflexión na
Semana de Pascua en Pontevedra.
Son moitas as conclusións ás que se podían chegar despois deste
intensos cinco días de traballo fondo nas distintas sesións de mañá,
tarde e noite. Con todo, vou tentar resumilas en sete:
Primeira
É unha conclusión que, en esencia, repetimos desde hai dezanove
anos, e que se pode formular así: non temos vocación de
estupefacientes, de narcotizantes, senón que tentamos aguilloar as
conciencias para que se poñan a pensar, a dubidar, cun obxectivo:
a crítica e a autocrítica para un compromiso social e persoal.
Compromiso que máis que nunca queremos manifestar esta semana
co Pobo Palestino. Atopar tralo que hai, aquilo que se oculta, o non
hai, co obxectivo de analizalo e transformalo. Nesta ocasión tentamos
que un feito tan asolagante, como o deporte, xa que enche tódalas
facetas da nosa vida, se analice e se critique. Diante del, de entrada,
ninguén se queda pasivo, fala, debate, acalórase. E en esencia ¿que

335 63

Xesús Carballido

é? ¿É aquilo que dicía Gramsci do fútbol: “un recinto da liberdade
humana exercido ó ar libre?” Ou o que dicía Orwell do mesmo
deporte: “¿hai bastantes causas reais de conflictos, para que ademais,
as incrementemos incitando os mozos a darse patadas nas canelas
en medio do bruído dos espectadores enfurecidos?” A resposta non
a quixemos dar, só tentamos desacougar diante dunha realidade que
dá que pensar. Como dixemos noutras conclusións: “non vendemos
froitos, vendemos só semente”.
Segunda
Esta segunda conclusión ten como fin a análise das sesións da
mañá que tiñan como obxectivo: O deporte como creador e
conformador de valores. Os profesores: Salvador, Heineman, Brohm,
Puig e Adrados tentaron facernos ver se era verdade o que nos
propoñiamos, e podemos concluír con estas cinco afirmacións:
a)

O deporte foi nos inicios dos tempos algo ligado aos deuses e aos
ciclos da natureza. Era un rito a través do cal a divindade se nos
facía presente e nos xunguiamos cun universo do que formabamos
parte. Tódolos símbolos, ritos e heroes teñen este obxectivo.
Xógase para pórse en contacto con. É así unha especie de rito
relixioso que nos ata e nos comunica cos fundamentos. Deixará
de ser isto cando se secularice, se desportivice e se converta no
que hoxe é.

b)

Hoxe, o deporte, non é nin moito menos un xogo –cando falamos
así estamos a nos referir aos deportes de alta competición–,
senón competicións cun obxectivo: a victoria. Tras del está,
pois, o beneficio do éxito, pero non só isto, hai outros beneficios,
que dirixen e controlan os deportistas, son os rendementos
empresariais. O deporte converteuse nunha xigantesca industria
onde todos queren obter resultados. Aos valores tradicionais
–competición, esforzo, éxito– súmanse os valores da sociedade
mercantil: beneficio e acumulación.

c)

Non todos os deportes se orixinaron, nin son practicados polas
mesmas persoas. As clases altas practican uns deportes,
condúcense, visten, falan dun xeito, as clases baixas fano
doutro. Convértense, xa que logo, nun elemento máis de
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distinción e do gusto. As prácticas son diferentes. ¿Son iguais
os fins? ¿Tentan, precisamente que as diferencias se oculten?
d)

O poder político deuse conta da capacidade que ten o deporte.
Proponse controlalo, dirixilo, organizalo. Baixo a capa do
dereito, da “súa necesidade instintiva” vanse creando novas
necesidades deportivas e novos controis sociais, o que converte
o deporte nunha arma para para abri-los ollos e pechalos, para
conformar e dirixir e para rebelarse se é necesario. A
contradicción está, pois aí, pero quere escamotearse baixo
múltiples aparencias.

e)

Finalmente, o deporte é hoxe o máis importante instrumento de
inculcación de valores e de transformación, aparente, dos
mesmos. Xa dixemos cales eran os valores dos deportes de alta
competición, pero hoxe estanse a crear outros moitos, e están a
ser practicados por persoas con obxectivos diferentes. A
diversión, a saúde, a solidariedade as relacións sociais...
convértense en centros dunhas novas prácticas deportivas. Os
novos deportes da natureza, da comunicación, do risco... non
van por onde ían os deportes clásicos.

¿Que concluír? ¿Que pensamos nós de todo isto? Pensamos, mais
non quixeramos facelo por vostedes. Vostedes teñen que implicarse,
e o único que nosoutros dicimos e que isto foi algo do que se dixo
aquí, e ninguén pode quedar pasivo. Só nos queda, para molestar
aínda máis, facernos estas tres breves pero profundas preguntas: ¿O
deporte é un instrumento de liberación ou de aprendizaxe? ¿É unha
alienación, unha sublimación, algo que usa o poder para que a xente
non pense nos problemas? ¿É a cultura dos idiotas? No ar, e
coidamos que non sexa no vento, quedan estas preguntas que cada
quen,como diciamos no comezo destas conclusións, acade desde a
reflexión a súa resposta en función do seu compromiso persoal e
social.
Terceira
A terceira conclusión ten por obxectivo as sesións da tarde,
centradas en Galicia e ¿que ocorreu nelas? ¿que se deduce delas?
Tamén en cinco conclusións responderemos:
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a)

É un feito que nos últimos tempos a poboación galega está
concentrada nun eixo que vai de Ribadeo a Tui pasando por
Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra e Vigo. Esa
concentración nin foi planificada, nin ordenada, só foi sen máis.
O mesmo ocorre co deporte: necesítanse espacios para xogar,
pero nin son planificados, nin hai terreo para eles, nin moito
menos se tivo en conta, á hora de facelos, a realidade física,
social e constructiva de Galicia. Unha colonización máis e sen
máis, pero moito máis bárbara se se quere.

b)

O poder aquí, coma no resto do Estado, apoderouse do deporte
para os seus fins, en troques aquí, se é posible, dáse unha maior
dependencia política do poder establecido. O deporte converteuse,
como diría Yves Lacoste, en arma nas súas mans. E como
outros productos cae nun localismo trasnoitado. Os
enfrontamentos entre vilas, entre cidades, entre lugares, entre
equipos son o deporte diario dos medios escritos, orais e visuais.
A aldraxe por se aquí fixeches e aquí non fixeches, se asistiches
ou non a tal evento, son as informacións correntes. O deporte,
por tanto, divide, úsase para desde a cultura da masa conservar
ou chegar ao poder.

c)

A educación física está nos planos de estudios primarios e
secundarios, e en Galicia xa hai dúas Facultades de Educación
Física, pero tamén se dixo que é unha realidade na que a
incorporación da mesma aos planos educativos ten moitas e
variadas contradiccións. Enumerámolas só desde
o
cuestionamento: ¿debe estar a clase de educación física dentro
do horario escolar ou debe, máis ben, practicarse fora do
mesmo? ¿o seu fin é aprobar ou practicar o deporte dun xeito,
por certo serio, pero deportivo? ¿poden as instalacións deportivas
estar pechadas fora do horario lectivo? ¿debe o deporte escolar
ser o contravalor dos deportes executados fora da escola? ¿qué
valores, actitudes e, por tanto, xuízos morais deben presentarse
diante de quen pretende educarse?

d)

Os deportes nacionais foron integrados no chamado deporte.
Este feito trouxo consigo uns espacios únicos, unhas regras
únicas, unha cuantificación única, uns resultados únicos. Aínda
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máis; unha linguaxe única. Isto levou por diante todo xogo, e
subliño o de xogo, propio dun pobo. ¿É isto unha aculturación?
¿É unha inculturación? ¿É unha mellor maneira de penetrar
nas conciencias os valores e ideas da sociedade global? ¿Qué
implica recuperar os xogos populares? ¿Son soños creados ao
aveiro dunhas concepcións nacionalistas que non queren ver a
necesidade dunha globalización, senón da diferencia? Na Semana
foi presentada unha proposta para recuperalos, proposta que
apoiamos. Tamén vostedes deben e teñen que responder.
e)

Finalmente, os deportistas que aquí viñeron e que os
organizadores conscientemente quixeron que foran
representantes deses outros deportistas que non saen nos media,
e por tanto non existen, tentaron facernos ver como eles non
saen neles. Son ignorados. Non existen. Só existen, no mellor
dos casos, se venden algo. Se venden dopaxes, medallas..., e
dicir, se chaman a atención por algo. Isto conforma o que é e
para que sirve o deporte. Sirva esta conclusión para unha
chamada a darse conta de que o poder político se implique nos
deportes afeccionados e non nas elites para as que existen
outros medios que o farán. Á Aula Castelao resúltalle
sorprendente ver, por exemplo, a reclamación dun estadio para
Pontevedra, equipo profesional, e nada se di da necesidade de
instalacións para a práctica popular do deporte que fai que se
teña que acudir a asociacións voluntarias ou a pequenas
empresas que financian a práctica deportiva concreta.

Isto foi algo do que nos dixeron o arquitecto-profesor Martínez, os
profesores Blanco, Gurriarán e Domínguez, o periodista Eiré e os
deportistas Chus Lago, Chus Sanguos e Chano.
Cuarta
A cuarta conclusión céntrase nas sesións da noite que tiñan como
obxectivo ao deporte como educador de masas. Tras escoitar ao Dr.
Corbalán, aos profesores Rui García e Benilde Vázquez e ao ensaísta
Vázquez Montalbán podemos afirmar:
a)

É certo que o exercicio axuda a ter unha vida mellor no plano
mental e no plano físico, é dicir, axuda a acada-lo equilibrio
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unha realidade saudable, pero non é menos certo que hoxe,
baixo a capa de saúde, se están a crear múltiples negocios que
se xustifican e ocultan. Aínda máis, por un lado pídeselle aos
deportistas só victorias e por outro rachan as vestiduras ao ver
a realidade de que para iso se necesitan axudas externas sen as
que non se logran (Perdóenme que traia á memoria a Tomás
Moro cando lle dicía ao estamento ocioso que valara as súas
terras e expulsara as familias delas: Primeiro creades aos
ladróns e logo metédelos no cárcere). Finalmente e seguindo coa
nosa forma cuestionadora: ¿esas persoas que vemos rebentadas
polas beirarrúas facendo exercicio, fano por saúde? ¿será acaso
o tipo, os canons de beleza que a moda sinala o que provoca esa
conducta? ¿é saúde ou droga social?
b)

O deporte certamente crea formas, pensamentos, estilos de vida.
A práctica crea teorías e no deporte hai prácticas que poden e
deben levar a crear eses modelos de vida. Pero ¿ocorre así? ¿é
un instrumento de publicidade cun obxectivo: o consumo? ¿o
que se ve os días de festa da típica persoa equipada a imitación
modelo NBA ou equipo X de fútbol é liberador ou consumidor?
¿e que dicir das formas de andar, mover a cabeza, limparse o
nariz coas mans, cuspir no chan? ¿para que serven, pois, os
modelos deportivos?

c)

Desde logo o fenómeno da violencia está xunguido ao deporte,
pero ¿é esencial? ¿é algo accidental? ¿é constitutiva do ser
humano? ¿que ocorrería se os impulsos, os fracasos, os paros
que hai na nosa sociedade non tiveran eses escapes? ¿ocultan os
deportes os problemas dunha sociedade que por certo non vai
ben?

d)

Finalmente, é, tamén, un feito que os Media amplifican o
deporte e que os deportes son os instrumentos máis importantes
para a publicidade, o ocio e o tempo libre. Necesítanse. Pero este
feito tería que facernos pensar e tratar de responder a unhas
cuestións que nós nos fixemos cando preparabamos a Semana:
¿que pensar de que os periódicos máis lidos en España sexan os
que teñen por obxectivo o deporte? ¿que pensar de que se pase
a Semana preparando os partidos dos sábados e os domingos, e
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os luns e martes comentando, analizando o que sucedeu? ¿e
cales son os programas máis vistos?
Quinta
A quinta conclusión ten como obxecto facer fincapé en dúas ideas:
a linguaxe e a práctica deportiva. Nós non quixemos entrar en como
realizar o deporte. É cousa dos técnicos e os deportistas. Só
queremos chamar a atención sobre a función do deporte, para que
serve e a quen serve. Non é algo neutral, é algo que cumpre un papel
ben determinado. Insinuar cal é, foi o noso intento. Tamén queremos
facer notar a linguaxe universal que usa o deporte. É unha linguaxe
icónica e que por iso é entendida por todos. Hai dous anos, o
profesor Ramonet dicía que a linguaxe da Informática era icónica,
e ¿quen usa esas imaxes?, se preguntaba, e respondía: os nenos.
¿Non estaremos, a través desta forma de comunicación, incidindo
nunha realidade que se ve no ensino: a ausencia de lecturas e
escritura? As palabras son as pezas dentais do pensamento, ¿non
estaremos arrincando os dentes que necesitamos para morder e
mastigar a realidade? ¿e que ocorre con aqueles deportistas que
falan ben, morden ben? ¿Non será que están escapando dun mundo
lingüístico que pensa que o deporte é algo de machos, de agresivos,
de músculos e non de filósofos ou de seres femininos, por non dicilo
doutro xeito? Realmente ¿enténdese aquilo que non se pode expresar?
Sexta
Estas foron algunhas das conclusións que se nos ocorreron, pero
todo isto non sería posible, e queremos que así conste nestas
conclusións, sen o patrocinio das Institucións que aparecen nos
Programas, carteis e demais información, é dicir, sen a axuda do
Concello de Pontevedra que desde sempre ven colaborando de forma
importante e que coa súa presencia nos actos e coa recepción na casa
do Concello axuda a engrandecer e a consolidar a Semana Galega de
Filosofía, a Deputación de Pontevedra que permite que todos os
congresistas poidan recibir un material que serve de base para o
traballo durante a Semana, e como fermento para a renovación dos
contidos que nos axudarán no noso labor de docentes durante todo
o ano, a Caixanova que desde os comezos veu sendo o noso van de
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acollida durante a realización da Semana poñendo a nosa disposición
tódolos seus medios, e cuxo Director Xeral non pode estar presente,
xa que nestes intres está sendo investido Doutor Honoris Causa
pola Universidade de Vigo. A Aula Castelao de Filosofía súmase a
ese acto dándolle o parabén a ambos, e desexando que sexa unha
forma máis de seguir neste proceso de colaboración entre ambas
entidades e nós, a Universidade de Vigo, a Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria, a Consellería de Cultura Comunicación
Social e Turismo, desde a Delegación de Pontevedra e o Colexio de
Avogados. Gracias a todas elas. Esperamos que sigan remando
connosco para que poidamos levar a cabo os proxectos e obxectivos
que ten a Aula Castelao de Filosofía, e que van esixir un grande
esforzo que soa sería incapaz de abordar.
Sétima
Quixeramos, para rematar, sinalar como derradeira conclusión o
marcar un adianto do tema da XX Semana, que sería un compromiso
co Pensamento e coa Filosofía, e que a través de cinco xeitos de
filosofar (sesións da mañá), cinco formas de exercer a análise e o
compromiso con Galicia (sesións da tarde) e catro maneiras de
exercer a imaxinación (sesións de noite), dar resposta a unha
realidade: Os vinte anos das Semanas Galegas de Filosofía.
Agardamos entregar, coma sempre, o noso esforzo nese obxectivo e
desexamos que tódolos asistentes e as institucións sinaladas fagan
un esforzo especial, como antes lles dicía, que nos permita celebrala
por todo o alto.
Remato, agora si. Non busquedes consolos ou remedios, nestas
conclusións, como dixemos, só queremos sementar inquedanzas.
Ofrecemos uns contidos onde hai máis preguntas que respostas,
máis sospeitas que seguridades, máis dúbidas que certezas. Quixemos
pensar contra o natural, contra o sentido común, contra a moda.
Sabemos que na época do politicamente correcto, o pensar, o debater,
o formularse cuestións é incorrecto. Refuxiarse nun mundo sen
contradiccións, vivir nunha arcadia pasiva e irreal é o que mola.
Pero, non pode converterse en normal o que a persoas descoñezan
o que pasa no medio. Fronte a unha cultura de obediencia, na que
o deporte é, senón o instrumento principal, si un medio esencial,
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quixemos levar ás conciencias dos que asistiron, leron ou simplemente
escoitaron algo, isto: o deporte é un mísil ideolóxico, e un mísil
sempre é un producto teledirixido que impacta mellor que o facían
as bombas tradicionais. O resultado dese impacto, que queremos
combater, dá como resultado a preguiza, o conformismo e a submisión
intelectual que nos converten en sapoconchos, tres productos que D.
Eduardo Haro analiza e denuncia a cotío. Por iso nos alegramos da
súa presencia hoxe aquí.

Xesús Carballido

CALENDARIO DO CONTRIBUÍNTE
Imos rematando a tarefa de cobros. Queda alguén que, por
devolución do Banco ou do Reembolso, recibirá con este número
o consabido recordatorio. Tamén os que soen enviar un xiro ou
transferencia, e por calquera razón aínda non o fixeron neste ano.
Recibiuse un xiro sen remitente o 30 de maio. Rogamos a quen
o enviou que se poña en contacto coa secretaría.
Unha vez máis avisamos da subida desmedida dos Reembolsos.
Este ano foron 3 euros de selos, (¡500 pta!) a máis dos outros
gastos.
Correos, ademais de encarece-lo franqueo, tamén obstaculiza os
envíos. Desde Xaneiro, para poder beneficiarnos da rebaixa de
Libros e Publicacións, temos que botar polo menos cincuenta
revistas xuntas. Cousa que encarece moitos envíos que facemos
fóra do día da saída total.
Dicímolo como protesta polo encarecemento da Cultura, que xa
non está moi ben parada polas Institucións.

343 71

In memoriam

Homilía no enterro de
Carmen Muñoz, viúva de
Rafael Dieste

Modesto Vázquez Gundín, SJ

O meu amigo Manolo Espiña pediume onte á noite o favor de o
suplir nesta Eucaristía e enterro de Carme, a viúva que se chamara
sen máis Muller de Rafael, vendo nesa palabra a súa autodefinición,
o seu destino e compromiso vital. Unha muller para ser apoio, forza
moral, orde, alento e inspiración para o creador inquedo que era
Rafael.
De xeito que se podería dicir das súas vidas que atoparan tal nivel
de identificación de ideais que a primeira vivía no outro e o outro
vivía na primeira.
Isto fainos comprender a razón máis fonda de que ata os corpos
soterrados da parella se buscaran con paixón: non se poderían
imaxinar mutuamente sen que a memoria de calquera dos dous
puidera agromar no futuro sen levar consigo, como fundida no lume
dunha forxa, a do outro.
No contexto que representa lembrar isto na Eucaristía de hoxe,
danos que reflexionar a escena literariamente preciosa dos
camiñantes de Emaús. Fala San Lucas de dous, un deles, Cleofás.
Do acompañante sen nome, queda no ar a dúbida se non sería a súa
muller: ¿que temos de feito na conversa?
Unha esperanza longamente convivida, unha tristura e desilusión
compartida. Unha fala onde non se pode distinguir qué di un ou qué
di o outro dos dous camiñantes. Son os dous unha palabra única. O
que Xesús responde tampouco non identifica qué ditos son dirixidos
a un ou a o outro: son un, un corazón, unha alma, que estiveran
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namoradas de Xesús e da súa figura poderosa en obras e palabras,
unha ilusión que esmorecera ata morrer na escura atrocidade do
Calvario.
Camiñar xuntos: a memoria que quixo deixamos Carme da súa
existencia con Rafael. A ilusión de, sen perder a propia identidade,
buscar aquelas coincidencias, esperanzas, proxectos que ían facendo
converxer dúas almas en principio tan lonxincuas: unha fondamente
galega, outra autenticamente cacereña. Sensibilidade rianxeira, de
azuis mariños, ría, lanchas, pescadores, chuvias morriñentas e
longos solpores atlánticos fronte á sensibilidade esteparia, de terra
erma, soniqueira e parda, co sol e luz resplandecentes ata case cegar
que ansiara Rosalía. O pulo creativo de Rafael co labor rigoroso,
estructurante e creativo do silencio invisible de Carme.
Cando hoxe imos deixar repousando xuntos os restos dos dous
namorados, que ben cadran as palabras diestianas que nos lembra
a necrolóxica do Concello deste Rianxo amigo: Carme, verás que
misteriosa e fonda é a certeza do porvir ou a eternidade deste noso
cariño.
Na memoria de Cristo resucitado, compañeiro de camiño,
descoñecido e amigable, nas súas palabras limpas e ó mesmo tempo
misteriosas, descubrimos o valor daquela promesa, a razón de vida
definitiva que veñen soterradas e como loitando por agromar nunha
vida, en toda vida, traspasada de utopías e sufrimentos: ¿non
cumpría que o Cristo padecese todo isto, antes de entrar na gloria?
Hai nesas palabras a revelación para todo crente, diría eu para
todo crente no ser humano, aínda que non crea no Deus que se nos
revela en Cristo, de que o proxecto de vida definitiva de Deus non
se leva adiante senón a través de individuos que, coa carraxe do seu
amor utópico por un mundo libre e mellor, afrontan as angustias e
sufrimentos do pobo como elemento redentor e creador de vida.
Carme e Rafael souberon afrontar as duras condicións de campos
de concentración, do desterro e da incomprensión, coa esperanza de
que un día outra Galicia e outra humanidade xurdiría da súa
entrega sacrificada.
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É un dos grandes misterios da humanidade: construímos o futuro
sabendo que é preciso que soamente pola entrega de moitas vidas,
soterradas por forza de sistemas inhumanos, é como se levantan
novas culturas de tolerancia, respecto e de paz.
Cristo mesmo nolo deixou dito na súa vida e máis aínda na súa
cruz.
El, camiñante amigo no medio de nós, sen sabermos en quen toma
corpo e fala amigable, invítanos neste día a non só non perder a
esperanza, non só a non fuxir da comunidade e da cidade humana,
senón que alí onde dous ou mais están dispostos a compartir mantel,
amizade, conversa amigable e transcendente, aí se sementa a urxencia
de voltar ó encontro dos que xa non poderán renunciar a traballar
por un mundo novo en liberdade, comprensión e xustiza.
Que co seu inseparable Rafael, Carme, repousando no seu Rianxo
querido, como filla adoptiva que é, con tantos ilustres rianxeiros
como deu e dá esta vila, siga contribuíndo a facer cada día desta vila
o centro que xa é de convocatoria dunha Galicia máis digna, máis
gostosa de si mesma, máis consciente da súa vocación de compartir
con tódolos pobos sufridos, pero non resignados, senón utópicos e
realistas o seu compromiso pola tolerancia, o respecto, a dignificación
de tódolos pobos, linguas e etnias.
Acougade en Paz, Carme, Rafael, con Cristo Resucitado, na súa
vida definitiva.
Modesto Vázquez Gundín
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E viñeron as
cámaras agrarias...
Agustín Díaz

As eleccións dos representantes dos labregos nas Cámaras Provinciais Agrarias
e en diversos consellos reguladores de denominacións de orixe tiveron pouco eco
nos medios informativos, pero supuxeron interesantes movementos no amplo
ámbito rural galego. Baste dicir que eran máis de oitenta mil campesiños os
chamados a emiti-lo seu voto e que o escrutinio tivo unha lectura política a un
ano das eleccións municipais. Por iso abrimos con este asunto a crónica política
dos dous últimos meses.

Mediron as súas forzas nestas
eleccións candidaturas propostas por
Xóvenes Agricultores, Unións Agrarias e Sindicato Labrego Galego. Os
primeiros, integrados a través de
ASAJA na patronal CEOE; os
segundos, membros da UPA (Unión
de Pequenos Agricultores), e os
terceiros aliados na ocasión coa
COAG, sindicato agrario que no
ámbito estatal pertence a CCOO. E,
por suposto, con máis ou menos
intensidade, apoiando as campañas o
PP, PSOE e BNG, respectivamente.
Precisamente unha das polémicas
xirou en torno á lexitimidade da
actuación de funcionarios ou cargos
políticos de distintas administracións, sobre todo local e autonómica, en diversos aspectos da
campaña. De conselleiros a concelleiros, pasando por deputados e

alcaldes, moitos cargos políticos
estiveron moi presentes no proceso.
Na noite electoral o propio conselleiro de Política Territorial acudiu á
xunta electoral central na compaña
do conselleiro de Agricultura para
segui-lo proceso de recollida de datos.
Non todos gañaron
Resulta habitual nos distintos
procesos electorais que tódolos
participantes lles dean as voltas
precisas ós resultados, para dicirse
todos gañadores. Nesta ocasión o
Sindicato Labrego Galego recoñeceu
que obtivera menos apoios dos
esperados, xa que quedou terceiro
con pouco máis do 24 por cento dos
votos, aínda que fose segundo en
Lugo, onde co apoio de Unións
Agrarias presidirá sen dúbida a
cámara provincial. Tamén empatou
con Xóvenes Agricultores en canto ós
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vocais dos gandeiros en Tenreira
Galega.
Pódese dicir que quen deu a
sorpresa foi Unións Agrarias, que
todos daban como terceiro e superou
en máis dun dous por cento os votos
do SLG, quedando de primeiro en
Pontevedra, a provincia cun menor
censo de votantes nestas eleccións.
Os seus resultados brillantes en
Lalín, na Estrada e Silleda danlle a
presidencia da cámara desta
provincia, mentres na Coruña precisa
do apoio do Sindicato Labrego
Galego.
Evidentemente, o sindicato
gañador foi Xóvenes Agricultores, que
acadou moi preto do 50 por cento dos
votos, cunha maioría esmagadora na
provincia de Ourense. Pero xa queda
recollido o fracaso de Pontevedra, o
que fixo que algúns comentaristas
desen a voz de alarma e explica a
faciana pouco satisfeita dos dous
referidos conselleiros cando
coñeceron os resultados. Tampouco
puido impoñerse este sindicato na
Ribeira Sacra, fronte a unha
candidatura
profesional
de
productores de viño.
De todas formas, o papel das
cámaras agrarias non vai ser moi
importante, xa que agora non existen
as de ámbito local ou municipal, que
eran antes as que resolvían moito
papelorio que agora atende
directamente a administración. Pero
agora sábese quen é quen e a Xunta
non poderá evitar consultar e
negociar cos tres sindicatos
representados nelas, á hora de tomar
decisións.
Candidatos municipais
Mentres tanto, os partidos políticos
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foron avanzando nos preparativos das
eleccións municipais do ano que ven.
Moi pronto van mesmo proclama-los
seus candidatos. Evidentemente, o
interese está centrado nas cidades,
onde Paco Vázquez na Coruña e
Manuel Cabezas en Ourense parecen
seguros de repetir maiorías
absolutas.
Nas demais cidades, a loita está
moito máis aberta e todo fai pensar
que será Vigo o lugar da batalla máis
encarnizada. Todo apunta a que a
conselleira Corina Porro será ó
concello onde foi xa colaboradora do
alcalde Manuel Pérez. Competirá co
nacionalista Xosé Lois Castrillo que
tivo unha xestión difícil, xa que tivo
que engadir ás dificultades
obxectivas os atrancos da pouco leal
colaboración dos socialistas. Estes
deixan de lado a Carlos González
Príncipe e encoméndanlle a súa
estrela ó ex deputado, ex xuíz e
sempre independente Ventura Pérez
Mariño.
Os alcaldes socialistas de Santiago
e Lugo, Bugallo e Orozco, parecen ter
boas perspectivas, aínda que os
respectivos aliados nacionalistas
poidan perder algún peso. Pero os
populares seguen tendo dificultades
para encontrar candidato para Lugo,
xa que á conselleira López Besteiro
non lle agrada o desafío. En Santiago
todo indica que será outra vez o ex
conselleiro Dositeo Rodríguez quen
volverá a tenta-la fortuna que xa lle
foi adversa.
Os alcaldes nacionalistas de
Pontevedra e Ferrol, Lores e Bello,
contan coa debilidade do PP local,
con moitas dúbidas á hora de nomear
candidato. Pero tampouco van contar
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con gran apoio dos socialistas,
afectados dos mesmos problemas de
identidade e liderado que afectan ós
populares.
A política común de pesca
Volve a tocar lea con Bruxelas e
outra vez vai ser gordo. Agora trátase,
unha vez máis, da pesca. Pensan os
dirixentes europeos, o comisario do
ramo e boa parte dos ministros
afectados, que hai que reduci-lo
esforzo pesqueiro, que hai cada vez
menos peixe. Isto véñeno dicindo
desde hai bastante tempo e xa
tomaron medidas, que prevían a
reducción da capacidade pesqueira.
España cumpriu con estas medidas,
pero outros países, sobre todo os
nórdicos, pasaron de restriccións.
Pois ben, as novas propostas do
famoso Fischler prevén case
exclusivamente despezar barcos,
reconverter pescadores. Non teñen
en conta, por exemplo, que para
España rematan este ano as
limitacións leoninas que lle
impuxeron para entrar no Mercado
Común. Tampouco atenden a que
España segue sendo un país
importador de peixe, que consome
moito máis do que pesca; nin que os
nosos barcos se dedican a coller peixe
para o consumo humano e non para
facer fariña, como fan moitas flotas
nórdicas.
Por iso hai coincidencia xeral
dentro do sector pesqueiro e dentro
dos grupos políticos, que no
Parlamento Galego e nas Cortes
aproban unanimemente medidas en
defensa dos intereses do sector. Pero
a batalla hai que dala en Bruxelas,
fronte ó comisario Fischler, no
Parlamento Europeo e, sobre todo,

no Consello de Ministros. Así que
España precisa buscar aliados de
peso, que non nos deixen tirados como
fixeron no recente caso do acordo con
Marrocos e noutros anteriores, con
Namibia ou Arxentina, por exemplo.
A presidencia española
Un dos asuntos de controversia
neste debate foi a presunta
inoperancia da presidencia española
da Unión Europea, á hora de afrontar
este problema, que agora pasará ás
mans de Dinamarca, a partir de xullo.
Para o conselleiro López Veiga, o
país que preside ten que manter
unha postura de equilibrio e ten as
mans atadas para defende-los
intereses propios. E se houbo que
adiar consellos de ministros onde se
ía tratar destes asuntos foi porque
sinxelamente a Comisión Europea
non tiña preparada ningunha
proposta.
No debate do Parlamento Galego
deuse un manifesto entendemento
entre populares e nacionalistas, cun
certo distanciamento dos socialistas,
que insistían en denunciar
inoperancia do PP, en Santiago,
Madrid ou Bruxelas, recordando, por
exemplo, a súa afinidade política con
Fischler. Desde a Xunta devolveron a
pelota, remontándose ós tempos de
Felipe González e denunciando falta
de apoios de eurodeputados
socialistas.
Tamén se debateu sobre a presunta
tardanza en reaccionar por parte
española, máis aló dalgúns informes
técnicos máis ou menos serios. Pero
todos estiveron de acordo en que
agora é o momento decisivo e hai que
xogar a fondo tódalas bazas políticas,
defendendo unha postura común e

349 77

Agustín Díaz

esquecendo os matices nos que pode
haber diferencias.
Sorpresas no BNG
Entrando en cuestións de política
interna, temos que nos referir á
asemblea ou congreso do BNG. Un
acontecemento que deu lugar a
moitas primeiras páxinas e
espectaculares imaxes nos diferentes
medios. Na crónica precedente
aludiamos ós antecedentes, á batalla
pública desencadeada pola UPG
movéndolle a cadeira a Xosé Manuel
Beiras. O pulso mantívose ata o final
e rematou cunha sorte de empate
que non deixou contento a ninguén.
É aínda moi cedo para avaliar
resultados, pero si cómpre recoller
síntomas: na nova executiva,
fortemente reducida, a renovación é
moi forte e destaca nela un
triunvirato onde Xosé Manuel Beiras
segue sendo a imaxe externa, Anxo
Quintana toma poderes organizativos
internos e dá imaxe de sucesor,
mentres Paco Rodríguez permanece
vixilante velando polas esencias. Non
hai elementos para ver que papel
poderán xogar un Camilo Nogueira
sempre ó quite ou os múltiples e
variados independentes que non
parecen selo tanto.
Entre as sorpresas do congreso,
destaca a irrupción dun grupo de
independentes que fixo valer un peso
específico propio entrando con forza
no consello nacional. Pero nin eles
pretenden ser unha alternativa
específica, nin o apoio recibido vai
máis aló dun tercio da militancia que
se di independente. A outra sorpresa
foi o divorcio entre Xosé Manuel
Beiras e o seu equipo máis próximo,
os militantes de Esquerda Nacio-

78 350

nalista encabezados por Alberte
Xullo Rodríguez Feixoo. Parece que
este sector quedou bastante
queimado, igual que lle pasou ó máis
minoritario Partido Nacionalista
Galego.
Así que a complicada estructura
interna do BNG queda articulada
por unha UPG que segue mantendo
o poder, con mínimo contrapeso por
parte de Unidade Galega, e núcleos
dispersos do que queda dos outros
partidos, inmersos nunha masa de
independentes das máis diversas
colores. Polo demais, as resolucións
de tipo político e organizativo a penas
transcenderon á rúa e non semellaron
suscitar moita controversia, incluído
o novo clima de relacións co PP e coa
Xunta.
Os diálogos de Fraga
Cada semana, o presidente da
Xunta atopa novas cuestións sobre as
que dialogar coa oposición, nas que
ven conectando case sempre cos
nacionalistas e con menos fortuna cos
socialistas. O desenvolvemento da
nova lexislación para aplicar a LOU
foi o primeiro gran posible pacto
aberto entre Fraga e Beiras. Xa
acabamos de citar esa comisión
conxunta para a defensa dos intereses
do sector pesqueiro galego, pero
tamén ofreceu Manuel Fraga, e
aceptou Beiras, outra comisión
semellante para demandar de
Madrid o respecto das competencias
autonómicas en materia de
planificación económica.
Como xa apuntamos máis arriba,
está a punto de remata-la
presidencia española da Unión
Europea. Ese foi o prazo que se deu
Manuel Fraga para manter conxe-

E viñeron as cámaras agrarias...

ladas as súas demandas de participación da comunidade na toma de
decisións europeas. Terreo no que
tamén houbo no seu día ampla
coincidencia parlamentaria, neste
caso entre os tres grupos, sobre a
base de textos defendidos por
Manuel Fraga hai preto dun decenio.
Por suposto, isto obriga a mantelos ollos ben abertos para manter un
rumbo acertado e non se perder.
Menos mal que hai asuntos como a
convocatoria de folga xeral ou os
posibles pactos municipais para que
os partidos da oposición coincidan e
sigan mantendo distancias co PP. A
convocatoria do paro foi un tanto
sorprendente, nunha data politicamente incorrecta, e quizais desproporcionada coas medidas realmente
postas agora en vigor. Agora ben, hai
que recoñecer que son un paso máis
adiante no longo e constante proceso
de desregularización da vida
económica e social, que acentúan o
carácter neoliberal do réxime.
Novos rectores
As universidades de Vigo e
Santiago elixiron os seus rectores,
dentro dunha tónica de continuidade,
dous profesores de áreas tecnolóxicas.
En Vigo segue o que xa estaba,
Domingo Docampo, e o de Santiago,
Senén Barro, presentábase na liña
continuista do anterior, Darío
Villanueva. Nos dous casos a
competición foi moi civilizada e as
propostas dos candidatos non estaban
moi afastadas, polo que malia o
parello dos resultados non hai que
lamentar ningún enfrontamento
incurable.
Nos dous casos coinciden tamén a
alta participación dos profesores de

estatuto máis consolidado, mentres
votaban menos os outros funcionarios
e case non participaban os alumnos.
Estes foron menos participativos que
cando elixían membros para o claustro
polo vello método. E isto deu como
resultado, tamén nos dous casos, que
os rectores elixidos tiveron menos
votos cós derrotados, pero resultaron
favorecidos pola forte ponderación
do voto do profesorado.
Agora as universidades entran
nunha fase un tanto crítica. Por un
lado teñen que botar a andar novas
estructuras previstas pola polémica
Lei Orgánica de Universidades, que
haberá de ser completada polo
Parlamento Galego. Pero tamén se
vai abrir de inmediato a revisión do
mapa de titulacións, nas que haberá
que buscar outra vez difíciles
equilibrios entre as tres universidades.
Inmigrantes e retornados
A durísima crise económica que
segue afectando á República
Arxentina está sendo vivida dun xeito
moi intenso pola poboación galega.
Non en van quen máis quen menos
ten aló un parente ou un veciño,
moitos dos cales precisan da nosa
axuda, soñando boa parte deles cun
difícil retorno á súa terra de orixe.
A Xunta de Galicia soubo dar unha
resposta de urxencia, facéndolles ver
ós nosos emigrantes que seguimos a
os considerar como parte de nós. As
axudas en forma de medicamentos
ou algunha outra medida de
emerxencia non poden remediar gran
cousa, pero teñen, sobre todo, valor
de símbolo. As recentes medidas
lexislativas para facilitárlle-la
recuperación da nacionalidade
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española, aínda que algo cativas, son
outro paso máis na mesma liña.
Pero o realmente difícil é o poder
acoller a moitos que xa retornaron ou
están a punto de o facer. Parte deles
son xente que non está en idade ou
condicións de traballar e precisan de
servicios sociais dos que entre nós
non andamos sobrados. E para outros
cómpre facilitarlles postos de
traballo, cando todos sabemos con
que dificultades se moven os
milleiros de parados que hai entre
nós. Boa parte deles, polos problemas
legais antes aludidos, caen dentro
das tupidas redes das leis de
inmigración, tan laboriosamente
tecidas nos últimos anos, teoricamente pensadas para unha mellor
acollida desa xente, pero na práctica
duras barreiras que impiden acceder

en boas condicións a un posto digno
de traballo.
Ó carón deles empeza tamén a
chegar a Galicia a marea de
inmigrantes na procura dun porvir
que non atopan nunha África que
segue sendo víctima empobrecida da
globalización ou duns países do leste
de Europa que aínda non remontaron
as eivas herdadas dos réximes
comunistas. E mentres tanto entre
nós volven ser numerosos os mozos
que teñen que tomar o camiño da
emigración, ante o exceso de man de
obra nos sectores tradicionais de
actividade, que non é absorbido por
un tecido industrial que aínda segue
sendo feble, malia o regueiro de
fondos europeos de desenvolvemento
aquí investidos.

Agustín Díaz

A eternidade está no presente. A eternidade está
na palma da man. A eternidade é unha semente de lume
que impide ó meu corazón ser un abismo.
Thomas Merton
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Rolda da cultura

“Erre que erre”...

Xoán Ber nár
de
z V ilar
nárde
dez

O pasado dezaseis de abril, e á idade
de 73 anos, deixounos o nomeado
escultor Oliveira. Nado en Pazos de
Reis, Tui, o 22 de outubro de 1928,
Xoán Xosé Oliveira Vieitez, fora en
vida un auténtico autodidacta na
difícil modalidade da arte que con
tanto acerto cultivou, e que o fixo
merecedor no seu momento á Medalla
Castelao da Xunta de Galicia.
Todas as súas obras son un claro
expoñente desta característica, e
reflicten, ademais, e de xeito especial,
as súas persoais vivencias e os
coñecementos que adquiriu como
consumado xinete e criador de
cabalos. É certo que Oliveira
produciu en bronce con temática
variada, mais tamén o é que amosou
unha marcada predilección polas
representacións deste cuadrúpede, ó
que amaba e admiraba. Os seus
Cabalos da Praza de España de Vigo,
ou o Pegaso do aeroporto de Madrid,
son pezas xa famosas e aceptadas
como auténticos referentes nas vilas
en que se atopan.
A última obra importante de Oliveira,
e este é o motivo de que nos ocupemos

del nesta sección, foi sen dúbida a
recentemente instalada en Baiona
en honor de Afonso VIII (IX), o
monarca que o 7 de maio do ano 1201
lle concedeu a esta vila a súa Carta
Foral. Quizais como unha premonición acerca do que lle ía acontecer
tan de inmediato, o escultor tratou
de lle render nela unha derradeira e
calada homenaxe ó animal, ó situar a
cabalgadura do rei, non baixo este,
como viña sendo habitual neste tipo
de representacións, senón onda el, e
ó monarca cun brazo amorosamente
deitado sobre as crinas do seu pescozo,
coma se dun amigo ou colaborador se
tratase, mentres este baixa a testa
en sinal de devota submisión.
Cando tivemos a sorte de contemplar
o grupo, atopámonos, sen embargo,
con algo que nos chamou poderosamente a atención: no frontispicio da peaña sobre a que fora
colocado, case que baixo os pés do
monarca e ollando cara á propia vila,
fora colocado un cartel reproducindo unhas palabras súas que
aparecen nesa Carta Foral: Et impono
eidem villae de novo nomem
Bayonam.
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A cuestión carecería de importancia
de non se dar a circunstancia de que
o que realmente di ese documento é:
Et impono eidem villae de novo
nomem Bajonam. Ou sexa,
traducíndoo de xeito literal: E
impoño á mesma vila de novo o nome
de Bajona.
É dicir, que a denominación que, ó
parecer por segunda vez, lle impuxo
nese día o rei Afonso ó lugar entón
chamado Erizana, foi o de Baiona,
dado que o j co que aparece no
documento, era o xeito como en latín
se transcribía o son fonético da
semivocal i, como calquera filólogo e
lingüista sabe.
A frase pódese ver na edición
facsímile da Historia Civil y
Eclesiática de la Ciudad de Tuy y su
Obispado do erudito e militar
tudense Francisco Avila y La Cueva
(1789-1859), editada en 1995 polo
Consello da Cultura Galega. Trátase
de catro volumes manuscritos pola
man do seu autor, sendo nas páxinas
117 e 121 do seu tomo segundo onde
Avila y La Cueva, tomándoo dunha
copia da Carta Foral entón existente,
a transcribe en dúas ocasións. Agora
ben, en ambas o nome da vila aparece
coa letra j, con seu puntiño ben
marcado, para que non haxa
confusión. Avila y La Cueva
reproduce, así mesmo, na primeira
das indicadas páxinas, outra na que o
topónimo figura coma Vajona, con
uve ademais de j; o que acredita a
exactitude textual das citas.
Nun intre como o actual, no que
segue a haber quen pretende manter
polémica acerca da idoneidade da
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denominación en orixe de Baiona,
esta irregularidade de ofrecer á
admiración do público unha
reproducción deformada dos contidos
do documento considerado como
determinante da mesma, parécenos
que non vai servir para outra cousa
que para contribuír a unha nova e
bizantina discusión sobre o tema.
Por iso ficariamos enormemente
satisfeitos se, cando se publique este
comentario, estivese xa conveniente
e correctamente rectificado o, por
outra banda, oportunísimo texto que
documenta esta case póstuma obra
de Xoán Oliveira.
Artes Plásticas
Tamén cando este número estea nas
mans dos subscritores debería de
estar xa constituída a Academia
Galega do Audiovisual. O acto estaba
programado para o día 30 de maio na
Casa do Consulado da Coruña. A
aparición deste órgano parece máis
que xustificada a causa do
crecemento, a consolidación e a
maduración do sector ó longo dos
últimos anos, e vai servir para que os
profesionais do mesmo conten coa
necesaria vertebración.
O arquitecto portugués Alvaro Siza
Vieira foi o gañador da VI edición do
Premio Internacional CompostelaXunta de Galiza, “pola calidade da
súa obra e do seu recoñecemento en
Europa”. Alvaro Siza naceu en
Matonsinhos en 1933 e formouse na
Escola Universitaria do Porto, da que
foi despois catedrático. No seu haber
atópanse as recuperacións dos barrios
xudeu de Venecia, Kreuzberg, en
Berlín, e a do Chiado de Lisboa,
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destruído polo incendio de 25 de
agosto de 1988. Recibiu, así mesmo,
a Medalla da Fundación finesa Alvar
Aalto. Entre as súas realizacións no
noso país atópanse o Centro Galego
de Arte Contemporánea, e a Facultade de Ciencias da Comunicación,
ambos en Compostela. Tamén é da
súa autoría o admirable Centro
Cultural de Belén, en Lisboa,
próximo á famosa Torre de Belén, e
ó antigo Rastelo, o lugar onde o luns
día 4 de marzo de 1493 atracou a
carabela Niña, na que retornaba
Cristóbal Colón da súa primeira viaxe
de descubrimento.
A Federación de centros Xuvenís Don
Bosco de Galicia convoca o segundo
concurso de fotografía sobre o tema
“As facianas de Galicia” ó que se
poderán presentar orixinais de
técnica e formato libres en tres
categorías (menores de 13 anos, entre
14 e 30 e maiores de 30). Máis
información no teléfono 986 225 662
ou a través do correo electrónico:
cxabert@teleline.es.
Banda Deseñada
Temos que dar conta hoxe de dúas
importantes novidades. A primeira é
a de que a revista Bule Bule, que viña
sendo publicada como un suplemento
no semanario vigués A Nosa Terra,
pasou na semana anterior ó Día das
Letras Galegas, a se distribuír
independentemente nos quioscos. A
outra refírese a Golfiño, que deixara
de se publicar había un ano. O mesmo
día 17 de maio, Golfiño volveu a
alentar de novo mercé ó xornal
herculino La Voz de Galicia. A ambas
publicacións correspóndelles botar

ás costas o traballo de soster e
defender, xunto coa ourensá BD.
Banda o noso cambaleante mundo
do cómic.
Cine e Teatro
Os galardóns do María Casares deste
ano correspondéronlle maioritariamente á Compañía Sarabela
Teatro, dirixida por Anxeles Cuña: os
de mellor espectáculo; mellor actriz
protagonista, Elena Seijo; mellor
actor secundario, Josito Porto, mellor
adaptación, mellor maquillaxe e
mellor iluminación. Todos eles pola
súa montaxe de Sexismunda. O outro
premio, o de mellor actor,
correspondeulle a Roberto Vidal
Bolaño, polo seu papel en Os
papalagui.
Congresos. Comunicacións
Para encher o baldeiro deixado por
Carlos Casares, ven de ser nomeado
presidente do Consello da Cultura
Galega, Alfonso Zulueta de Haz, exnotario en Marín e en Vigo. Nado
nesta última cidade, o señor Zulueta
de Haz, ademais dunha activa
participación no seu momento na
política autonomista, é tamén un
home estreitamente ligado a
actividades asistenciais e, sobre todo,
culturais. Non só foi fundador e
Presidente do Ateneo de Pontevedra,
e vicepresidente do Cine-Club desta
cidade, senón que foi un dos principais
impulsores da traducción da Biblia á
nosa lingua; é Presidente da
Editorial Sept, Vicepresidente da
Fundación Penzol, conselleiro da
Editorial Galaxia, membro do
Seminario de Estudios Galegos e da
Fundación Castelao, e Presidente do
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Consello Social da Universidade de
Vigo.
Decesos
En Cambridge, Reino Unido, faleceu
o pasado día 24 de marzo, César
Mildstein, un dos pais da
inmunoloxía e a biotecnoloxía. O
doutor Mildstein nacera en Bahía
Blanca, Argentina, había 75 anos, e
conseguiu revolucionar a técnica da
obtención de anticorpos monoclonais
en 1975, descubrimento polo que
recibiría o premio Nobel de Medicina
nove anos máis tarde. César Milstein
fora investido Doutor honoris causa
pola universidade de Vigo en 1999.
O 19 de maio morreu en Xixón,
Silverio Cañada. Aínda que asturiano
de nacemento e de residencia, este
editor foi quen de levar adiante, a
mediados da década de 1970, a
monumental Gran Enciclopedia
Gallega, obra en 30 volumes auténtico referente para o coñecemento do
noso país. Esta enciclopedia, cuxo
director foi Xosé Ramón Fandiño
Veiga e na que colaborou a maior
parte da intelectualidade galega,
continuou póndose ó día, logo da
saída do seu derradeiro volume, coa
publicación dos necesarios apéndices.
Etnografía
No mes de maio, e coincidindo co
chamado Día Internacional dos
Museus, foi inaugurada a nova posta
ó día do Castro de Troña, no concello
de Ponteareas. A innovación desta
importante estación da nosa
protohistoria consistiu nun novo
modelo de sinalización, o arranxamento e humanización do seu
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contorno, a dotación dun sistema de
iluminación con enerxía solar para a
casa da obra, e a edición dun folleto
explicativo trilingüe. O castro de
Troña, situado arredor da ermida do
Doce Nome de Xesús, nun outeiro da
parroquia de Pías, é bastante extenso
e conta con dous cintos amurallados,
un foxo e outras obras defensivas. A
cronoloxía da súa ocupación vense
situando entre mediados do século V
a. C. e principios do II d. C., o que dá
xa unha idea aproximada da súa
relevancia para o estudio da cultura
Castrexa.
As Letras
Nos premios outorgados o presente
ano polos 21 membros da Asociación
Española de Críticos Literarios, foron
distinguidos, no que á nosa lingua se
refire: Xosé Vázquez Pintor, por A
memoria do boi, na modalidade de
narrativa, sendo Manuel Forcadela,
por Refutación da Musa, o vencedor
na de poesía. Os mesmos premios, en
castelán, correspondéronlle a Manuel
Longares (Romanticismo), e Carlos
Marzal (Metales Pesados).
O catro de maio, e nun acto celebrado
en Vigo, foron fallados tamén os
Premios da Crítica de Galicia. En
Creación Literaria foi elixida a Obra
Completa de Manuel María; en
Ensaio e Pensamento, Estética e
teoría da cultura en Vicente Risco, de
Olivia Rodríguez González; en
Investigación, Escolantes e escolas de
ferrado, de Narciso de Gabriel; en
Ciencias e Artes da Representación,
Leopoldo Nóvoa; en Música, o
gaiteiro Henrique Otero Covelo; e en
Iniciativas culturais, o pobo das
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aldeas de Santiago, Rubiás e Meaus,
en Baltar e Calvos de Randín, que
conforman o Couto Mixto, “por
recuperaren a memoria histórica,
favoreceren o reencontro da
convivencia entre Galicia e Portugal”,
e recuperaren unha manifestación da
riqueza e complexidade antropolóxica de Galicia. Ao mesmo tempo,
o nomeamento de Galego Egrexio
foille concedido, a título póstumo, ó
recentemente falecido autor Carlos
Casares Mouriño.
A presente edición do Día das Letras
Galegas trouxo, ademais dos
consabidos actos tanto conmemorativos coma reivindicativos e
académicos, a aparición de moitas,
importantes e de variada temática,
novidades literarias. Mais serviu
tamén para que se multiplicase a
publicación de traballos arredor do
Padre Sarmiento e da súa aínda pouco
coñecida obra. Unha das máis
salientables novidades atópase no
anuncio de que o Consello da Cultura
Galega ten o proxecto de publicar
tamén unha boa parte dos seus
traballos, a partir dos manuscritos
que se conservan no Arquivo da actual
Duquesa de Medinasidonia, descendente do Duque do mesmo título,
que foi amigo íntimo do Padre
Sarmiento, Perucho para os seus
familiares.
Ós moitos actos celebrados en Galicia
e no Berzo uníronse outros que
tiveron lugar en lugares máis
afastados como os celebrados en
Pasaia (no País Vasco) os días 24, 25
e 26 de maio, con presentación de
libros, misa en galego e unha
homenaxe a Castelao.

Non se amosa en exceso amable, sen
embargo, o panorama actual das nosas
letras, no que á súa comercialización
e difusión se refire. Segundo as
estatísticas, no ano 2000 publicáronse 65 títulos menos que no
anterior, mentres que no 2001 a
tiraxe reduciuse noutros 35 títulos.
Cen libros menos nun bienio. E se
ben que o dato non é alarmante en
exceso, outros si que nos deben facer
meditar e pensar no futuro: estes
datos son os de que as nosas tiradas
reduciron nun 27% o seu número de
exemplares, a causa da baixa nas
vendas, e o de que se incrementaron
os libros publicados en castelán en
Galicia. Como consecuencia a
Asociación Galega de Editores, a
Asociación de Escritores en Lingua
Galega, e a Federación de Libreiros
de Galicia, veñen de asinar un
manifesto no Día Mundial do Libro
como premisa para comezar unha
etapa na que conseguir propostas
conxuntas dos tres sectores para lle
atopar unha posible solución ó
problema.
Como oportuno punto de reflexión, o
autor alemán Franck Meyer que,
ademais de dominar a nosa lingua,
acaba de montar en Vigo unha
editorial, ven de ofrecernos unha
opinión non endóxena acerca desta
problemática, ó manifestar, tan só
dous días despois, que o noso mundo
editorial é moi fechado, xa que
escriben sempre os mesmos, e os
lectores non atopan nel o que
realmente queren. Segundo el, que
coñece tamén o proceso de edición na
Alemaña, o editor débelle facer
suxestións ós autores, e coidar o
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aspecto visual das publicacións, de
xeito que os textos sexan claros e de
lectura amena.
Novas en xeral
Foi galardoado co Pedrón de Ouro,
Luciano García Alén, etnógrafo e
profesor de Obstetricia e Xinecoloxía
da Universidade de Compostela,
“pola súa lealdade inquebrantable
coas cousas da Galicia”. O galardoado
naceu en Mourente, Pontevedra, en
1928, e ademais de impartir a
docencia na indicada Universidade é
un incansable investigador tanto nos
eidos da súa disciplina académica
coma no estudio da cerámica, tanto a
antiga como a popular, sendo tamén
un dos fundadores do Museo do Pobo
Galego.
A distinción foille imposta en Padrón,
o pasado día 19 de maio. O Pedrón de
Honra, foi nesta ocasión para tres
colectivos dedicados á defensa do
galego exterior, un en Asturias, outro
no Bierzo e o terceiro nas Portelas
zamoranas.
Ven de saír a terceira edición galega
da Biblia. Esta primeira traducción
completa a partir dos orixinais en
arameo, grego e hebreo do libro por
excelencia, fixérase nun tempo record
de menos de dez anos, e saíra á luz en
marzo do ano 1989, esgotándose os
4500 exemplares da súa tirada
noutro período tamén record de tres
meses. A nova edición, máis extensa
aínda, foi presentada o pasado día 22
de maio en Vigo, con asistencia dos
bispos Cerviño e Diéguez, o teólogo
Xulio Andión, e de diversos persoeiros
da editorial Sept.
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Universidade
No pasado mes de abril foi investido
como Doutor honoris causa pola
Universidade de Vigo, Julio
Fernández Gayoso, director xeral de
Caixanova, e antes de Caixavigo. O
investido elixiu para a súa lección
maxistral o tema Unha ampla
reflexión sobre o pasado, o presente e
o futuro das Caixas de Aforros. No
señor Fernández Gayoso, ademais do
indubidable carácter cultural que lle
imprimiu á entidade que preside,
concorre tamén como mérito
indiscutible o feito de que se debeu
a unha iniciativa súa a creación, hai
xa varios lustros, do Colexio
Universitario de Vigo, o berce da
Universidade que agora o investiu.
Varia
Unha nova distinción para don Paco
del Riego. O 23 de abril, con motivo
do Día Mundial do Libro, o
Presidente da Xunta fíxolle entrega
da Medalla de Ouro de Galicia, como
“defensor da súa lingua e da súa
cultura”.
No presente ano cúmprense 50 da
morte en Vandol, Francia, de Manuel
Portela Valladares. Con este motivo
estanse a celebrar actos en distintos
lugares do país, nos que se presenta
un vídeo sobre a súa vida. Portela
Valladares, naceu en Pontevedra no
ano 1867. Foi avogado e ostentou
diversos cargos públicos, entre eles
os de Gobernador Civil, Gobernador
Xeral de Cataluña, Presidente en
funcións da súa Generalitat, e Xefe
do Goberno da República en 1936.
Foi, así mesmo, unha figura clave do
agrarismo e do nacionalismo galegos.

“Erre que erre”...

Portela Valladares foi o fundador do
Partido de Centro Democrático, e
tamén do xornal vigués El Pueblo
Gallego, o primeiro en ser incautado
logo do alzamiento de 1936. Como
home de letras fixo un pouco coñecido
traballo de investigación histórica
sobre a figura de Prisciliano, acerca
do que ignoramos se se perdeu ou se
se atopa entre o seu legado ó Museo
de Pontevedra.

O pasado 20 de abril xuntáronse na
Coruña ó redor de 300 rapaces
pertencentes ós agrupamentos que
forman Scouts de Galicia-escutismo
católico galego para celebraren a
festividade do seu patrón San Xurxo.
Co grupo scout Nyeri, de Monte Alto,
como anfitrión tiveron como
obxectivo dar a coñecer a cidade a
outros grupos.

Xoán Bernárdez Vilar

XVI FORO
RELIXIÓN E CULTURA
EN GALICIA
As relixións no mundo:
diálogo e conflicto
9 de Novembro de 2002
Contaremos con:
Andrés Torres Queiruga
Antonio Peleteiro (bispo de Tánger)
Un terceiro relator por determinar
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Rolda de Igrexa

¿Unha Igrexa fósil ou unhas
comunidades vivas?
Victorino Pérez Prieto

No necesario, unidade;
no discutible, liberdade;
en todo, caridade.
(Santo Agostiño)

O inverno eclesial do que falou hai xa anos Karl Rahner é xa case
un tópico reiteradamente recorrido para falar da situación da Igrexa
nos últimos lustros, pero, desgraciadamente segue a ser realidade,
e non só, nin fundamentalmente, polos escándalos dos curas
violadores e pederastas, senón máis ben por unha conxuntura
ancorada na atonía e nun conservadorismo paralizante. A pesar de
abrir a evanxelización ás novas tecnoloxías da comunicación como
Internet (o documento vaticano A Igrexa e Internet), a realidade é
que a Igrexa como institución segue manifestando unha imaxe vella
e decadente, da que é triste exemplo un papa que non pode manterse
en pé, pero que segue inflexiblemente a axenda marcada. É o que
alguén chamou “a Igrexa fósil”; a fosilización de actitudes, estilos
pastorais e modos litúrxicos, as mentalidades de sancristía e unha
moral legalista.
A pesar de todo, unha vida rica bule nas bases da Igrexa, aínda que
o seu traballo se vexa freado a cotío pola institución, máis empeñada
en controlar a xente que en animar a voz do Espírito que sopra en
persoas e movementos; un sistema que bota fóra cada día xente moi
valiosa, fóra dunha Igrexa na que se sente asfixiada porque non ve
recoñecidos os seus dereitos ¡E por riba dilles que son “inimigos do
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Espírito Santo” que queren “minar a Igrexa”!, como predicou
recentemente o cardeal Carles. Con todo, a utopía do Resucitado e
do Espírito de Pentecoste segue hoxe ben viva; por iso ten escrito
recentemente Casaldáliga: “Nunca coma hoxe, diferentes sectores
da Igrexa, e concretamente o laicado, foron tan libres e creativos,
tan adultos e corresponsables na lectura bíblica, no pensamento
teolóxico, na liturxia, nos ministerios, na pastoral, na acción social.
Está crecendo no mundo un clamor e xa unha acción ... que
responda ás grandes urxencias eclesiais e ás grandes expectativas da
Humanidade, filla de Deus” (Carta pastoral O mundo volve empezar).
Como Martin Luther King e tantos outros, un segue soñando
nunha Igrexa e un mundo diferente, e ¡que Deus nos manteña ese
soño!

Igrexa en Galicia
Comezando como habitualmente
esta Rolda pola Igrexa en Galicia, só
podemos traer noticias pequenas,
como pequena é a nosa realidade de
Igrexa –a pesar de ter unha axenda
de actividades nutrida–; pero con
moitas desas cousas pequenas, e
outras que non deron chegado ata
estas páxinas, a pesar de ser
igualmente merecentes diso, vaise
construíndo o Reino.
Da vida das exiguas comunidades
de base nos chega nesta ocasión a súa
rebelión ante a humillante situación
que padece o pobo palestino; unha
rebelión traducida en mobilizacións
continuadas. Máis aínda, con
palabras do amigo Anuncio: “É
desesperante que a nosa Igrexa non
erga a súa voz profética en favor dese
pobo que tanto sofre”. Na Coruña
colaboraron co Club Unesco para
organizar unha conferencia sobre a
situación de Palestina, na que falou

Ghaleb Jaber Ibrahim, presidente
da Fundación Araguaney.
As Mulleres Cristiás Galegas
faláronnos do XII Encontro de
Mulleres e Teoloxía, que foi en Sevilla
a finais de abril co fermoso lema
“Resurrección en Corpo de Muller”.
Participaron 15 galegas, a carón
doutras 300 de todo o estado, xunto
coa teóloga Pilar de Miguel. Oxalá
sirva para articular este movemento
en Galicia clarificando os seus signos
de identidade, para que respondan
ás tres palabras do seu nome, sobre
todo ás dúas ultimas: cristiás e
galegas, pois a primeira dáse por
suposta.
Tamén tivemos noticia da Escola
de Espiritualidade, que comezou hai
anos en Sobrado, e ultimamente ten
o seu lugar de encontro no
compostelán Monte do Gozo. E
tamén dos proxectos do grupo de
Acompañamento Espiritual, que
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segue a funcionar en Sobrado, coa
participación de varios monxes da
comunidade, ademais dalgún outro
home e moitas máis mulleres, coa
sabia dinamización de Pilar Wirtz,
experta neste campo.
Verbo da diocese de Lugo, en maio
presentouse á prensa a nova edición
da Guía de la Diócesis de Lugo, co
resumo estatístico da diocese, a
xeografía e historia, os organismos
actuais, o nomenclátor das 1.138
parroquias, os cregos, as comunidades
relixiosas, etc. ¿E os leigos...? Nese
mes de Sarmiento foi o pasamento
doutro monxe bieito, o mallorquino
Pedro de la Portilla, prior de Samos,
moi apreciado en Galicia, tal como se
evidenciou na multitudinaria e
sentida celebración. Despois doutro
pasamento, o de Antón Gandoy,
fundador e animador de Preescolar
na casa, a fundación do mesmo nome
prepara a extensión desta pedagoxía
alternativa a certos núcleos urbanos;
pois ata agora desenvolveu o seu gran
labor exclusivamente no mundo
rural. Noutra orde de cousas, deuse
un novo paso na urbanización do
contorno do Seminario lucense, que
está en obras, coa posta á venda dos
predios da gran horta do centenario
centro eclesiástico, producto que será
destinado á restauración do vello
edificio.
Na de Ourense
seguen á
expectativa do prelado; algunha
parte do clero pensa que quizás
estean demasiado pendentes do
pastor que toque. O caso é que non se
toman a penas decisións á espera do
nomeamento do novo bispo, que se
agardaba para abril, pola Pascua,
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pero... non chegou; seguen na espera.
Polo San Xoán de Ávila celebraron
varias Vodas de Ouro e Prata
Sacerdotais; o futuro seica está no
grupo de diáconos ¿E os leigos...? Na
noite do trece de maio, a procesión
ourensá de Fátima convocou moita
xente como cada ano; uns din que
había 50.000 persoas e outros que
30.000, en calquera caso un numero
moi grande para unha cidade de
100.000 habitantes. Finalmente,
unha noticia pequena, pero bonita: a
Delegación de Misións de Ourense
outorgou uns premios en lembranza
do seu mentor, Aurelio Grande,
recentemente finado; o premio para
un “Misioneiro acá” foi para o P.
Crisanto Fernández, paúl que se
dedica a traballar con xitanos e
axudar no labor do cárcere; o noso
recoñecemento a ese labor sinxelo e
calado.
En Mondoñedo-Ferrol tamén
celebraron no San Xoán de Ávila as
Vodas Ouro Sacerdotais de dez curas;
salienta entre eles Fernando Porta,
cunha rica historia na vida eclesial
ferrolá. ¿E os leigos...? En Mondoñedo
houbo en maio a Asemblea de
Catequistas (co lema común ás cinco
dioceses: “Necesitamos formarnos na
fe, tamén os adultos”) e a Asemblea
de Liturxia, sen esquecer o Día
Monago; nas Pontes, no mes anterior,
foi o VII Festival da Canción
Vocacional. Pero quizás sexan unha
noticia máis relevante os vinte anos
de Amencer, unha publicación dos
alumnos do Seminario que ten o
orgullo de ser a mellor revista escolar
de Galicia, como lle foi recoñecido
por varios persoeiros da cultura;
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salienta entre os seus méritos ser un
espacio galeguizador na Igrexa. Isto
non resulta estraño cando un olla á
historia literaria do Seminario de
Santa Catalina de Mondoñedo que
ten dado creadores como Crecente
Vega, Chao Ledo, Celestino Cabarcos,
etc. Por iso, o ferrolán Liceo Rubia
Barcia, co apoio do concello,
propúxolle á Academia dedicar o Día
das Letras Galegas á Escola Literaria
Diocesana, formada no seminario
mindoniense.
A respecto da vida da igrexa
Compostelá, fálanos o noso
correspondente tamén de Vodas de
Ouro e Prata polo San Xoán de Avila
¿E os leigos...? Encontros de Liturxia,
asembleas de Catequistas, encontros
de Cáritas, de familias, etc. A
primeiros de maio foi a convivencia
de fin de curso das tres Escolas de
Teoloxía que manteñen as dioceses
galegas, pois este ano tocoulle á de
Santiago; a reflexión do día centrouse
no tema Humanismo cristián e
globalización, coa rica intervención
de Pilar Gómez-Ulla e Xosé Manuel
P. Domínguez, que foi correspondente
desta Rolda. Por esas datas foron
tamén as xa tradicionais Conferencias
de Primavera do I.T.C. sobre un tema
ben actual: Bioética-Fe-Culturas;
participaron J.R. Flecha e Filgueira
Valverde, pero o noso corresponde
saliéntanos a intervención de Miguel
Martín Rodrigo, dos Hermanos de
San Juan de Dios (A fe cristiá
interpelada pola Bioética), pola súa
valentía en situar as cousas desde o

traballo de cada día, fronte aos
dogmatismo seculares e intraeclesiais.
En fin, de Tui-Vigo chéganos a
noticia sobre presentación da terceira
edición da Biblia Galega a finais de
Maio; participaron no acto o
benemérito galeguista Xaime Isla,
Alfonso Zulueta (presidente de SEPT
e do Consello da Cultura Galega),
Xulio Andión (director do Instituto
Teolóxico San Xosé de Vigo), José
Cerviño Cerviño (bispo emérito
tudense e presidente da Comisión
Episcopal da Liturxia en Lingua
Galega) e o bispo titular José Diéguez,
que clausurou o acto facendo público
o seu recoñecemento para con todos
aqueles que traballan “pola
encarnación da fe cristiá na cultura
de Galicia”. Tamén tivemos noticia
de que rematou de facerse o Estudio
socio-relixioso da Diocese, un traballo
que será unha fonte indispensable
para interpretar o estado da mesma,
podendo ser un elemento importante
para acción pastoral nos próximos
anos. E soubemos tamén dun novo
bispo oriundo desta diocese: Gilberto
Gómez González, consagrado bispo
de Abancai, en terras de misión. A
finais de maio celebrouse no
Santuario da Nosa Señora da
Franqueira a Festa das Pascuíllas,
coa participación de moitas comunidades cristiás, que levaron procesionalmente ata ese santuario imaxes
de María, desde as súas parroquias;
por certo, puidemos constatar hai
uns meses como nese santuario si se
reza e celebra en galego.
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Igrexa en España
A postura do cristián ante o mundo
é “a de David fronte ao xigante”,
díxose no X Foro Relixioso Popular
de Vitoria, a finais de marzo,
analizando o fenómeno da globalización, que cualificou como unha
“nova barbarie” a fenda actual entre
ricos e pobres. Por iso, dixeron, o
estado actual do mundo leva unha
dinámica en dirección contraria á
construcción do Reino de Deus. No
foro, que contou con 350 participantes, falaron Isabel Gómez-Acebo,
Ignacio Calleja e outros, xunto co
noso Torres Queiruga.
O bispo de Ciudad Rodrigo, Julián
López Martín, foi nomeado novo
titular de León, trala xubilación de
Antonio Villaplana. O novo prelado
leonés foi catedrático na Pontificia
de Salamanca e preside a Comisión
de Liturxia da Conferencia Episcopal,
tendo presidido anteriormente a da
Doutrina da Fe. No seu favor temos
que dicir que na carta de despedida
aos seus diocesanos, salientaba o
agradecemento dos anos con eles, a
colaboración recibida e pedía perdón
por “canto puido ser motivo de mal
exemplo ou ofensa para algún”(Vida
Nueva), cousa que non fixeron outros
recentemente con ocasión semellante. Pola súa banda, Adolfo
González Montes, bispo de Ávila, foi
nomeado novo prelado de Almería; o
ex bispo de Ávila tivo que pasar moi
malos tragos pola “pataca quente”
da Universidade Católica Santa
Teresa de Jesús que lle deixou o seu
predecesor, Antonio Cañizares.
Outro nomeamento, o de Francisco
Gil Hellín como novo arcebispo de
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Burgos, non foi ben recibido na súa
diocese, segundo manifestou Vida
Nueva. Mesmo escoitamos que foi
acollido con receo na Conferencia
Episcopal onde o ven como un
“infiltrado” imposto polos lobys do
Vaticano. É membro do Opus Dei e
era ata agora secretario do Pontificio
Consello para a Familia.
O cardeal Rouco, rexeitou as
pretensións do Fòrum Joan Alsina
(do que falamos na anterior Rolda),
corroborando autoritariamente o que
xa lles dixera o seu bispo de Girona
nunha carta pastoral: nada de
celibato opcional para os curas e
outras esixencias renovadoras na
Igrexa; o Fòrum non deixou de
replicarlle educadamente ao seu
bispo: “lealdade non é sinónimo de
submisión e uniformidade”. O
Cardeal Carles chegou a criticar
nunha carta dominical aos que chama
“movementos de infidelidade ao
Espírito Santo” que queren “minar a
Igrexa desde dentro”, por iso se
opoñen á sagrada xerarquía e a
rexeitan, discutindo o deber da
obediencia á autoridade querida polo
Redentor” (Eclesalia).
O seu colega Jaume Traserra, bispo
de Solsona, arremeteu contra as
confesións masivas, en alusión ás
celebracións comunitarias do Perdón.
Recentemente saíu un motu proprio
do Vaticano (Misericordia Dei) con
orientación semellante, que quere
que se volva á “confesión individual
e íntegra con absolución” como “único
modo ordinario” do Sacramento do
Perdón, mesmo confesando durante
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a Misa, “se hai outros sacerdotes
dispoñibles”.
En fin, 150 bispos de toda Europa
e América reuníronse no Escorial a
mediados de maio para preguntarse
“que poden facer uns polos outros de
cara ao mundo que avanza” co lema
“Xuntos polo ben común universal”
(Vida Nueva).
Na orde académica salienta o
nomeamento do agostiño Marcelino
Arranz, a finais de abril, como novo
rector da Universidad Pontificia de
Salamanca, sucedendo a Julio
Manzanares. No seu discurso de toma
de posesión salientou que a Ponti
non tiña ánimo de lucro e por iso
precisa de axudas oficiais. O Gran
Canciller é actualmente o bispo
Ricardo Blázquez, que foi outrora
Rector.
O moralista Marciano Vidal contou
nunha entrevista a súa experiencia
coa Igrexa a un ano das censuras
recibidas do Vaticano (“Notificación
da Congregación para a Doutrina da
Fe sobre algúns escritos do
Reverendo Marciano Vidal”, Roma
22-II-2001). Seica un colega italiano
lle dixo: “Marciano, non te preocupes,
serás rehabilitado no próximo
Concilio Vaticano III”. Marciano
recorda como “un momento especialmente duro” o proceso da Congregación para a Doutrina da Fe, que
durou máis de catro anos. Case un
ano agardou para manifestar publicamente a súa opinión sobre o proceso
(Éxodo).
Armou certo rebumbio mediático
a escorrentada dos seminaristas

maiores de Astorga, que marcharon
para as súas casas por un incidente co
rector, Francisco Centeno, alegando
“falla de liberdade” e acusando ao
rector de querer “cortarlles as ás”.
“Son fillos do noso tempo, e os mozos
de hoxe son así”, dixo o rector a un
xornal (El Mundo). Cando “o bo de
don Camilo” –como din os astorganos
do seu bispo galego– regresou ao seu
despacho despois duns días de
descanso en Ourense, atopou unha
carta asinada por todos e cada un dos
seus seminaristas, explicándolle os
motivos da súa sorprendente
decisión. O certo é que foi un xesto
insólito nestes tempos, semellante
aos desplantes e paros que faciamos
nos seminarios polos anos 70. Persoas
próximas aos estudiantes comentaron que se trataba de “unha cousa
moi seria”, non un cabreo ocasional,
e que detrás da espantada estaba
unha acusación directa contra o
rector, por consideralo demasiado
esixente. Francisco Centeno recoñeceu que xa había un enfrontamento
desde había tempo, pero que a chispa
saltou o 11 de maio, cando na festa
de San Xoán de Ávila se xuntaron os
curas no seminario e el lles pediu aos
seminaristas que axudasen a servirlles a comida, ao que se negaron;
seica el “lles cantou as corenta”, e foi
a gota que colmou o vaso, índose os
mozos do centro catro días despois. O
seminario de Astorga cumpriu
recentemente os dous séculos de
existencia e estaba xa no peor
momento de vocacións, pois pasara
dos centenares de seminaristas hai
menos de 50 anos aos 11 actuais.
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Igrexa no mundo
Movementos solidarios denuncian
o “holocausto a cámara lenta” que
está a padecer o pobo congolés na
República Democrática do Congo
(antigo Zaire), enzafallados na guerra
cos países veciños de Uganda e
Ruanda. Esta guerra supón “o
equivalente a unha erupción
volcánica diaria, pero con
consecuencias sociais e económicas
meirandes”, dixo a ONG Refugees
International (Vida Nueva). Xa van
contabilizadas 1,5 millóns de
víctimas, nun país rico no que o pobo
está en situación de pobreza aguda;
minerais raros e cobizados coma o
coltan serven só para financiar a
guerra incesante. Mundo Negro
falaba tamén recentemente do acoso
á Igrexa: “A situación xeneralizada
de inseguridade e de total
impunidade... está tendo nefastas
consecuencias no plano pastoral e
social da Igrexa”; intimidacións,
violencias e roubos perpetrados por
militares contra centros da Igrexa
están á orde do día.
Ao lado disto, os escándalos dos
curas pedófilos norteamericanos son
como unha gota de auga nun mar. A
pesar da gravidade dos feitos que hai
detrás, é evidente que a súa enorme
repercusión nos medios é porque os
sucesos ocorreron na poderosa USA,
na que acontecen cada día cousas non
menos graves. Mesmo se dixo se sería
a poderosa comunidade xudía
estadounidense a que lanzara estas
noticias aos medios, para frear a
postura vaticana fronte á represión
israelí en Cisxordania. Como é sabido,
o Papa chamou a capítulo aos cardeais
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norteamericanos, esixíndolles unha
meirande severidade en relación cos
protagonistas de abusos a menores, e
proclamando “tolerancia cero” ante
futuros casos; pero de abolición da
norma do celibato, que se barallaba
que podían levar os cardeais entre os
puntos de diálogo nada.
O cerco á Basílica da Natividade de
Belén –que durou 39 días– foi un bo
escaparate que mantivo nos medios a
permanente represión do estado
israelí sobre o pobo palestino, un
verdadeiro “terrorismo de estado”
acaudillado por ese novo Herodes que
é o xeneral Sharon. Fronte a esa
represión contrasta a valente postura
do patriarca católico de Xerusalén
Michel Sabbah. A traxedia de Terra
Santa, o abismo de odio e morte que
se foi xerando, estivo tamén moi
presente na oración do Papa, urxindo
a toda a Igrexa a orar pola paz.
Non é de estrañar que Israel se
sumara a tres grandes potencias (USA,
Rusia e China) na negativa a apoiar a
creación do Tribunal Penal Internacional, asinado en Roma a mediados
de abril por 66 países, para xulgar os
crimes de guerra, xenocidio e
agresión.
Trinta e catro bispos e cardeais de
Latinoamérica piden celebrar un novo
Concilio Vaticano nun manifesto
titulado Cara un novo Concilio. A
iniciativa conta coa sinatura de
prelados como o cardeal Paulo
Evaristo Arns, Pedro Casaldáliga,
Samuel Ruiz, Luis Alberto Luna,
Nicolás Castellanos, etc. “Solicitamos, en continuidade co espírito
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do Vaticano II, un novo Concilio
Ecuménico que axude á nosa Igrexa a
responder evanxelicamente, en
diálogo fraterno... aos graves desafíos
da Humanidade, en particular dos
pobres” (Eclesalia). Parece cadrar co
“soño” do cardeal Martini, que armou
tanto rebumbio no Sínodo para
Europa o ano 99: “Tiven un soño
–dixo– o soño dun novo Concilio, onde
poidan afrontarse con liberdade
aqueles nós disciplinares e doutrinais
tan importantes para o ben común
da Igrexa e da humanidade enteira”;
eses nós eran: a carencia de ministros
ordenados, a muller na sociedade e
na Igrexa, o papel dos leigos, a
sexualidade, a praxe penitencial, as
relacións coas Igrexas irmás... O
mesmo soño que un ano despois
repetía o cardeal Lehmann,
invocando un Concilio Vaticano III.
E aínda outra máis de bispos,
desgraciadamente unha noticia pouco
habitual. Un bispo inglés vende a súa
mansión para poder financiar
proxectos sociais. Trátase do bispo
católico de Lancaster, Patrick
O’Donoghue, que anunciou a venta
da súa ata agora residencia oficial,
unha magnífica mansión victoriana
(o seu prezo no mercado é de 266
millóns de pesetas, as de antes).
Pensa mudarse coma un okupa a un
dos cuartos que hai na catedral”.
Necesitamos unha revolución na
Igrexa [di]. Temos que revisar as
nosas estructuras. Do contrario
ímonos converter en conservadores
de mausoleos, en lugar de coidar dos
pobres” (Eclesalia).
Pola súa banda, xa Xornada
Mundial das Comunicacións Sociais,

a mediados de maio, o Papa pediu á
Igrexa navegar “mar adentro” na
evanxelización a través de Internet.
Xoán Paulo II invitou os católicos a
navegar nese novo medio de
comunicación que é a rede de redes,
“utilizando como áncora a Cristo
resucitado”. O tema oficial da
Xornada deste ano era precisamente
“Internet: un novo foro para a
proclamación do Evanxeo”.
Roma e os ortodoxos gregos buscan
camiños de encontro na primeira
visita oficial á Santa Sé dunha
delegación desa Igrexa ortodoxa,
realizada a mediados de marzo. O
encontro foi ao máis alto nivel entre
o Papa Xoán Paulo II e o Patriarca de
Grecia Cristodoulos, coa participación de Walter Kasper, o cardealteólogo que preside o Pontificio
Consello para a Promoción da
Unidade dos Cristiáns, que foi o
artífice deste importante encontro
que durou case unha semana. Como
se recoñeceu, durante dez séculos
ambas igrexas camiñaron xuntas, e
outras dez fixérono por separado, é
xa a hora de volver ao camiño común
dos comezos, nun camiño ecuménico
que non pode ser nin fusión nin
absorción, senón verdadeira comuñón
no respecto mutuo, no amor e na
verdade compartida.
Pola contra, as relacións entre a
Igrexa Católica e a Igrexa Ortodoxa
Rusa distan moito de seren boas. A
revista Misioneros Tercer Milenio
falaba recentemente dese desencontro de dúas igrexas cristiás; a
creación de catro novas dioceses en
febreiro desatou a ira dos ortodoxos
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rusos, que cualificaron o feito como
“un desafío”. O último conflicto foi a
expulsión de Rusia dun bispo
católico, Jerzy Mazur, que estaba
nunha desas novas dioceses (Irkutsk,
na Siberia Oriental); este prelado
ten denunciado a violación dos
dereitos dos católicos no seu país,
sobre todo en canto á limitación da
súa liberdade de conciencia (Vida
Nueva).

No contexto dun diálogo de
relixións máis aló do cristianismo
salienta o Premio Niwano que ven
de recibir o bispo Samuel Ruiz da
fundación budista xaponesa do
mesmo nome. Un xurado interrelixioso concedeulle en maio este
premio que recibiron tamén anteriormente outros coñecidos católicos
como Helder Câmara, Paulo E. Arns
e a Comunidade de San Egidio.

Excursus. Xoán Paulo II, un venerable ancián que debe xubilarse
Hai poucos anos, un dos máis
prestixiosos e respectados periodistas católicos, o xesuíta Pedro
Miguel Lamet, tivo que deixar de
publicar a súa columna nun diario
madrileño por ousar dicir que o Papa
estaba gravemente enfermo; ousara
meterse cun dos tabús mais graves
do catolicismo, e podía poñer en
perigo a estabilidade da Igrexa. Neste
momento, a este roldeiro non lle pasa
pola mente tal posibilidade, porque
xa teñen proclamado tal cousa ata as
voces de prestixiosos prelados. Foi o
caso recente do prestixioso arcebispo
de París; recoñeceu que Papa sofre
dunha “parálise progresiva que o está
convertendo nun verdadeiro
prisioneiro do seu corpo”. A comezos
de ano o presidente de la Conferencia
Episcopal Alemana, o cardeal Karl
Lehmann, comentara a posibilidade
da retirada do Papa por motivos de
saúde. E hai unhas semanas, con
ocasión do 82 aniversario de Xoán
Paulo II, no que se manifestou unha
vez máis a gravidade do seu
deterioro, outros dous cardeais
falaron claramente do tema. O
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latinoamericano papabile Rodríguez
Madariaga, e outro máis coñecido e
de incuestionable lealdade ao
vaticano, o cardeal Ratzinger: O Papa
está disposto a retirarse se o
“deterioro físico segue agravándose”.
Parece ser que os partidarios de tal
renuncia están gañando terreo; aínda
que, de renunciar, Xoán Paulo II sería
o primeiro Papa en abdicar desde
1294, cando Celestino V tomou
voluntariamente esa decisión. Somos
cada vez máis os que pensamos que
o espectáculo deplorable que está a
dar o Papa non axuda nada á vida da
Igrexa. “O Vaticano non renuncia a
exhibir o sufrimento do Pontífice”,
comentaba duramente por esas datas
a periodista Lola Galán. E un podía
ver na TV que as plataformas coas
que ten que desprazarse nas viaxes
ou no mesmo Vaticano, así como o
cerco de sotanas que están en todo
momento pendentes de que non caia,
semellan as hostes do Cid Campeador
querendo manter ergueito o caudillo
mesmo despois de morto, para seguir
gañándolle batallas aos mouros.

¿Unha Igrexa fósil ou unhas comunidades vivas?

O que por compaixón desexariamos
para calquera dos nosos vellos, parece
que os intereses vaticanos, a
obstinación dun home, ou outras
lecturas fundamentalistas sobre a
figura do papa, llo prohiben a este
honorable ancián, incapacitado para
andar, para ler e para falar,
vocalizando de maneira minimamente intelixible; un home que non
pode nin manter a cabeza ergueita.
¿Exemplo dun mártir que quere
“morrer coas botas postas” ou
obstinación fundamentalista de quen
non quere deixar o poder aínda que
xa non poida exercelo? Se o párkinson
papal lle gaña terreo á mobilidade a
artrite impídelle camiñar e fai que
os músculos faciais comecen a
paralizarse de forma implacable, ata
facer que quede totalmente mudo,
como anunciamos hai xa un par de
Roldas (nº 126). Escribiamos
daquela: “¿Será o primeiro Papa en
dirixirse ao mundo a través dun
vicario lector, ou renunciará ao
cargo?”. A cousa foi moito a peor nos
últimos meses.

Con todo, aínda escoitamos a Xoán
Paulo II: “Seguirei gritando ata que
poida seguir respirando”, dixo o papa
Wojtyla a un grupo de políticos na
súa ultima viaxe (Acerbaixán), na que,
exhausto, non foi quen de ler enteiro
nin o seu primeiro discurso. Pero,
como comentaban os medios de
comunicación –creo sinceramente
que con máis misericordia que
xenreira– a realidade é que o aspecto
do Papa é o dun vello fráxil e
desvalido, máis que o dun líder cun
importante papel que cumprir. Voz
arquexante, saliva descontrolada e
tremor nas mans, aflixen desde hai
tempo sen disimulos ao Papa.
É deprimente, vergoñento, inhumano; no mellor dos casos, unha
crueldade innecesaria. Con toda a
grandeza que se lle poda apoñer, este
home está feito do mesmo barro que
os demais; pretender outra cousa é
exaltar a soberbia do poder absoluto
que simbolizaba a triple tiara
pontificia, pero que foi desterrada
polos papas posconciliares.

Victorino Pérez Prieto

Vai á raíz. Despréndete de todo e ocúltate en ti mesmo para
atopalo a El, no silencio onde está escondido contigo.
Escoita o que che ten que dicir.
Thomas Merton
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Manuel Cabada Castro
Paixón poética e militancia galeguista. Estudio
biográfico sobre Manuel Cabada Vázquez (1901-1936)
Ediciós do Castro, A Coruña, 2001, 269 páxs.

“...é preciso ‘rememorar’, se é que
queremos verdadeiramente saber e
coñece-la historia que condiciona o
presente”. Son palabras do Limiar
deste libro, que se nos ofrece cheo da
memoria dun home e dun tempo.
Dun tempo –abonda ollar as datas da
súa vida, 1901-1936, para se decatar–
decisivo para o noso presente. Dun
home sometido a “inxusto esquecemento”, pero que representou moito
do mellor que entón se movía en
Galicia, tanto polo contacto con
(practicamente) tódolos representantes do movemento galeguista e,
dun xeito moi peculiar, con Amor
Ruibal, como porque na súa vida e no
seu pensamento reflicte as inquietudes, preocupacións, loitas e frustracións dos espíritos entón máis
espertos.
O autor confesa que foi para el “un
sorpresivo descubrimento ir percibindo, a través de pescudas e lecturas
en xornais e outras publicacións
periódicas das primeiras décadas do
século XX, a riqueza e inquietude
cultural e social desta época”.
Debería aínda engadir as súas
pescudas a través das persoas
–bastantes xa desaparecidas desde
entón– que coñeceron a Cabada e/ou
foron tamén protagonistas da época.
Desde logo, sorprende o traballo
inmenso de investigación que
representa este libro, feito por un
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sobriño que soubo así honrar da
mellor maneira posible a un tío
ilustre (con el prolonga, polo demais,
outro xa reseñado na nosa revista:
Obra completa. Poemas e outros
escritos, A Estrada, 2001).
Pero o descubrimento non é só
sorpresivo para o autor. Sorpresa, e
sorpresa moi instructiva, será tamén
para os lectores e lectoras a lectura
desta obra densa e rigorosa,
estructurada en 14 capítulos, cunha
información exhaustiva non só acerca
da persoa biografada, senón tamén
de toda a súa circunstancia. A familia,
a formación no Seminario –entón
Universidade Pontificia– de
Santiago, os estudios de Filosofía e
letras, os estudios completos de
teoloxía, a ordenación de diácono e
posterior abandono do estado
eclesiástico, a colaboración con Amor
Ruibal, a actividade docente –tan
galeguista– en Vigo, os exitosos
Cursillos en Barcelona, o frustrante
tempo en Medina de Rioseco e,
finalmente, a docencia e morte
–prematura: 35 anos– en Linares,
onde quedou a súa prometida e de
onde, en 1962, foron traídos os seus
restos mortais á parroquia natal de
Codeseda.
Vén logo (cap. 10-14) o estudio da
súa producción literaria e do seu
insubornable compromiso galeguista, sempre moi unido a unha fe
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relixiosa viva e xamais abandonada.
Realmente asombra a enorme
información recollida polo autor, que
permite contextualizar a época e
comprender mellor o intenso
dramatismo que a moveu e conmoveu. Neste sentido merece especial
atención, aínda que só sexa para
equilibrar as exposicións correntes,
demasiado esquemáticas, todo o
proceso da chamada “Crise da Dereita
Galeguista” (p. 237-244; xa antes, p.
78-86, a tocara). A coidadosa
aclaración dos problemas de fondo,
baixo o epígrafe “Galeguismo e
relixión”, e unha rica descrición dos
protagonistas rompen algúns tópicos
e, como sempre sucede na historia,
fai ver que as cousas non son sempre

tan claras e sinxelas como adoita
presentalas a vulgata informativa.
Pero, claro está, a recensión dunha
obra tan densa non pide ser
convertida nun resumo, senón que
ante todo debe ser unha invitación á
lectura demorada. Lectura que nunca
defraudará, pois o autor, que nos ten
afeitos en toda a súa xa longa
producción filosófica a un rigor e a
unha honestidade sen chata,
súmalles aquí unha quente paixón
polo personaxe biografado e un
decidido compromiso co destino de
Galicia. Sería bo que esta invitación
á memoria tivese continuadores que
a realizasen respecto doutras persoas
que souberon enriquecer a nosa
cultura e deron o mellor de si para
levar adiante a nosa historia.
Andrés Torres Queiruga

Xosé L. Barreiro Barreiro
Martín Sarmiento na Ilustración
Baía Edicións, 2002, 111 páxs

Comeza a primavera e con ela
achégase o Día das Letras Galegas.
Agroman as árbores e as plantas e nas
nosas librerías agroman os libros
dedicados ó persoeiro homenaxeado,
este ano o Martín Sarmiento.
O profesor Xosé L. Barreiro ofrécenos,
no seo da nova colección Baía
Pensamento, unha nova obra
dedicada a Sarmiento. Este libriño –

cativo en dimensións, rico en
contidos– ten como virtude principal
o conxugar sabiamente o rigor coa
divulgación.
Rigor e divulgación, velaí dous
motivos que nos poden convidar a ler
esta obra. Mais non remata aquí o
seu valor xa que realmente constitúe
un libro moi suxerinte: proporciónanos unha visión xeral dos rasgos
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fundamentais do pensamento
sarmentiano. Quen desexe ter unha
panorámica das liñas de forza do
pensar e actuar de Sarmiento dun
xeito claro e ameno deberá acudir a
esta obra.
O seu autor tenta que o acompañemos
no labor de detectar no pensamento
de Sarmiento os trazos característicos da Ilustración: natureza e
experiencia, ser humano e razón. Isto
explica o título da obra: ímonos
atopar con Martín Sarmiento situado
de cheo no seo do movemento
intelectual tan heteroxéneo que se
denomina Ilustración. O profesor
Barreiro non vai dubidar á hora de
cualificar a Sarmiento de pensador
ilustrado, malia as dificultades que
amosa o acontecemento da Ilustración
en España e en Galicia. Como afirma
o autor: “en Galicia houbo pensamento ilustrado e ilustrados, se ben
as características da Ilustración se
manifestaron con determinado
retraso”( páx 25).
Non atoparemos nesta obra unha
análise polo miúdo da biografía
sarmentiana –para iso está outra
caste de libros. O núcleo da mesma
vén constituído por un estudio das
“dimensións fundamentais do
pensamento sarmentiano”. Catro son
as dimensións que destaca Xosé L.

Barreiro: a filosófica, a científica, a
social e a utópica. Mais volvemos
insistir: non atoparedes unha
explicación indixesta e pesada, senón
apuntamentos que nos permiten
tirar unha idea clara tanto do carácter
plenamente ilustrado de Sarmiento
como das motivacións e finalidades
da súa abondosa obra.
Esta obra resulta, logo, moi
suxestivo pero ademais trátase dunha
edición cun interese especial tanto
polo cadro cronolóxico que figura no
principio da obra e que nos permite
situar a Sarmiento no seu contexto
histórico e cultural; como, sobre todo,
polo feito de que atopamos unha
escolma de textos no final da mesma,
que apoian a exposición e que nos
permiten entrar en contacto coa
escrita sarmentiana en primeira
persoa.
Quen se anime a ler este libriño
tirará como premio da súa lectura
unha moi boa aproximación ó
pensamento sarmentiano nas súas
liñas fundamentais e comprenderá
por qué lle acae tan ben o título de
ilustrado a quen “mamou en Galicia,
apalpou Galicia, sentiu Galicia, e
comezou a desenvolver o seu
pensamento, a pensar, en Galicia”
(páx. 26)
Xosé Luís Pastoriza Rozas
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Juan González Ruiz
En tránsito del infierno a la vida
Desclée de Brouwer, Bilbao, 2002

Sería impensable, hai moi poucos
anos, que unha revista cristiá dera
espacio nas súas páxinas a un libro
como este. Moito menos, que vaia
prologada por un teólogo que a máis
é o director da publicación, neste
caso Andrés Torres Queiruga.
En tránsito del infierno a la vida é a
narración e a reflexión dunha
“experiencia de un homosexual
cristiano”.
Como tal experiencia persoal, o autor
é o seu protagonista. Un militar
español, profesor, moi ben dotado
intelectual e socialmente, que naceu
na cidade de Zaragoza en 1941. Todo
un símbolo.
Por varias razóns que, quen o desexe,
poderá acadar na súa lectura, e das
que Galicia non está ausente,
decidiuse a escribir estas 270
páxinas.
Nas case cen primeiras, limítase a
narrar, cun estilo moi directo, fácil,
ameno, a traxectoria, en certa medida
infernal, que comenza sobre os seus
dezaseis anos. A crise aguda, os
intentos de sanación, as axudas, a
chegada á esperanza, as fases actuais
de colaboración e de axuda ós demais.
Unhas páxinas que como di o prólogo
citado: son la puesta en letra de la
carne y la sangre de una persona:
verdaderos gritos de alegría o de
dolor, manifestaciones palpitantes de
toda una existencia humana.

A segunda parte tenta da-la súa
reflexión. Cando a lectora ou lector
chega a ela, darase conta de que xa
leva unhas horas reflexionando,
porque a narración non o deixou
indiferente, nin só entretido ou
entretida. Pero o autor pon aí un
gran esforzo de estudio e de síntese.
Nun primeiro capítulo danos conta
dos motivos que tivo para descubrir
a súa intimidade, sesenta anos
pechada. No seguinte fai un resumo
obxectivo e preciso de la religión
que me enseñaron. Capítulo que
poderíamos asinar calquera cando
pasamos das catro décadas... A
continuación expón as súas preguntas
ante el sexto, facendo un percorrido
pola Escritura, Tradición, Actualidade. Ven logo unha pregunta moi
fonda que destapa feridas ¿Nos es
imposible el amor?. Para rematar
con Mi nueva visión del cristianismo
onde fai unha aportación sintética
das teses de varios teólogos :que o
axudaron a pensar: Castillo,
Domínguez Morano, Benjamín
Forcano, Gafo, Oliver, Torres
Queiruga, Marciano Vidal... por
nomear só os españois.
Remata con outra narración: a
experiencia do autor en California,
con grupos de gays e lesbianas
católicos e protestantes, moi rica para
el e que o levan a sacar conclusións e
propostas.
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Témoslle que da-las gracias, moitas
gracias por te-la valentía de nos
ofrecer este feixe de vivencias.
Desexarlle moita satisfacción.
Felicitarnos tamén, porque pese ás

inercias, imos avanzando en
humanidade, que é o mesmo que
avanzar no cristianismo que nos
ensinou o máis humano dos fillos do
home, o Fillo de Deus.
Engracia Vidal Estévez

Xosé M. Domínguez Prieto
Emmanuel Mounier
Baía Pensamento, A Coruña, 2002, 126 páxs.

Trátase dunha obra menor, pero
acerca dun tema maior, e tratado con
competencia e claridade exquisita. A
edición pertence a unha colección
interesante, que intenta poñer ó
alcance do lector os principais temas
e autores da filosofía. O autor é xa
ben coñecido entre nós: de maneira
lenta pero constante vai entregando
ás nosas letras galegas escritos sobre
temas filosóficos, sempre relevantes,
sempre de importancia verdadeiramente humana.
Neste caso o tema cae dentro das
súas preocupacións fundamentais: o
personalismo e un dos seus principais
promotores, Emmanuel Mounier. El
mesmo é membro do Instituto que
leva o nome do pensador francés e
exerce nos seus escritos –algúns deles
xa comentados na nosa revista– os
principios e o estilo desta corrente
que aquí estudia de maneira expresa
e temática. Sobra concluír, logo, que,
dentro das súas dimensións,
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constitúe
excelente.

unha

introducción

Empeza cunha presentación do autor
e o seu tempo, para concentrarse na
aclaración do personalismo. O que é,
o que non é, as súas afinidades e
diferencias abren o marco do
tratamento. A aclaración do –difícil e
fundamental– concepto de persoa
centra o núcleo da preocupación, que
se completa analizando criticamente
a dimensión comunitaria, nas súas
diversas formas e manifestacións. O
estudio da “revolución personalista”,
no seu rigoroso situarse entre o
individualismo e o colectivismo, trata
de facer patentes as consecuencias
prácticas. Culmina co estudio da
relación entre persoa e cristianismo:
éste, como matriz e terra fecunda do
persoal; pero chamado e desafiado a
recuperar as súas raíces e, máis alá
das “traizóns dos cristiáns” (82-85),
a facelo realidade eficazmente
histórica.
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Segundo o acertado estilo da
colección, vén a continuación unha
selecta bibliografía de e sobre
Mounier, así como sobre a persoa e o
personalismo, para rematar cunha

selección de textos, un comentario e
un glosario. Repito: dentro das súas
dimensións, unha introducción
absolutamente recomendable.
Andrés Torres Queiruga

Josep Otón Catalán
Debir, el santuario interior. La experiencia mística
y su formación religiosa
Sal Terrae, Santander, 2002, 175 páxs.

“É a hora de devolver o misticismo á
rúa”: con estas palabras abre Carlos
G. Vallés o seu breve prólogo a este
libro. Recolle así a preocupación
central do autor, que nunha xa
importante serie de obras se ocupa
do problema da vivencia mística no
mundo actual.
Pero non tema o lector atoparse cun
mundo de rarezas esotéricas, senón
cunha preocupación decididamente
realista, á busca da claridade e da
conexión coa experiencia normal.
Convencido de que no contexto actual
se está levantado unha fonda “sede
de transcendencia”, trata de a
clarificar con rigor e de lle ofrecer
canles verdadeiras polas que poida
discorrer. Indica desde o comezo que
“o obxectivo principal” do libro
consiste en reivindicar para cada
crente a posibilidade –e mesmo a
necesidade– da experiencia mística,

pois “a mística forma parte da propia
esencia da fe cristiá”, así como das
“outras relixións clasificadas como
‘proféticas’”.
O título, Debir, é a palabra hebrea
para designar o Santo dos Santos no
templo de Xerusalén. No libro
simboliza o cerne máis íntimo da
persoa, o lugar radical do encontro
coa Divindade: “alma, corazón,
espírito, atman, arca mentis, fondón,
scintilla, apex, sétima morada,
transconsciente, eu profundo, self...”
A aclarar, no posible, esas fonduras e
guiar cara a elas o lector dedica o seu
esforzo. Nos libros anteriores –Guía
de la vida interior, El inconsciente,
¿morada de Dios?, Vigías del
abismo– explorara xa os estados
mentais vinculados ó proceso
espiritual, atendendo á tradición
mística, á psicoloxía e ó seu rastrexo
en autores modernos, como
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Nietzsche, Kafka, Borges, Tolstoi,
Cioran, Mary Shelley, Koestler ou
Unamuno.
Neste non esquece –por fortuna– todo
iso, pero céntrase na tradición bíblica.
Para iso abandona a preocupación
estricta e positivisticamente histórica, para centrarse na significación
espiritual, mistagóxica, dos textos e
das escenas. A Biblia resulta así
iluminada pola tradición mística, ó
tempo que á súa vez reflicte sobre
ela a súa inmensa riqueza. O
tratamento en dez capítulos (é pena
que o Índice non recolla tamén os
títulos dos apartados e parágrafos,
sempre esclarecedores) caracterízase,

como xa indiquei, polo realismo do
seu enfoque, sempre atento a ancorar
na experiencia normal as distintas
manifestacións da experiencia
mística. As numerosas referencias,
tanto bíblicas –que, naturalmente,
son as máis numerosas– como da
tradición relixiosa xeral, da filosófica
e da literaria, e iluminan a
comprensión e alivian a lectura.
Nun tempo sedento de transcendencia, pero demasiado contaminado
de palabrería (pseudo)esotérica, este
libro resulta un regalo refrescante
que os lectores e lectoras intelixentes
poderán aproveitar e, seguramente,
saberán agradecer.
Andrés Torres Queiruga

Narciso de Gabriel
Escolantes e escolas de ferrado
Edicións Xerais de Galicia, S.A., Vigo, 2001, 425 páxs.

Hai tempo que coñecía a preocupación
e a ocupación do profesor da
Universidade da Coruña, Narciso de
Gabriel, polo tema que dá título a
esta publicación.
Ademais dos lazos de veciñanza e de
amizade compartía con Narciso
curiosidade pola materia da súa
investigación. O autor achégase ó
tema tanto como investigador e
estudioso da educación en Galicia
como por fidelidade e afectividade á

104 376

nosa terra e, en especial, ás terras
luguesas de Baleira das que ambos
somos fillos e onde este tipo de
mestres foron o principal vehículo
escolar ata tempos ben recentes.
Narciso non foi alumno destas
escolas, pero no meu caso foi case a
única escola á que asistín e nela
adquirín os coñecementos básicos que
permitían acceder ó exame de ingreso
no Seminario ou no Instituto da
capital.
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Ó longo de dez capítulos analiza e
achégase dende abaixo á cultura
popular. Hai que ter en conta que
durante séculos a inmensa maioría
das fontes culturais do mundo rural
foron a predicación, os sermóns e
estas escolas rexentadas por persoas
que posuían unha mínima bagaxe de
coñecementos. Nalgunhas partes de
Asturias estes mestres eran coñecidos
por “adelantados”e a existencia desta
modalidade está constatada en toda
España, mesmo a Lei Moyano admite
que para ser mestre de escolas
incompletas e temporais non se
requiría ningún título, unicamente
certificado de aptitude e moralidade,
expedido por unha xunta local
Nos diversos capítulos da obra, o
profesor de Gabriel vai debullando
con precisión e claridade os aspectos
máis interesantes deste ensino: o
pagamento, que consistía nun ferrado
de centeo, trigo ou millo por neno ou
nena e tempada, de aí o nome. Aínda
que o pagamento en especie foi
substituído progresivamente por
cartos segundo unha cota acordada
co escolante. A maioría dos escolantes
non tiñan ningunha formación
específica, os máis cualificados eran
ex-seminaristas e, en ocasións, os
mesmos párrocos realizaban este
labor1
Espacio, tempo, materias, son
aspectos que describe polo miúdo o

profesor Narciso de Gabriel e que
coincide cos recordos que conservo
daquela escola, en especial dun
escolante repetidamente citado na
obra, José Rancaño, a quen aproveito
a ocasión para render gratitude polo
esforzo que facía e polo entusiasmo
que era capaz de espertar en nós.
Naquela escola todo era moi pobre e
limitado: pizarra, encerado, uns
mapas (propiedade do mestre), a
Enciclopedia, El Manuscrito, cartilla
do P. Astete, La Infancia, moitas
contas, análise gramatical, luz de
carburo ou gas, así era a escola a que
asistín ata os dez anos alá polos anos
40. Todo moi memorístico, aínda que
igual acontecía en centros oficiais e
regrados. Lembro que a Gramática
de Miranda Podadera dicía do verbo
ser que era un “mero enlace”; nunca
souben que significaba tal cousa. Ou
o catecismo, que ó falar do exame de
conciencia dicía”ocupaciones que uno
ha tenido o parajes por donde uno ha
andado”. Isto de parajes traíame
descolocado, porque o único que
coñecía era un lugar próximo a Meira
que se chamaba “Parajes” e do que se
falaba na casa por mor duns parentes
que alí vivían, pero eu nunca alí
chegara e devecía por ir.
No capítulo IX tira o autor unha
conclusión que soamente por ela os
escolantes son merecedores deste
interesante e orixinal estudio e tamén

En Vilachá de Salvadur (A Proba de Brollón), o párroco, D. Pedro Varela († 905) deixou
por testamento uns eidos para beneficio dos seus sucesores coa condición de impartiren escola durante algúns meses. En Vilamor do Courel, na década dos 50, na casa rectoral,
xuntábanse os mozos co crego, e ademais de xogar as cartas, lían novelas históricas,
facían contas, exercicios de gramática e mesmo se preparaban para o ingreso na Garda
Civil.

1
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de gratitude, afirma Narciso de
Gabriel: “daquela Galicia débelle aos
seus escolantes o feito de non ocupar
os derradeiros banzos nas estatísticas
estatais, e mesmo superar sempre a
media española da alfabetización
masculina”.2
Segundo afirma o autor, “Lugo era a
provincia peor dotada de escolas
públicas, circunstancia que se
manterá ata 1921”. Malia esta eiva,
entre 1860 e 1950, a taxa de
alfabetización masculina supera case
sempre a media galega e española,
feito que en 1924 resalta o inspector,
Gerardo Álvarez Limeses, comparando o 80% de analfabetismo da
provincia de Jaén co 50% de Lugo.
Pódese concluír que as escolas de
ferrado cumpriron un papel moi
importante e que foron posible
gracias ó interese e ó esforzo das
familias que, carecendo de case todo,
prescindían do traballo dos rapaces,
sacrificaban tempo e aforros para
destinalos á educación dos rapaces e
rapazas, porque intuían que o camiño
liberador por excelencia pasa polo
acceso á cultura.

O anexo II recolle un episodio tan
tráxico e desgraciado que calquera
dos veciños de Baleira dos últimos 70
anos dariamos o posible e o imposible
porque non tivera acontecido. O
asasinato dun home tan bo que
ninguén se explica cómo puido
cometerse tamaña barbaridade. O
resumo que pode tirarse despois de
oír falar de Argimiro Rico é
evanxélico: viviu facendo ben. Como
veciño, como persoa e como mestre,
gozaba do máximo prestixio, tiña
verdadeira auctoritas, pero os
demoños tribais da irracionalidade
superaron todo o imaxinable.
Como moi ben di o catedrático
Narciso de Gabriel “a importancia
de Arximiro Rico Trabada non radica
na súa morte senón na súa vida... unha
vida dedicada ao ensino, á promoción
social das persoas, á mellora das
condicións de vida da súa xente”.
Obras desta categoría, como a do
profesor de Gabriel, contribúen a
rescatar o noso pasado, a espertar
gratitude e autoestima da nosa
historia e do esforzo colectivo dun
pobo que sempre quixo ser de seu e
dono dos seus destinos.
Xosé Mª Pin Millares

2
N o concello de Baleira (Lugo), entre os anos 1860 e 1865, cunha poboación próxima ós
5.000 habitantes e unha extensión de 168,8 km2 existían 4 escolas, tres eran incompletas
e unha completa. A isto hai que engadir s dispersión da poboación deste concello da
montaña luguesa.
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VV.AA.
Paulino Pérez-Mendaña. Médico solidario
Asociación Solidariedade Médico Paulino. Pontedeume, 2002.

Máis que diante dun libro estamos
diante dunha vida. Este libro será
interesante na medida que reflicta
esa vida e sirva de exemplo de vida.
O mesmo que Paulino, este libro,
que tenta ser reflexo da súa vida, sen
dúbida ha de ter mellor acollida nos
sectores humildes do que nos dos
grupos de xentes “importantes”e dos
moi sabidos.

“obxectiva”, tamén é nesgada. Desde
unha friaxe distante pode matar a
emoción e a vida. Pero todo é
necesario”. Os lectores sempre son
intelixentes.
Paulino e a música. Paulino e
Pontedeume. Visión poética do
compromiso coa propia terra. Feita
por un músico de recoñecidos
méritos: Xosé-Xoán Paz Fernández.

Paulino foi, sen sabelo, modelo de
vida e segue sendo iso mesmo. Un
carismático, como se adoita a dicir
hoxe. Incluso nos preguntamos: ¿Por
que saíu así?

Cómpre unha mirada detida á
escolma de fotografías. Ben escollidas.
Confirman graficamente o que del se
vai dicindo no relato de vida: Humor,
caricaturismos, opcións, etc

Non se trata de copiar a súa vida,
cousa imposible. El era el. Pero a súa
vida pode suscitar en nós ganas de
sermos seres para o amor, para a
xustiza, para a servicialidade, para a
solidariedade, etc. Iso. Un exemplo
de vida.

Semblanzas e Conferencias. Tres
olladas en profundidade. O home
Paulino, polo Dr. Fernando Márquez
Gallego. O cooperante internacional,
visto polo Dr. Juan-Luís RuizJiménez. O crente que fai desde a súa
fe unha opción polos máis desfavorecidos,do Prof. Bernardo García
Cendán

Seguindo os vieiros do índice
podemos encontrar:
Pórtico. Magnífica presentación para
un home magnánimo, por Manuel
Espiña Gamallo
Achegamento biográfico. Notas
biográficas. Por Xoaquín Campo
Freire. “Parcial e con intención. Tal
vez cun certo nesgo desde a
admiración. É un amigo quen escribe.
Pero tódalas biografías son nesgadas.
E as interpretacións, tamén. Mesmo
a crítica, esa que se chama a si mesma

Celebracións litúrxicas. Pontedeume,
Ferrol, Lugo. Foron de promoción,
organización e expresión espontánea
de distintas xentes e grupos. Aquí
nacerá, xa desde o primeiro día, a
conciencia e responsabilidade de non
deixarmos esmorecer esta memoria
revulsiva.
Lembranzas varias: Encrucillada.
Irimia. Poemario. Necrolóxicas.
Notas de prensa, etc.
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Epistolario entre Paulino e Marcof
Lasén Paz: Valores e utopías daquela
xuventude. O valor epistemolóxico,
grafolóxico, etc. Realmente foi unha
sorte dar con este documento.
Outros fixeron e están a facer outras
cousas. Dalgunhas faise eco o libro:
1. Foro de Debate Permanente
Sanitario, da CIG-saúde en Lugo. 2.
Moción popular desde Pontedeume
para darlle o seu nome ó Centro de
Saúde da Vila, para perpetuar no
tempo a honra da súa memoria. 3.
Unha exposición de fotografía
achegando a realidade do terceiro
mundo a onde el foi de cooperante:
Mozambique e Chiapas. 4.
Exposición de paneis, do Movemento
sem terra, etc.
Un libro de estudio. Para lectura
pausada. De reflexión meditativa.
Para a vida. Está dentro do xénero
que chamariamos de literatura
exemplar ou de modelos de vida.
Como se afirma no libro: Non sobra
nada e si faltan moitas cousas e
moitas sinaturas de persoas que
teñen moito que aportar. Entre todos

foise completando, pedra a pedra, as
pequechas teselas deste mosaico,
desta lembranza de vida.
Fica moitísimo material inédito. Un
segundo libro recollerá outra parte,
non completa, do que xa hai e do que
se está a recoller. No entre tanto,
“Non lle poñades chatas a obra
entramentras o artista aínda está
labourando. Vinde todos a colaborar.
Hai sitio para todos”. (Castelao).
“A túa utopía continuarémola nós”
(Páx 183) Ollando desde atrás, este
foi o lema dos compañeiros de
Pontedeume, no día do seu enterro.
Cada un verá se vale a pena en
convertelo en algo propio e persoal.
“Este servicio non será igual sen ti”
(Páx 184) Ollando cara adiante,
cómpre unha nova presencia de
alento. A iso quixo colaborar esta
Asociación. E esta pretende ser, con
toda humildade, a aportacióntestemuño de tantos colaboradores,
que agora se converteu en libro.
Invitan a lelo e meditalo. Pode ser
un bo agasallo. Será de moita axuda.
Non é caro.10 euros. Son 200 páxinas.

Xoaquín Campo Freire
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Libros chegados
Malina, B. J., El mundo social de
Jesús y los evangelios, Sal Terrae,
Presencia Teológica, Maliaño 2002,
334 páxs.

alí e aquí, na próxima Compostela,
foi centro de cultura e irradiación
universal. Complétao unha extensa
bibliografía da materia.

Recolle nove ensaios publicados en
revistas especializadas, sobre o medio
social no que se desenvolve a vida de
Xesús. O autor, profesor en Estados
Unidos, foi pioneiro nas achegas das
ciencias sociolóxicas para o estudio
dos textos evanxélicos. Non fai falla
moito esforzo para comprender a
importancia que pode ter o
coñecemento das institucións,
costumes, clima e todo o que podemos
chamar cultural, para podermos
interpretar moitos dos textos e
tradicións situados nun contexto tan
diferente ó noso. O prólogo da edición
española é de Rafael Aguirre.

VV.AA., Vocabulario multilingüe de
acuicultura, Xunta de Galicia,
Santiago, 2002, 524 páxs.

VV.AA., Filmografía galega: curtametraxes, Xunta de Galicia, Vilagarcía, 2002, 294 páxs.

Ó mesmo tempo que unha biografía
do Papa, lembramos a historia destes
oitenta e dous anos, primeiro na
Europa do Leste e logo na capital da
catolicidad. Feitos e persoas que fan
pensar, e, que sexa cal sexa o criterio
do autor, nos dá pé a repasar os nosos
posicionamentos eclesias repecto dos
papeis e dos destinos da cúpula da
Igrexa.

Angel Luis Hueso, José María Folgar,
Rita Martín e Yolanda López, dirixen
estea recompilación para completar
a correspondente ás longametraxes
publicada en 1998. Recolle filmes de
16 e 35 mm ata Decembro do 2000.
A orde é alfabética. Non sei se os
lectores e lectoras levarán a mesma
sospresa cá min vendo tanto título...
Gutierrez García, Santiago,
Orixes da materia de Bretaña, Centro
Ramón Piñeiro, Santiago 2002, 222
páxs.
O subtítulo reza: A historia Regum
Britanniae e o pensamento europeo
do século XII. Esta visita retrospectiva ás illas atlánticas descóbrenos
as raiceiras de moitas páxinas
literarias galegas. Un século XII que

Fernando Lahuerta, Francisco X.
Vázquez e Xosé L. R.Villanueva, son
os autores deste vocabulario galegoespañol-inglés-francés-portugués.
Nunha primeira parte amosa as cinco
formas nas cinco linguas, e nunha
segunda alfabetiza desde cada unha.
Moi práctico nos tempos que estamos
a vivir...
Martín, Santiago, Juan Pablo II, el
Papa de la esperanza, Temas de hoy,
Madrid, 2002, 300 páxs.

Díaz, Carlos, ¿Qué es el personalismo comunitario?, Fundación E.
Mounier, Madrid, 2002, 156 páxs.
Pouco máis de cincuenta anos despois
de que o filósofo cristián Emmanuel
Mounier, publicara outro libro con
este mesmo título, un dos seus
discípulos –que non necesita
presentación– saca este volume e
tenta afondar no mesmo tema, no
diferente marco da sociedade actual.
Precisa conceptos desde as súas
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raiceiras, e enxuíza outros modelos
alternativos: zubiriano, woityliano,
piagetiano, ricoeuriano. Subliña a
relación persoal, o amor, a apertura ó
outro e a apertura a Deus. Merecería
un comentario máis completo que xa
non é posible agora.
Fiand, Barbara, Luchando con
Dios; la vida religiosa en busca de su
alma. Versión castelá, Publicaciones
Claretianas, Madrid, 2002, 160 páxs.
Outro libro que merecería maior
extensión no comentario. A autora é
relixiosa, profesora de Filosofía en
diferentes universidades e conta con
outros seis libros. Desde a experiencia
e desde o gran cariño que ten á obra,
enfía os problemas actuais en directo,
con apertura e sinceridade total.
Razoa, aprende, saca conclusións e
apunta solucións. Propón a
disxuntiva: ou renovarse ou
desaparecer. Segue a ter senso a vida
relixiosa, segue a ser válida, segue a
ter unha misión específica na Igrexa.
Pero non pode dar a resposta que
pide a sociedade do século XXI máis
que facendo visibles os seus valores
para as persoas de hoxe. Cunha
pedagoxía elemental vai descubrindo
as trampas de pór máis acento na
tradición que na profecía e na busca,
desde o máis pequeno ata o que
sempre se considerou intocable.
VV.AA., Paulino Pérez Mendaña,
médico solidario, Asociación
Solidariedade Médico Paulino, 200
páxs. Ver recensión.
VV.AA., De “proyecto de hermano” a
agradecimiento de hermanos, Centro
Cristianisme i Justicia, Barcelona
2002, 190 páxs.
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Celebra os vinte anos do Centro, e
homenaxea a José Ignacio González
Faus na súa xubilación. Na súa orixe
non foi un libro senón un simposio
con el. Josep Vives, Joaquín García
Roca, F. Javier Vitoria, Oriol Tuñi,
Ion Sobrino, Josep M. Rambla, Xavier
Alegre, Ignasi Salvat, Toni Comín e
Dolores Aleixandre presentan a súa
reflexión sobre algún dos temas
tratados por González Faus: Xesús,
os pobres, teoloxía, fraternidade,
diálogo, cultura, humor... Péchao
unha carta aberta de Pere
Casaldáliga.
Torres Queiruga, Andrés,
Repensar a resurrección, a diferencia
cristiá no diálogo das relixións e da
cultura, Sept, Vigo, 2002.
O autor non necesita presentación
neste medio. Unha nova proposta
teolóxica deste misterio fundamental da vida humana. Está tan
acabado de saír do forno que o
comentario ten que ser promesa.
Estévez, Xosé, A lagoa da
memoria, Faro Cultural Daniel
Castelao, Pasaia, 2002, 130 páxs.
Escritas desde Euscadi, nova patria
do autor, natural de San Martiño de
Quiroga. “Contén o vento fuxidío das
lembranzas que xoga coa lago
bretemosa da memoria para recobrar
as vivencias...”
Terra, paisaxe, romarías, feiras,
Seminarios, paxaros... todo pasa e
todo queda na memoria e no corazón
de tantas persoas que noutros tempos
tiveron que ir buscar fóra o que non
tiñamos nós. Non o esquezamos.
Engracia Vidal Estévez

Cartas

Estimada Engracia,
Acabo de receber o número 126 da revista Encrucillada, que
corresponde à edição de 25 anos. Sou leitor e subscritor da revista
desde o número sete (7) que recebi todos esses anos por cortesia do
meu querido amigo (que nos deixou) Nicanor Rielo Carballo.
Continuo recebendo a revista até a data. Agradeço a gentileza que
estão fazendo de me manter na lista de subscritores até hoje,
contudo, agora quero fazer o abono.
De fato, como você reflite na entrevista, acompanhei o caminhar
da revista e as mudanças de enfoques –uns manifestos e outros nem
tanto e, até, ocultos– que ela foi apresentando nesses 25 anos –para
mim 24 e pouco. Me lembro da significativa importância que a
revista dava à temática da teologia da libertação. O tema para mim,
que vivo em SP, Brasil, era muito próximo e cheguei a conversar
com Nicanor sobre o enfoque, por demais idealizado, que a revista
dava desse trabalho na América Latina. Mas, de qualquer maneira,
aquela abordagem das comunidades era muito mais substancial e
profícua que a atual pós-moderna, mediática e globalizada. Ou como
se diz aqui a “marceliçização” do catolicismo (do fenômeno Padre
Marcelo). Nesses 25 anos a revista também acolheu, por diferentes
motivos e formas, dois homens –já falecidos– muito queridos e
admirados por mim: o já citado Nicanor Rielo e padre Faustino
Boado SJ.
Espero que, a pesar das dificuldades de toda ordem, consigam
chegar aos 50 anos. Só mais 25.
Cordiais saudações
Jesus Vazquez
San Pablo-Brasil
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