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Guieiro
Dicía Charles Péguy,
que dirixiu a revista francesa de pensamento máis importante de
principios do século pasado, que unha publicación, para ser boa,
debería deixar descontento a un quinto dos seus subscritores en
cada número. Nós esperamos que neste tan variado co que recibimos
o outono, todos os nosos poidan achar algo do seu interese,
comezando polo propio estudo dedicado ao gran poeta francés.
Péguy ficou para as enciclopedias como un poeta e filósofo
–cristián, socialista e patriota– iluminado por unha fonda fe que o
levou a ser sempre un home de acción. Pouco coñecido no seu tempo,
fóra dos círculos intelectuais, segue a ser grandemente ignorado
hoxe. Foi sen dúbida un dos grandes poetas do século XX e un
pensador orixinal, pero ante todo un intelectual íntegro, defensor da
xustiza, cun alto sentido da independencia, e caracterizado por un
pensamento radical que o fixo ser moi crítico coa sociedade en que
lle tocou vivir. Viviu sempre unha fe orixinal, que perdeu e
reencontrou, unha fe un tanto heterodoxa na práctica, pero profundamente mística, tal como se pode apreciar na súa poesía. O artigo
de Xavier Carro, que ven colaborando con Encrucillada na sección
Rostros, afonda na súa figura e na súa obra.
O segundo estudo deste número preséntanos un dos máis elusivos
libros da Biblia, Qohelet ou Eclesiastés. Seguramente todos
coñecemos a famosa expresión vanitas vanitatis, o pouco que del
pasou á cultura xeral, pero poucos poderían dar razón da súa
mensaxe. Sobre este libro sapiencial indaga Juan Carlos Rodríguez
Herranz de maneira sistemática: examinando o pouco que sabemos
do autor, as dificuldades que tivo para entrar no canon, o contexto
sapiencial do antigo oriente sobre o que está escrito, a súa estrutura
oculta, as preocupacións relixiosas que aborda, e unha confrontación coa relixiosidade máis fonda que caracteriza a relixión de Israel
e que acada profundidade no cristianismo. E todo para esclarecer as
claves dun libro dedicado a reflexionar sobre os grandes problemas
da existencia humana e relixiosa: o sentido da vida e a acción de
Deus no mundo.
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Moitas veces se nos reclama a presenza de máis relatos de
experiencias na revista. Que saiban os lectores que é unha preocupación que compartimos e á que cando podemos procuramos dar
resposta. É o caso deste número no que ofrecemos o relato de
Vicente Cerdeiriña Vázquez-Ulloa –un crego coruñés que exerce
na Parroquia de San Salvador de Poio e que foi un dos pioneiros na
galeguización da liturxia– no que nos narra unha experiencia de
enfermidade. No texto, en forma de diario, achéganos as súas
inquietudes e dificultades, a fe con que encaixou os acontecementos
negativos que o proceso lle foi deparando e a esperanza con que
sempre contemplou a súa situación. Pensamos que pode axudar a
achegarnos a esas situacións de enfermidade e sufrimento que non
sempre temos ocasión de coñecer e achegarnos á fe, que non nos
evita ningunha das situacións límite da vida, pero que nos axuda a
vivilas sen omitir o noso esforzo.
Despois de anos de continuas reformas no sistema de pensións
parece que non se dera afastado o fantasma da creba. Aínda que hai
anos se firmase un acordo entre partidos, cando chega un novo
proceso electoral, volve a aparecer a cantilena da necesidade de máis
reformas. Pouco a pouco fóronse endurecendo as condicións para ter
dereito, no futuro, ao cobro dunha pensión de xubilación e, por
veces, non se dubida en propoñer máis ou menos veladamente unha
privatización do sistema. ¿Canto de verdade nos contan? ¿Qué se
pode dicir da viabilidade dun sistema que é piar fundamental da
xustiza social? Sobre estas cuestións reflexiona Pedro Pedrouzo
Devesa no seu artigo O eterno debate das pensións.
Amén das crónicas da actualidade tamén podemos ler neste número unha crónica da Romaxe e unha avultada sección In memoriam;
non podemos menos que constatar que o tempo non perdoa e os
vellos galeguistas van dicíndonos adeus.
Xaime M. González Ortega
xortega@terra.es
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Antífona
Ben quixera ser trobeiro para pór en verso a vida e morte de
Charles Péguy, aquel que cantou o misterio da Salvación e sempre
da Virxe foi devoto. E un día, antes da noitiña, a Señora veu buscalo
para levalo na súa compaña... Ben quixera que Ela tamén me
axudase a escribir recto daquel que lle escolleu as palabras máis
limpas para os versos máis fermosos.
Charles Péguy é un dos grandes poetas franceses do século XX. Del
escribiron os contemporáneos palabras de eloxio: “Nada me
impresionou tanto. Despois da súa lectura estou alleado, coma
ebrio”, –apuntou Gide no seu Diario. Bergson afirmou que o seu
alumno desenvolvera maxistralmente o seu pensamento filosófico
nun sentido relixioso e místico,
Charles Péguy é un dos grandes poetas como lle gustaría telo feito a el
franceses do século XX.
mesmo. Nos antípodas ideolóxicos,
Roman Rolland exclamou: “Despois
de Péguy non acerto a ler outra cousa, ¡como soan a choco os
autores de hoxe, se os comparamos con el! Espiritualmente estou no
pólo contrario, pero admíroo sen reservas”. E Alain Fournier foi
máis rotundo: “É marabilloso... Sei o que digo, cando afirmo que
despois de Dostoievski non houbo outro tan brillante”. A lista podía
ser interminable, pero quero rematala con palabras de A. Cunqueiro:
“Charles Péguy é un dos grandes poetas de Francia e foi comparado
con Dante e corre o risco de o converteren no poeta nacional”.
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A pesar do recoñecemento e a admiración que suscitou, o poeta foi
un autor incómodo. Condenado ao silencio pola esquerda militante
e tamén polos católicos que o consideraron un revolucionario
anticlerical. Tralos seus versos, atopamos un home íntegro, indomable que afrontou marxinación e pobreza por non renunciar aos seus
ideais. O reencontro coa fe foi un camiño de sufrimento, de soidade
e de renuncias, un camiño escuro no que tantas veces sentiu a
desesperación pechándolle todo o horizonte. Os que sabemos un
pouco desa noite de incertezas e desolacións, tamén sabemos da
emoción cando sentimos pasar o vento do misterio sacudíndonos
polos nosos adentros. Manifesto a miña devoción polo Poeta que me
proporcionou horas de acougo e conforto espiritual. A vida, a obra
e maila morte de Péguy son indisociables, separalas é un erro, é
baleirar de significado unha traxectoria vital que veu marcada pola
renuncia e máis polo sacrificio. Non me cabe a menor dúbida de que
podemos afirmar que Charles Péguy foi un santo feito coa mesma
madeira dos pecadores.
Un achegamento superficial ao noso autor pode levarnos a sacar
unha imaxe distorsionada. Fai falla ese coñecemento minucioso para
atoparnos cun home íntegro e honrado, cun espírito forte ata a
heroicidade e dunha gran coherencia no seu pensar. Defensor da
verdade, da liberdade e da xustiza, non se dobregou ás presións duns
e doutros e sempre foi dono dun pensamento radical. Socialista
humanitario, proudhoniano e crente, revolucionario e conservador,
místico e anticlerical. Polemista infatigable que denuncia a perda do
sentido de Deus, crítico inmisericorde contra a igrexa burocratizada
e o fariseísmo burgués. Solitario e incómodo para todos, incluso
para os surrealistas, como di Cristobal Serra, que o fixeron branco
das súas burlas polo sentido seu transcendente de ver o mundo.
Entrar na obra de Péguy, neste
século XXI, non é fácil. Require Socialista humanitario, proudhoniano e
un esforzo, primeiro formal, xa crente, revolucionario e conservador,
que é unha escritura reiterativa, místico e anticlerical.
torrencial, dunha forza envolvente, e unha musicalidade que nos vai encadeando ao ritmo dos seus
versos, e logo o seu pensamento teolóxico tamén participa da
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reiteración e acumulación conceptual. Ler os seus libros poéticos é
como poñerse no camiño dunha longa peregrinaxe, onde se alterna
a alegría co cansazo, o entusiasmo co desfondamento. Pero xa
metidos dentro, hai unha forza que nos empuxa a seguir adiante.
Poucos son os que se deixan encandear polo remuíño sonoro da súa
poesía que nos baixa ao pozo fondo das palabras para arrebatarnos
logo, cara as “luminosas aberturas” da esperanza.
O misterio impregnou a súa vida e tamén a súa morte que
aconteceu en setembro de 1914, cando caeu abatido por unha bala
alemá na fronte de Villeroy. Na Segunda Guerra Mundial, un obús
alemán alcanzou o busto do poeta en Orleans, danando a tempa
dereita, o mesmo lugar polo que lle entrou a bala que segaría a súa
vida. Esta segunda morte ten moito de simbólica para aqueles
tempos tráxicos.
Péguy quedou illado na súa fermosa soidade. Frecuentalo hoxe é
como entrar nunha catedral, onde o tempo é luz serenada no
silencio. Coido que Charles Péguy é o gran poeta católico do século
XX, o gran visionario que desde a poesía abriu un horizonte
teolóxico revolucionario, porque entrou no corazón de Deus para
nos anunciar que “a alma hai que salvala, gastándoa, que hai que
nos salvar xuntos e xuntos temos que chegar ata Deus”.
Un contexto para un home
Os últimos e primeiros anos do séculos XIX e XX foron tempos de
cambios substanciais no terreo político, social e cultural para
Europa e en especial para Francia. Baixo a ameaza socialista,
xorden as alianzas dos conservadores (monárquicos, bonapartistas
e republicanos) e os radicais manteñen as súas ideas, herdadas da
Revolución francesa. O gran problema republicano foi controlar a
escola, en procura dun ensino laico. Apoderarse da escola foi o
principal obxectivo da esquerda. Dous feitos afectaron á situación
nacional. En 1870 Francia sae derrotada na guerra contra Alemaña
e, aínda non recuperada do desastre bélico, en 1905 tivo problemas
na área norteafricana, e o medo a unha nova conflagración cos
alemáns apoderouse do país.
Por outra parte, o affaire Dreyfus conmoveu e dividiu a opinión en
dous bandos antagónicos: deyfusistas e antidreyfusistas. Alfred
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Dreyfus, oficial do Estado Maior e xudeu de raza, foi acusado de
espionaxe e condenado a cadea perpetua e deportado á Illa do Diabro
(1894). O comandante Picard defendeu a inocencia do seu subordinado e apuntaba polas probas existentes a un oficial de orixe
húngara. Zola publica unha carta aberta (J’accuse) ao presidente da
República na que acusa de escuras manobras antisemitas ao Estado
Maior. Os cidadáns divídense entre dreyfusistas, defensores da
xustiza e da verdade e os antidreyfusistas, defensores do exército e
antixudeus. A revisión da causa (1889), declarouno culpable con
circunstancias atenuantes e en 1906 foi amnistiado. Pero nin cando
os dreyfusistas chegaron o poder tiveron a valentía de recoñecer e
proclamar a inocencia do oficial, nin lle devolveron o honor perdido
por non enfrontarse ao estamento militar. O asunto quedou aclarado cando se publicaron no 1930 as notas do agregado militar da
embaixada alemana e puña nome ao verdadeiro traidor, o comandante Esterhazy. O affaire foi moi importante para a evolución ideolóxica
de Péguy, pois destacou como un activísimo loitador en favor de
Dreyfus. A súa pluma estivo ao servizo da xustiza, da verdade e da
dignidade da persoa. O comportamento pouco ético dos seus camaradas levouno a un distanciamento progresivo co partido socialista.
A crise do pensamento científico pasa por un derrubamento dos
seus presupostos e unha desconfianza no positivismo e racionalismo.
Un cambio de rumbo iníciase coas filosofías vitalistas. Un dos
pensadores estelares será H. Bergson (1859-1941), que reactualizou
a tradición do espiritualismo francés, teorizando sobre unha realidade
dinámica e cambiante que non se
O comportamento pouco ético dos seus pode captar pola razón pero si
camaradas levouno a un distanciamento pola intuición. Outro eixe do seu
progresivo co partido socialista.
pensar foi a conciencia, que
considerou condicionada e limitada polas circunstancias que a poden modificar, e incluso bloquear.
Esta reflexión lévao a acuñar o termo “durée” para nomear o tempo
interior, o tempo vivido da conciencia, pois a memoria pura e
espiritual caracteriza a vida profunda xa que recolle todo,
conservándoo no fondo da psique.
Charles Péguy foi alumno de Bergson na Ecole Normale Superieur
e un dos mellores discípulos que captou a fondura do seu pensamento,
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influíndo en moitos aspectos temáticos da súa poesía. H. Bergson de
ascendencia xudía foi orientándose cara ao catolicismo, no que vía
o complemento do xudaísmo. A corrente antisemita que sacudía
Europa e Francia impediron a súa conversión, e el mesmo deixou
escrito no seu testamento: “quixen permanecer entre os que mañá
serán os perseguidos”.
Trazos dunha vida para unha biografía espiritual
Charles Péguy nace en Orleans o 7 de xaneiro de 1873 no seo
dunha familia traballadora de escasos recursos. Orfo de pai ao pouco
de vir ao mundo, a nai gaña a vida remendando cadeiras. Péguy
lembrará a pobreza limpa da súa casa e a sombra tutelar da avoa
analfabeta.
Na escola destaca pola súa intelixencia e o mestre conséguelle
unha bolsa de estudos para cursar o bacharelato no instituto da
cidade.
Seleccionado polo distrito como mellor alumno, foi enviado ao
liceo Saint Barbe en París para cursar o preparatorio de ingreso na
Ecole Normale Superieur. Pronto chamou a atención de profesores
e compañeiros aquel rapaz de zapatóns aldeáns, basto e silencioso,
pero moi intelixente. Suspendeu o ingreso na E.N.S. e aproveitou
para facer o servizo militar, unha vez licenciado, volve ao instituto
para preparar de novo o acceso. Perde a fe da súa nenez e síntese
atraído polo socialismo revolucionario.
En 1894 xa está na E.N.S. Discípulo de Bergson, Andler, Romain
Rolland e con Lucien Herr, bibliotecario do centro e un dos teóricos
do socialismo francés trabou grande amizade. Tamén foi alumno de
Jaurés. Neste tempo intégrase no movemento socialista, sendo un
activo camarada, pois o poeta arelaba un socialismo fraternal.
Levado polo seu fervor revolucionario, interrompe os estudios e
volve a Orleans onde ademais de aprender o oficio de tipógrafo e
facer proselitismo, escribe a súa primeira obra Xoana de Arco
(1895), un drama sobre o mal universal, onde a doncela de Orleans
é un símbolo para todos os que sofren a inxustiza. Un texto de
“inxenua audacia” (Tharrau) impregnada de idealismo socialista.
Cando salta o escándalo Dreyfus, comprométese na campaña en
favor do militar condenado cos seus compañeiros Daniel Halevy,
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Reinach e Jaurés. A súa mística socialista reclámalle que se faga
xustiza e claridade sobre o caso, xa que non “quería que Francia
condenase a súa alma sacrificando un inocente polo seu benestar
temporal”. A actitude tomada polo partido socialista foi a primeira
gran decepción de Péguy, pois o seu ideario proviña dun socialismo
humanitario, utópico e espiritual, que tiña como baseamento a
liberdade e a perfección do home. Desta época son os seus ensaios
Da sociedade socialista e Marcel, primeiro diálogo da Cidade
Harmoniosa dedicada ao seu amigo Marcel Baudouin.
En 1898, casa polo civil con Charlotte Baudouin, irmá do seu
amigo Marcel. Abandona os estudios, colabora en varias publicacións
socialistas e abre unha Librería Socialista co dote da súa compañeira.
O establecemento quebrou e os seus compañeiros fundan unha nova
Sociedade de Publicacións e encárganlle a xerencia baixo a dirección
de L. Herr, Leon Blum cos cales terá serias disensións ideolóxicas.
Péguy móvese coa verdade por diante, mentres os seus compañeiros
prefiren a realidade, o posibilismo da manobra. Isto é algo que
repugna a Péguy. Un ideal elevado, a política pode convertelo en
intrigas e liortas. (“Todo comeza en mística e remata en
política”).Tachado de anarquista foi apartado da sociedade. Consumada a ruptura, funda Les Cahiers de la Quinzaine (1900-1915)
onde continúa o seu combate persoal. Foi a revista de pensamento
máis importante, conseguiu editala e vivir coas subscricións, na súa
maioría de profesores, librepensadores, xudeus, dreyfusistas e progresistas de toda condición, pero a través dos anos foinos perdendo
debido á deriva cristiá que ía tomando. Os colaboradores expoñían
con absoluta liberdade as súas ideas. Na cabeceira da publicación
líase a seguinte divisa: “Dicir a verdade, toda a verdade e máis nada
que a verdade”. Os cadernos defenderon a esencia do dreyfusismo,
o socialismo e unha cultura do espírito. Nas súas páxinas
difundíronse compañas contra a opresión na súas múltiples formas
no mundo, denunciaron o drama da miseria e sobre todo toma unha
clara posición contra a confusionismo entre o socialismo e materialismo. Así mesmo preocupouse de cuestións candentes da política
nacional e alertou da inminencia da conflagración con Alemaña.
O ano 1908 é unha data transcendental para Péguy, confésalle ao
seu amigo Lotte: “J’ai retrouvé la foi... Je suis catholique”. O
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reencontro coa fe da súa infancia, vivida na familia e na parroquia.
O escritor non quixo endexamais falar de conversión nin de evolución, nin profundación e maduración na fe, senón de retorno. Foi O ano 1908 é unha data transcendental
un remol que permaneceu sempre para Péguy: o reencontro coa fe da súa
vivo no seu corazón. O abandono infancia, vivida na familia e na parroda práctica relixiosa non supuxo quia.
que deixase de rezar e de ler a
Biblia e a Pascal. Nos seus díasmozos marcados pola acción e a
entrega xenerosa aos máis desfavorecidos, frecuentaba as igrexas
fóra das horas de culto e non se acercou aos sacramentos porque
casara polo civil e tiña os fillos sen bautizar.
O calvario da fe
Anos incómodos, dolorosos e duros, que serán tamén os máis
frutíferos da súa creación poética. O dramatismo dunha fe vivida en
silencio e na incomprensión. Católico sen sacramentos, a oración foi
fonte de consolo para unha vida de carencias afectivas e materiais.
Péguy encontra na oración a forza e o alento para se abismar nos
profundos da fe, iluminando a súa poesía onde latexa o misterio da
Redención. Ás veces tamén se lle atranca o Pai Noso, porque non
pode aceptar a vontade de Deus. Nesa loita interior refuxiase na
devoción á Virxe, ela vai ser a súa intermediadora. O Ave María é
unha pregaria de socorro, de petición, de pecadores que como el que
se senten indignos de participar da Eucaristía. “Na economía da
Salvación, o Ave María é o último recurso, rezándoa nunca un está
perdido de todo. Moitas veces, a Virxe salvoume da desesperación”.
Péguy rezou desde a poesía.
¡Oh, miña raíña, aquí estou despois desta longa peregrinación
e antes de coller o camiño de volta
collédeme no oco da man vosa,
refuxio e xardín secreto
onde se abre a alma toda!
Péguy acode á Virxe en procura e protección e axuda nos momentos de radical desfondamento. Cunqueiro afirmou que o poeta
escribiu os hexámetros máis fermosos da lingua francesa dedicados
á Señora.
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Entre os anos 1910-12 unha rapaza xudía namórase del, e por
pureza e fidelidade rompe esa relación. A razón interpúxose á
paixón. O traballo absorbente mitigou esa nova ferida. Péguy pasou
esta nova proba, coñecendo o desamor, nuns momentos nos que a fe
e a soidade se interpuñan na súas relacións matrimoniais. Amor,
soidade e renuncia, íntimas e dolorosas.
Cando se declara a Gran Guerra (1914), como bo republicano,
alístase no exército e é mobilizado, incorporándose ao rexemento
276 de infantería con grao de tenente. O nove de agosto sae co seu
destacamento para os altos de Meuse. O día quince, festividade da
Virxe, asiste á santa misa despois de trinta anos, é a primeira e a
última. O rexemento acampa nos arredores dunha ermida, centro de
peregrinaxe mariano. Péguy pasa a noite orando; á mañá seguinte
reciben a orde de ataque. Unha bala na tempa dereita acabou coa
súa vida. Era a véspera da gran batalla do Marne.
Benaventurados os que morreron nas grandes batallas
tendidos no chan ante o rostro de Deus.
Benaventurados os que morreron polas cidades terreais
porque son o corpo da cidade de Deus,
porque son a imaxe e o principio,
o corpo e morteiro da casa de Deus.
Algunhas claves péguyianas
O escritor francés foi un intelectual, reflexivo, vigoroso. Cría na
forza das ideas e o seu pensamento, persoal e crítico, caracterizouse
tamén polo seu antidogmatismo. Tivo unha sólida formación, baseada
nos clásicos grecolatinos e nos grandes autores da literatura francesa. Unha lectura da súa obra en prosa revela un complexo
tramado ideolóxico, raíces cristiás e laicais configuran o seu pensar.
Formado a cabalo de dous mundos contrapostos, o tradicional e o
moderno, emerxente de ideas
Un complexo tramado ideolóxico, raíces novas. En Péguy os dous mundos
cristiás e laicais configuran o seu pensar. calaron fondo e han convivir en
apertada simbiose. No discurso filosófico, tanto en prosa como na poesía, atopamos o desenvolvemento
das ideas de Bergson. A través dunha serie de parellas de palabras
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chave (clef): mística-política, ceo-terra, tempo-eternidade, espíritocarne, acción-contemplación, que apuntalan o seu constructo
ideolóxico, tan singular como sincero.
Unha das súas parellas predilectas é mística/política, A primeira
significa todo canto hai de bo e nobre na alma do home, o que está
cheo de vida e é capaz de transformar o que hai ao seu derredor, isto
é, un entusiasmo creador, un ímpeto que nace das máis fondas arelas
e que cando o intentamos facer realidade, pode fracasar na súa
realización. “Todo o que comeza en mística, remata en política”. A
política é o produto da descomposición dunha mística. Os intereses
e egoísmos dos homes corrompen os máis altos ideais. A política é
a arte do oportunismo e non se detén para conseguir os seus fins.
Outros conxuntos relevantes son a inserción do eterno no temporal, do espiritual no carnal, xa que para Péguy o carnal representa
o concreto temporal. Temos que apuntar a influencia do seu mestre
Bergson en todo o edificio conceptual que vai erguendo ao longo da
súa obra. Atrévome a advertir que o espírito cristián sempre
subxaceu, ben soterrado, no seu pensamento ata que foi abrollando
pouco a pouco, froito dos desenganos coa ideoloxía progresista. O
seu pensamento evoluciona en procura dun sentido transcendente
que consolide unha visión coherente do mundo. A parella almacorpo cobra pleno sentido no misterio da Encarnación, o Deus feito
Home, xa que todo home queda salvado pola Redención. O home
forma parte con todos os crentes dun só corpo (a comuñón dos
santos), e o ben duns traspasa aos outros, xurdindo desa unión a
solidariedade. A espiritualidade de Péguy diríxese tanto aos sentidos
como a alma e “encárnase” na palabra e nas imaxes poéticas.
A Historia non se compón soamente de documentos, ademais ten
alma, pero hai que saber redescubrila en cada época; saber escoitar
en primeiro lugar o silencio dos nosos devanceiros que se enfrontaron
ao sentido de finitude e decadencia que o tempo leva de seu e así
entendela coa fondura necesaria para poder explicar o que está
sucedendo. Pero a Historia queda misteriosamente iluminada pola
Encarnación, outorgándolle un sentido transcendente. Péguy sempre
amou a Francia e non esqueceu os referentes históricos que fixeron
real a Patria. Xoana de Arco é o símbolo no que se entrecruzan a
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acción espiritual e maila profana. Para el, o home ten valor non só
por el, senón tamén polo seu contexto –a terra, as aldeas e vilas– que
o arraiga ao medio.
Urs von Balthasar destaca que no tramado péguyiano ten moita
importancia o concepto de representación coas acepcións de “facer
presente” e “representar”, isto é, fai presente o Outro (testemuña),
o Santo que se fai presente ao pobo profano e santo. Representar,
afirma, é saír polos demais, é solidariedade, entrega, amor. O
espiritualismo impregna a súa utopía do amor. Mantívose fiel aos
ideais socialistas pero o cristianismo foi a coroación dese pulo
cordial para loitar contra o mal e a miseria entronizada no mundo.
A obra en prosa
Podemos afirmar que a prosa foi o xénero máis cultivado polo
escritor ata o final dos seus días. Un traballo constante que vai
aparecendo nos Cadernos da quincena. Temas filosóficos, políticos
e morais ocupan a súa reflexión crítica, orixinal e persoal. Péguy
pensa pola súa conta e a contracorrente; non lle importa dicir a
verdade. De aí a súa inquebrantable esixencia de pureza. Non tolera
nin mentiras nin enganos. A súa coraxe impúlsao a non traizoar o
que el pensa como verdadeiro, aínda que estea só ante os seus
adversarios. O seu coñecemento nace moi pegado á vida. Péguy,
como Chesterton, réxese pola sabedoría aprendida na experiencia e
polo sentido común, polo que a súa reflexión non bebe nas augas da
ciencia libresca. O escritor “refuga ademais as regras rutineiras, e
trata de atopar as regras verdadeiras e divinas, que son as do
espírito e as do amor, denunciando o mal, entronizado na vida e
convertido en hábito. Desenmascara a moral interesada e Péguy, como Chesterton, réxese pola
enganosa, que para el non é máis sabedoría aprendida na experiencia e
que a aplicación dos principios polo sentido común.
morais da economía burguesa á
vida espiritual. Foi a xente honrada a que fabricou ese cristianismo
burgués e confortable, “ese cristianismo que só é unha carauta da
inmobilidade das almas”.
De xeito breve, A Nosa Patria (Notre Patrie, 1905) é un ensaio
nacido a raíz da guerra que ameaza Francia. O escritor busca as
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causas do mal e as razóns para combatelo. Cre que a perda da
conciencia de tradición é un dos grandes erros, xa que implica a
perda dos sinais de identidade desa Francia herdeira da civilización
grecolatina, nación cristiá e baluarte da liberdade. Ataca a historia
e a socioloxía modernas porque renegan do pasado como alicerce
firme e lección cara o futuro. Este tema é retomado na súa obra
mestra Clío.
A nosa mocidade (Notre jeunesse, 1910) é unha reflexión política
que se mestura coa crónica dos seus anos mozos. Péguy, fiel
republicano, cóntanos a ruptura cos socialistas cando se decata de
que o fervor progresista se concentraba nun furioso anticlericalismo
e antimilitarismo. O diñeiro (L’argent,1913) é unha obra que tamén
se nutre de lembranzas da nenez, onde pón de manifesto o sentimento
patriótico e republicano que animaba a escola laica, así como o amor
ao traballo, aprendido na casa e no obradoiro de artesáns que facían
o seu labor ben feito. Este sentido case sacral do traballo, que viña
da tradición, derrúbase coa entrada da modernidade. O diñeiro pasa
a ser o gran protagonista, o gran corruptor dos ideais. A
espiritualidade morre afogada polo materialismo e o lixo que denigra
o home. Péguy, profeta e visionario, convértese nun fustrigador do
mundo moderno.
A obra poética
“A poesía é coñecemento, salvación, poder, abandono. Revela este
mundo e crea outro” son palabras de Octavio Paz que nos meten no
propio misterio da creación poética. Juan Ramón Jiménez escribe:
“a poesía é unha tentativa de aproximación ao Absoluto por medio
de símbolos”. Con estes dous marabillosos padriños estamos en
condicións de achegarnos á poesía de Charles Péguy, pois toda ela
é unha experiencia da fermosura e do sagrado. “A poesía capta o
espiritual pola punta dos sentidos que agudiza a intelixencia”
–anota Maritain–, transloce na forma o escintileo do invisible e
adiviña o espiritual. Se partimos da propia materialidade da poesía,
temos que admitir que Péguy é un formalista que constrúe desde o
ritmo, desde a música (“la musique, avant chose”). O ritmo envolvente dos seus versículos é como un río de augas caudalosas, con
escuros remuíños e relanzos de acougado fluír. Ás veces, sentímonos
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empurrados por esa corrente e apodérase de nós unha sensación de
vertixe e outras, de doce paz, traspasada de luz. O home é
temporalidade que se configura en ritmo e a poesía é música
enraizada nas palabras que son expresión óntica do sentir. A poesía
é harmonía, cadencia insondable, luzadas no medio da noite, orientándonos de que non estamos sós e Alguén hai nun alén que aínda
non vemos.
A poesía como a oración son pólas dunha mesma árbore, que é o
home, e ámbalas dúas nacen dun impulso fondo de alumar a
existencia coa palabra carnal, iluminada polo misterio. A poesía de
Péguy é tamén oración, pregaria, ladaíña e teoloxía, epifánica e
revolucionaria teoloxía. Pero o
home Péguy foi un católico sen A poesía como a oración son pólas dunha
sacramentos, un crente que non mesma árbore, que é o home.
traspasou o pórtico da igrexa aínda
que vivise a fe desde o sufrimento e a audacia da esperanza. Quedou
no adro, deletreando a súa fe nesa lección teolóxica feita pedra, e
soubo da Graza na fermosura das imaxes que lle revelaban o
escondido saber. Nos títulos dos seus poemas sempre atopamos
“pórtico ou tapiz”, palabras que remiten ao traballo anónimo e
artesán dese mundo tradicional que tanto amaba o poeta. A súa
presenza é unha homenaxe aos humildes traballadores que deixaron
o seu corazón nas catedrais ou neses grandes tapices onde os fíos de
colores narraban con figuras, unha teoloxía do Amor e da Esperanza.
O misterio da caridade de Xoana de Arco (1910) é a reescritura
feita sobre unha primeira versión de 1894, de corte socialista. A
protagonista vive abatida polo mal xa que lle parece moito máis
poderoso ca o ben. Isto ocasiónalle unha crise de fe e a súa pregunta
é onde está Deus nos sufrimentos dos seus fillos. Esta interrogante
é tamén a confesión dun crente, a do propio escritor. A obra é o
drama do cristián ante o silencio de Deus. A clave está na paixón e
morte de Xesús xa que no Misterio da Cruz revélasenos nese acto a
gratuidade do amor que comeza no Pai e segue en Xesús. “Deus non
nos liberou do Mal pero consagrou o Home”.
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O versículo é o verso péguyiano e vai ser característico dos
Misterios (Mystères), amplos e navegables poemas relixiosos. A
palabra ten unha dobre acepción: é, por unha banda, unha meditación sobre os misterios da Encarnación e da Redención e pola outra,
sobre as tres virtudes teologais: Fe, Esperanza e Caridade. A triloxía
é un cosmos teolóxico que arranca do cotián e próximo e onde cabe
tamén a esexese bíblica, a meditación persoal e maila autobiografía
espiritual no camiño dunha Fe, vivida no sacrificio e no Amor. O
misterio da caridade de Xoana de Arco está consagrado ao Amor,
mentres que os restantes pórticos celebran a Esperanza. No Pórtico
dos Santos Inocentes é Deus quen fala por boca da señora Xervasia,
un Deus coñecedor do corazón do home e como Pai desvívese pola
salvación dos seus fillos.
Os Tapices continúan os Misterios, son cadros onde se conta a
historia cristiá, una épica da transcendencia, escritos en cuartetos
alexandrinos de perfecta andadura clásica.
Eva (1913) é un gran poema sinfónico, duns oito mil versos
alexandrinos, de alento épico onde Péguy, ao xeito de Homero,
Virxilio, Dante ou Hugo, percorre a aventura da humanidade.
Concibe o canto como unha epopea cristiá, como un diálogo entre o
Home, Xesús e Eva, a primeira muller, nai de todos os mortais e
símbolo da Humanidade enteira. Todo o poema se converte nun
canto á NAI, á MULLER, xeradora de vida. No texto, xorde unha
segunda Eva, María, evocada, enxalzada e fermosamente cantada
como nai de Deus encarnado na carne desta muller, “Deus feito
carne, feito terra e Historia”.
É imposible escribir con detalle os temas dos libros, baste dicir que
a súa reiteración é unha constante na obra péguyiana. A simple
vista as obras parecen escritas sen unha liña argumental, sen unha
orde previa, pero esa aparente anarquía obedece a unha estrutura
buscada polo autor, xa que o principio reitor do seu discurso poético
xorde dunha orde emocional, configurador do ritmo total da composición. Por iso algúns críticos falan da escuridade, que se vai
adelgazando en luz a medida que o lector se deixa levar pola música
dos versos. A. Maurois afirmaba que hai que lelo en voz alta. É
certo. Raïssa Maritain nas súas lembranzas dinos que Péguy
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compuña os poemas mentalmente cando camiñaba, e que xa
madurecidos, transcribíaos ao papel. A súa poesía ten moito de
liturxia, de ritual. Goza dunha solemnidade incesante que impresiona, xa que os seus poemas son oración, canto, salmodia, e ladaíña,
formas que van desde a solemnidade ao sinxelo, da gravidade do
gregoriano ao emocionado murmurio dun rezo ecoando nas bóvedas
da soidade.
Poesía elaborada a base de reiteracións, repeticións e acumulacións
que atopamos desde o nivel fónico, morfosintáctico e semántico ata
o versal e estrófico. O poema péguyiano é o máis parecido á
composición musical cos seus temas, ritornelos e variacións. Unha
poesía que nos asombra e nos impresiona, ten moito da suave
melodía do gregoriano como da grandeza estremecedora de Bach.
Nos seus versos hai música, pero unha música estrañada e misteriosa que ven de lonxe, de moi lonxe...
Pensamento teolóxico
É inabarcable a riqueza teolóxica que nutre a súa obra poética.
Remito aos espléndidos traballos de Ch. Moeller e Urs von Balthasar
como referentes obrigados para coñecer o pensamento do escritor.
Nos albores da filosofía occidental, os gregos botaron man da
linguaxe poética como o vehículo máis axeitado para iluminar o
coñecemento. Péguy, nos albores do século XX, escolleu tamén a
poesía para penetrar nos eidos do sagrado e descubrirnos o corazón
de Deus. O poeta fai unha lectura aberta e plenamente liberadora.
O seu pensamento relixiosamente humano vainos internando nas
fronteiras dese amor inmenso de Deus polos homes.
O seu discurso teolóxico é o dun laico que se introduce nos textos
do Vello e Novo Testamento con valentía e coa conciencia de que
aquilo lle pertence como parte integrante da historia sagrada da
humanidade, xa que o Libro é a
casa grande onde todos, santos e
A súa teoloxía endexamais é abstracta, a
súa espiritualidade ten a medida do
pecadores, teñen cabida. Péguy rehome.
crea e revive as Sagradas Escrituras desde o alento misterioso da
palabra poética. A súa teoloxía endexamais é abstracta, a súa
espiritualidade ten a medida do home, na súa obra o marabilloso
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xorde no día a día, porque ten a ollada auroral onde a luz é tan
delgada que as cousas gardan o misterio da creación.
Antes dos temas, convén puntualizar que o seu cristianismo está
vinculado á súa experiencia vital e ideolóxica. A experiencia da
penuria –a pobreza, o desamparo, a soidade– como a súa arela por
conquistar unha sociedade máis xusta e igualitaria que lle vén dos
anos socialistas conformaron os alicerces sobre os que descansan as
súas crenzas. O seu cristianismo está enraizado na comunidade, na
solidariedade, pois “a caridade senón é solidaria non é nada”. Polo
tanto o eixe principal é o Amor sobre o que pivota a Esperanza e a
Salvación. Unha teoloxía do Amor, de Amor indisoluble entre Deus
e os Homes.
Subliñamos ademais a importancia do pobo xudeu tanto na súa
vida persoal como no seu pensamento relixioso. Lembremos que
neses momentos percorre Europa un forte sentimento antisemita e
a identificación con eles era unha solidariedade co pobo escollido,
aldraxado e repudiado, e tiña a súa correlación na comprensión da
Biblia, pois tanto o Vello como o Novo Testamento conforman unha
unidade, pásase dun ao outro por esa doela que é Cristo Salvador.
Fronte a un Deus abstracto, Péguy aférrase ao Deus Amor. O poeta
entra no corazón de Deus, que é vida, diálogo, fecundidade e
eternidade. Deus dáse constantemente, “o seu de Deus renace
incesantemente”. Deus é un pai que ama aos seus fillos de tal modo
que a Encarnación e maila Redención son as probas dese infinito
amor aos homes. Deus, como pai comprensivo e coñecedor do
corazón humano, sente polos homes a tenrura dun pai polos seus
filliños desprotexidos.
Cando se quere a un, quéreselle como é.
Só eu son perfecto.
Quizá por iso mesmo
Sei o que é a perfección
e o difícil que é
e cantas veces sofren nas probas.
Teño ganas de poñerlles a man baixo o ventre
para sostelos coa miña man
como un pai ensina a nadar ao seu fillo.
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Deus non é esixente, salva os homes desde a liberdade:
...hai que ensinar esa liberdade,
sen expoñer a súa salvación. Pois se os sosteño demasiado
endexamais han de aprender a nadar
Se non os sosteño no momento xusto tragan auga
e non deben afogarse
nese océano de miserias.
Xesús morre por todos, o seu sacrificio redime a todos os homes.
A súa morte fainos fillos dun só Pai e irmáns de Cristo:
Eles son irmáns do meu fillo; eles son os meus fillos
Eu son o seu Pai.
...El que os amaba tanto,
que andaba entre eles, que falaba como eles,
que vivía como eles,
que sufría,
que sufriu como eles, que morreu como eles,
que trouxo ao ceo certo sabor a home,
certo sabor a terra
[...]
Meu fillo soubo ben o que facía aquel día.
A Salvación é o un tema esencial no pensamento péguyiano. Deus
salva o mundo; Deus dáse a si mesmo. É a Encarnación do espiritual
no carnal, do eterno no temporal xa que o eterno entra na Historia,
sométese en certo modo ao temporal. “Cada vez que un home come
a carne de Cristo vive no tempo un intre de eternidade e a súa alma
volve a florecer na mocidade eterna de Deus”.
O amor de Deus é universal, alcanza a todo os humanos e todos
xuntos recobramos a xuventude eterna de Deus. Esta comuñón dos
santos, para Péguy, é misteriosamente a comuñón cos pecadores:
“Ninguén é tan competente como o pecador en materia de
cristiandade. O pecador tende a man ao santo, e o santo dá a man
ao pecador e todos xuntos, un tirando do outro forman unha cadea
indisoluble que ascende ata Xesús”. O poeta sabe que o Cristo veu
salvar o mundo e a salvación abrangue á Humanidade:
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Da mesma maneira que o ronsel dun barco
vaise agrandando ata desaparecer e perderse...
Comeza cunha punta que é a quilla barco
así a esteira enorme dos pecadores agrandase
ata desaparecer e perderse...
comeza por unha punta e esa punta que vén cara a mín
é o barco que é o meu propio fillo cargado
con tódolos pecados dos mundo.
Ese Amor que se derrama oceanicamente para nos facer partícipes
–tomando as palabras de Torres Queiruga– “dese gozo do encontro
infinito con Deus que se nos dá, dándosenos”. Péguy fai unha
teoloxía da Salvación, da Esperanza. Todo flúe cara ela, mentres as Péguy fai unha teoloxía da Salvación, da
cousas do mundo camiñan cara a Esperanza.
súa finitude, a Esperanza é o único que levanta o voo (“quand tout descend seule elle remonte”). “A
Fe que máis me gusta –di Deus– é a Esperanza”.
...e fixo brotar así a esperanza
no corazón mesmo de Deus,
no corazón de Xesús.
* * *
Deus puxo a súa esperanza en cada un de nós,
ata no máis ruín dos pecadores.
* * *
Cando a virtude da esperanza,
comeza a brotar no corazón do home
baixo a dura cortiza,
agroma o primeiro brote de abril.
O home ten que ter plena confianza e plena esperanza en Deus,
como El ten confianza en nós. O pecador, faga o que faga, toca
sempre o seu corazón, feito para o Perdón e o Amor. Os homes, desde
a liberdade, deben aprender a gratuidade do Amor, para corresponder “co seu corazón libre ao corazón de Deus”.
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Coda
A lectura dalgunha das súas obras en prosa descúbrenos a
actualidade dun pensamento radical e dunha extraordinaria
profundidade. Pero a través da poesía de Charles Péguy ímonos
afacendo a outra música estrañada e misteriosa e a outra luz que
sabe das paisaxes do Amor.
Xavier Carro
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1. Un nome e un escándalo
Imos falar dun libro discutido e estraño no contexto bíblico,
escrito por un Hakam, Qohelet. Tal é o seu nome, aínda que para a
meirande parte dos lectores da biblia sexa máis doado recoñecelo coa
badalada coresmal de Eclesiastés. É de certo un libro elusivo e
tendente a causar desacougo. Preguntémonos xa que logo:
1.1. ¿Qué pasa co libro de Qohelet/Eclesiastés?
De primeiras afirmemos que houbo ben dificultades na súa aceptación: apenas foi comentado ou aludido no NT; nunca atoparemos
unha cita expresa, todo o máis algunhas leves coincidencias temáticas en frases. Raras veces foi comentado na Historia esexética
eclesial, fóra do famoso “vaidade
de vaidades” e algún verso solto e, Un libro discutido e estraño no contexto
en todo caso, para mal. Teodoro bíblico escrito por un Hakam, Qohelet.
de Mopsuestia afirmou nun concilio que estaba entre os libros santos: “gratia prudentiae, non gratia
prophetiae”. Vaia, que como libro relixioso non era gran cousa. Só
a literatura edificante da “devotio moderna” o integrou e unicamente
como autoridade para argumentar sobre a miseria das cousas
terreas.
1.2. O paradoxo comeza co seu nome.
Nomen = omen dicían os romanos (o nome é xa un auspicio, un
presaxio, un destino). Pois isto non se ve referendado no seu caso.
¿Qué máis ironía cabe que chamar o “asembleario” ao máis indivi-
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dualista dos escritores bíblicos do AT? No comezo do libro atopámonos
coa adscrición a un “fillo de David”, que non era máis que o tópico
da autoría salomónica frecuente na literatura sapiencial. Esa
seudoautoría non impediu ao tradutor grego chamalo
“ekklesiatés”=o predicador. Fiábase máis do termo Qohelet, que
lera no rolo hebraico. Ese nome proviña da raíz QHL e significaría
“o que convoca á xuntanza”, o home da asemblea popular, o que
personifica a asemblea, unha especie de speaker dos Comúns británicos... ¿Ou, tal vez, como queren algúns, “o que pon obxeccións nas
reunións”? Xa lle acaería mellor...
1.3. ¿Quen se agacha tras dese nome?
Os datos que se tiran do texto e se soen aducir para paliar o noso
descoñecemento da súa personalidade son: que era hebreo, que viviu
en Xerusalén, que era un home de idade avanzada. Mestre sapiencial
sonado, como dirá un discípulo seu en 12,9-10, parece ter sido un
home de carácter frío e distante: no seu libro en ningures atoparemos
o apelativo “fillo meu” tan típico de tódalas instrucións sapienciais.
A fin de contas só sabemos isto: era un Hakam, Qohelet foi o seu
nome. E ¿cando escribiu? Pois polos aramaísmos, típicos do hebreo
tardío pódese conxecturar, como
Era alguén que pensaba en arameo e máis pronto no século III a. C. Os
escribía en hebreo; un erudito.
entendidos atopan 52 exemplos de
hebreo posbíblico, lingua xa posterior a Esdras e Nehemías (fin do período persa), e anterior ao hebreo
mishnaico, na proximidade co que se usou en Qumrán (polo tanto
cara mediados do s. III). En todo caso, era alguén que pensaba en
arameo e escribía en hebreo; un erudito.
1.4. Os versos malditos
Sometámonos a un tratamento de choque. Leamos para entrar no
tema algunhas desas pasaxes que, sacadas de contexto, atinxen a
herexía no mundo sapiencial hebreo, esas palabras cheas de escepticismo desesperanzado, case de ateísmo práctico.
“Deus encomendou tarefas aos homes para aflixilos” (3,10)
“Unha é a sorte dos homes e das bestas; morre un e morre outro,
todos teñen o mesmo alento e o home non supera aos animais”(3,19)
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“Máis ditosos son os mortos que os vivos que aínda viven, e mellor
que estes dous é o que aínda non naceu” (4,2.3)
“Deus está no ceo e ti na terra: sexan as túas palabras contadas”
(5,1)
“Esta é a miña conclusión: o bo e o que vale é comer e gozar a
cambio do que un se fatiga baixo o sol” (5,17)
“Deus fixo as cousas de sorte que o home non poida descubrir o
seu futuro”(7,14)
“O home non sabe se Deus o ama ou o odia” (9,1)
“A mesma sorte toca a todos, ao inocente e ao culpable”(9,2)
Abonde polo momento para constatar que, con este libro, non
estamos ante un devocionario edificante. Isto ten levado a algúns
comentaristas a sacar conclusións precipitadas: para os intelectuais
do século das luces estariamos ante un deísta, ante un ateo práctico
que escribe as súas Pensées nun mundo que lle é alleo; para outros
comentaristas sería un home sen sensibilidade, pre-epicúreo, precínico, pre-saduceo. Pero ¿que fai daquela un deísta, un anti“teólogo-oficial”, un agnóstico da peor caste metido na Biblia?
1.5. Un problema de antigo
O problema da súa “ortodoxia nos límites” foi proposto a pouco de
se difundir os seus escritos. Un discípulo que o admiraba xa
reivindicou a súa talla nun breve epílogo que logo quedou adherido
ao final do rolo (véxase 12,9-11): “Foi un gran sabio, ensinou ao
pobo, inventou moitos proverbios,
tiña un estilo atractivo, escribiu a A súa ensinanza honrada, radicalmente
verdade con acerto”. E engade honrada, é tamén mensaxe de parte de
unha cita enigmática: “As senten- Deus.
cias do sabio son coma aguilladas”,
estímulos para reflexionar, non sentenzas que memorizar; e todo iso
provén do “Pastor único” ou “do Pastor en persoa”; a súa ensinanza
honrada, radicalmente honrada, é tamén mensaxe de parte de Deus,
o Pastor.
Pois ben, esta defensa do seu mestre non lle valeu de moito. No
debate acerca de se aceptalo ou refugalo, un epiloguista
benintencionado decidiu corrixirlle a plana para facelo asumible:
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Imos ver, di, ¡coidado que isto de escribir moitos libros non carece
de perigo! A entrega en demasía ás preguntas derradeiras comporta
o perigo de se afastar das intuicións sinxelas. Así que, recapitulando:
“Oe, fillo meu”, a lei é a suma de todas as cousas, e a actitude
axeitada, o Temor de Deus; Deus xulgará...(12,12-13). ¡Que lonxe de
Qohelet! El nunca falara de mandatos; o xuízo de Deus era para el
un misterio; nada tan difícil no seu pensamento como a distinción
entre o bo e o malo. Todo o máis podería ter estado de acordo en que
se cadra Deus poida traer a xuízo todo o oculto...
1.6. O compromiso de Iabne: “¿Luxa ou non luxa as mans?”
Cae Xerusalén no ano 70 d. C.; comeza a dispersión xudea. En
Iabne, os círculos rabínicos de caste farisaica discuten sobre a nova
base da súa identidade relixiosa, unha vez destruído o templo. Vanse
dedicar sobre todo á lectura dos libros sagrados da Tenak. Pero ¿que
libros comporán esa colección normativa? O debate céntrase na
aceptación do Cantar dos Cantares e no libro do Qohelet. De feito
este último no fora traducido ao grego máis que recentemente. A
escola do rabí Hillel acaba por admitilo. Os seguidores de Shammai
sen embargo persisten en refugalo: pode empregarse para reflexionar, pero non é un libro dos que “luxan as mans”, é dicir, dos que
hai que tratar con veneración particular colléndoos cun pano,
debido á súa sacralidade especial. Así nolo conta o Misnáh Yadayim
(3,5). Ese debate debeu alongarse durante un tempo, posto que
tamén o libro grego da Sabedoría parece polemizar abertamente con
el, corrixíndoo (véxase Sab 2,1-20) e o libro de Ben Sira (Eclesiástico), que tantos contactos ten con el, reaccionará abertamente
volvendo á sabedoría tradicional, revestida agora de relixiosidade
piadosa.
Como queira que fose, o Talmud Babilónico (Shabbat 30) co tardío
Tratado Abbot do Rabí Nathán refírennos: “os sabios queríano
ocultar (declarar apócrifo), pero teríano permitido en razón do
comezo e do final, pois coinciden coa lei”. E dicir, que unha vez máis
Deus escribía recto con liñas tortas: A adscrición da súa autoría a
Salomón e mailo epiloguista benpensante salvaran o libro do Qohelet
para a posteridade.
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2. Un xudeu pola senda do escepticismo oriental
Epicureísmo e eudemonismo, decretaron os filósofo-teólogos
medievais. E, despois deles, os historiadores decimonónicos da
antigüidade, desprezaron demasiado pronto o que descoñecían,
como fai hoxe e sempre o fundamentalismo relixioso ou cientifista,
e decretaron: influxo grego. O libro “Qohelet und der Alte Orient”, Cando escribe Qohelet xa están a circular
de Loretz (1964) e a publicación o libro de Proverbios e Xob.
de textos de Pritchard puxeron as
cosas no seu punto. A sabedoría en Israel non era unha creación in
vitro. Asumía correntes culturais previas moito máis antigas.
Para situarnos, partamos de que cando escribe Qohelet xa están a
circular o libro de Proverbios e Xob; tamén a Torá (non sabemos en
que estadio de elaboración). Neles facíase presente en non pequena
medida o saber de Exipto e Mesopotamia. Con todo, moito antes de
todo iso, Qohelet podería estar facendo pé nun substrato literario
máis arredado no tempo.
2.1. Falamos de Xilgamex
Botemos man do Poema de Xilgamex (cf. trad. de F. Lara Peinado,
Tecnos, 1988). O texto, espallado en taboíñas de barro de épocas moi
diversas, fálanos da tráxica toma de conciencia da irrevogabilidade
da morte. Xilgamex, heroe fachendoso e prepotente, amánsase e
convértese en sabio ao coñecer un ser humano amigo. Pero este
amigo enferma e morre. Entón decátase de que a forza e o poder
político caducan diante da morte. Incapaz de soportar tal idea,
imponse o obxectivo de liberar dela á humanidade, conseguir a vida
eterna. Emprende unha longa viaxe ata a illa dos benaventurados.
Alí reside Utnapishtim, unha especie de Noé inmortal que sobreviviu
ao diluvio. Este dálle a clave: a planta da vida que se atopa nas
profundidades do mar ha resolver o problema. Xilgamex cóllea e
volve con ela, pero cae durmido e unha serpe cómelle a planta. Ante
a imposibilidade de acadar o seu obxectivo, e por consello dunha
copeira dos deuses, decide facer algo útil da súa vida: erixir os muros
de Uruk, volver á cidade pero non xa para mandar senón para
construír. O texto remata glosando a miserable condición dos
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mortos. E a nós vennos á memoria a narración do Edén, da planta
da vida, da serpe... Xilgamex, rei da primeira dinastía de Uruk, e,
segundo o fragmento acádico do poema, “O que o viu todo”, foi o
tema deste poema composto aló polo 2000 a.C.
Leamos os consellos que Siduri, a copeira dos deuses, lle da a
Xilgamex:
“Xilgamex, ¿cara onde vas errante?
Non acadarás a vida que persegues.
Cando os deuses crearon a humanidade
puxeron ao seu carón a morte,
quedándose eles coa vida nas súas mans.
Ti, pois, Xilgamex, enche o bandullo,
relouca de día e de noite,
día e noite baila e xoga.
¡Que as túas roupas brillen de puro novas!
Ten a cabeza lavada, báñate na auga.
Atende ao cativo que se aferra á túa man,
fai que a túa muller se alede no teu seo,
pois tal é a tarefa da humanidade”
(Taboíña X,3; ANET p. 90)
2.2. Falamos de O canto do arpista
En escenas pintadas nas paredes das tumbas, arpistas tocando nas
festas recomendaban entregarse ao pracer, pois non había certeza de
que o esforzo terreo levase á felicidade no alén. Estamos en Exipto.
O papiro Harris 500 (1300 a. C.), a tumba de Pa-Atón-em-heb, de
Sakkara (período Amarna – 1375 a. C.), a tumba de Nefer-hoteb de
Tebas (1350-1320), testemuñas deses cantos dos arpistas, coinciden
curiosamente na época. Podemos polo tanto afirmar que o seu tema
se insire na conmoción de valores que seguiu ao colapso do Imperio
Antigo. Por aquela época (dinastías 18 y 19), o hedonismo foi unha
expresión estética aceptada despois como tópico literario durante
varios séculos.
Os arpistas pregúntanse: ¿Qué foi dos faraóns que construíron as
pirámides? ¿Qué dos sabios como Imhotep e outros? ¿Qué dos seus
magníficos enterramentos?
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E responden:
“Os seus muros foron derruídos,
os seus lugares (de descanso eterno) non existen.
Ninguén volve desde alí,
que nos poida narrar o seu estado,
que nos poida informar das súas necesidades,
que poida tranquilizar os nosos corazóns,
ata que tamén nós viaxemos ao lugar cara onde eles partiron”.
Deducen:
“¡Que o teu desexo floreza!
Sigue o teu desexo mentres vivas.
Pon o cono de mirra na túa cabeza
e roupas de fino liño sobre ti
... ... ...
Que as túas boas cousas (¿praceres?) prosperen
e o teu corazón non abale.
Persegue a túa arela e o teu ben
ata que te chegue o día do loito”.
“O canso de corazón (Osiris, deus dos mortos) xa non oe o seu laio
(das carpideiras)
E o carpir non salva o corazón do home do inframundo”.
E o retrouso é sempre:
“Fai festa, non canses dela.
Mira que ninguén pode levar consigo as súas propiedades.
Mira, non hai ninguén dos que parten que volva outra vez”.
(Tumba de Intef)
Tornando a Qohelet, sería agora o momento de ler 9,7-10 y 11,910 ou, como tema máis desenvolvido, 2,3-10. De Xilgamex viría ese
afán de construír, non importa o
que (con toda a desesperada carga Baseábase nun substrato común sobre o
existencialista). Non é que afirme- que se cimentaba toda a sabedoría do
mos que se inspirara neles. Só antigo oriente.
dicimos que se baseaba nun
substrato común sobre o que se cimentaba toda a sabedoría do
antigo oriente. Algo así como a filosofía da existencia ten deixado
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certo pouso na cosmovisión popular actual, aínda que nunca se teña
lido a Heidegger ou Sartre.
Sempre se pode dicir o que teñen en común: a antropoloxía
semítica; o albiscar dunha religación ao deus único ou ao deus
supremo (en panteóns politeístas), a Atón en Exipto; a conciencia de
que o deus creador “está a facer algo”. Por contra, Qohelet
diferénciase en que non menciona o suicidio, como os exipcios; e en
que o seu non é un deus solar, senón un “deus abscónditus” (3,11;
8,17;). E o obrar desesperado de Xilgamex pareceríalle tamén
“vaidade”. ¿Tiña el algo máis que ofertar?
3. Qohelet: o artista
Antes de profundar máis no seu pensamento, deteñámonos a
considerar o seu labor de escritor. A nós interésanos máis que nada
captar o seu espírito e intencionalidade, pero iso transmítesenos
tamén a traveso do seu estro poético e a súa vontade de construción
dun texto.
3.1. Para entrar en atmosfera
Comezaremos por degustar unha serie de poemas básicos que nos
fagan sintonizar co seu xorne. Leamos a consideración introdutoria
sobre un mundo que pasa (1,3-11), a reflexión lírica (inmortal á súa
maneira) sobre o tempo cambiante (3,1-8) e a loanza elexíaca da vida
(11,7 – 12,8), coa presenza da morte na xenial alegoría da vellez
(12,1-8). Xa temos a presenza dun autor cun talante humano,
filosófico e poético imperecedoiro.
Seguiremos lendo os desenvolvementos temáticos: a inxustiza, o
traballo, a sabedoría, as promesas feitas a Deus, o trato coa
autoridade (todos temas tan sapienciais): 3,16 a 6,12. Continuaremos coas agrupacións “máis vale” (7,1-14.18), unha serie ou colección máis ou menos inconexa (8,16-9,12) e os comentarios a proverbios tradicionais (9,13-11,6).
3.2. A estrutura ausente
¿Teñen todos eses materiais unha construción unitaria? Non nos
imos demorar no debate inconcluso sobre a presenza ou ausencia de
estrutura. Todo o mundo concorda en que non hai no libro un
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avance de pensamento lineal ao xeito grego, senón que se procede
por leitmotiv. Hai quen busca a solución a base de palabras clave
(Ginsberg, Lohfink); quen admite só a presenza de unidades mínimas sen conexión entre elas (Galling, Zimmerli), como acumulando
tópicos sapienciais. Ata hai quen ve no libro un a modo de diario de
“pensamentos”, coma nun Pascal hebreo (Eissfeld).
Sen meternos en profundidades, e, en función dunha lectura
doada, si semella que se pode detectar un gran pórtico na pregunta
dirixida á asemblea: pero, imos ver ¿que se saca en definitiva de todo
isto que se fai por aquí embaixo? (1,3). Para continuar expoñendo:
a) o principio da desilusión (1,4-11); b) o experimento da ficción
salomónica, unha especie de discurso do método que todo o somete
a exame (1,12 – 2,26) e c) o sometemento á proba do tempo (3,1-15).
Lendo este pórtico, xa sabemos de que vai o libro e podemos ir
encaixando mellor ou peor os restantes materiais.
Para quen ame as cousas moi acabadas propoñemos a estrutura de
A. G. Wright. Este investigador, que se ten debatido longos anos co
tema, creu descubrila simultaneando a análise dos contidos coa
planificación que parecen ofertar as frases e palabras repetidas. Por
se a alguén lle axuda, sería a seguinte:
Título: 1,1
Poema sobre o esforzo humano: 1, 2-11
I. A súa investigación sobre a vida : 1,12 – 6, 9
II. As conclusións: 6, 10 – 11, 6:
Introdución: 6, 10-12
A: O ser humano non é quen de descubrir o que paga a pena facer:
7, 1-8, 17
B. O ser humano non sabe qué sucederá cando se vaia: 9, 1-11, 6.
Poema sobre a mocidade e a vellez: 11, 7 – 12, 8
Epílogo: 12, 9-14.

E por se a alguén lle pode interesar, a miña impresión persoal é que
primeiro teríamos que facerlle unha entrevista ao epiloguista e
saber de primeira man se non foi el quen atopou o gran pórtico
elaborado polo seu mestre, ao que logo engadiu os poemas máis
sonados, os proverbios comentados “en clase”, os agrupamentos
“máis vale”, as instruccións tópicas sobre temas de escola, etc.
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¿Non ten todo o resto do libro un algo de apuntes de alumnos postos
a recompilar coleccións? Algo así fixeron con Aristóteles e tantos
rabinos os seus partidarios oíntes. Non restaba senón darlle ao
remate o aire de xénero “testamento real exipcio” ou “testamento
moral de rei ancián” e, por suposto, manter con total fidelidade esa
experiencia básica do mestre, esa “confianza rebelde” (Von Rad) que
dá unidade interna e temática ao seu pensamento.
4. Paseata polo pracer e a morte
Con este título freudiano ante litteram queremos inquirir no
proceso interior de investigación do sentido da existencia “de tellas
abaixo” que nos propón Qohelet. Ímolo perseguir nos sinais que nos
deixan palabras clave ao longo do seu libro.
4.1. A peripecia intelectual
Xa desde o comezo do tratadiño queda patente o seu propósito. Se
lle puxéramos un título ao modo hollywoodiense a todo o seu
estudio, faríamos ben en encabezalo: “Qohelet, e o seu Quest”, pois
esa palabra tan de moda abrangue canto de busca e aventura no
descoñecido, canto de respecto temeroso ao alleo, afronta o autor no
arranque do seu escrito: “Propúxenme pescudar e investigar”
(1,13). Qohelet non é un teólogo ou sabio gremial, é un solitario ao
xeito kierkegaardiano. Máis de 30 veces repite “vin”, “souben”,
“descubrín”, “debatín no meu corazón”, “falei disto co meu corazón”,
“díxenlle ao meu corazón”, “deille voltas”, “propúxenme”, “voltei a
contemplar”. (E teñamos en conta
Qohelet non é un teólogo ou sabio gremial, que o “corazón” era para el non a
é un solitario ao xeito kierkegaardiano. sé dos sentimentos, senón do
pensamento e a conciencia). Con
este talante inquiridor de “homo singularis” afronta a dura tarefa
de reflexionar sobre o mundo (1,3-11), o tempo (3,1-8), a morte
(12,1-7). O seu método será, xa que logo: observar-reflexionardeducir.
4.2. ¿Paga a pena?
Coma no “Mené, Tequel, Parsín”, as palabras misteriosas
aparecidas na parede do palacio de Baltasar en Daniel 5, poderíamos
colocar no encabezamento do libro un simple lema:
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YITRÓN, ‘AMAL, HÉBEL.
Yitrón : a rendibilidade. ¿Que beneficio, que ganancia tira o ser
humano das cousas e da vida? ‘Amal : O esforzo. ¿Qué saca da acción
dolorosa, dos traballos cotiáns, da angustia da busca? Hébel: Esa
palabra tantas veces repetida (unhas 30), que o texto grego converteu
en moralista “vaidade” e que, de seu, significa “sopro”, algo
efémero, a insoportable leveza do ser.
4.3. ¿Qué é adecuado para o ser humano?
A resposta é: “TUR”. Indagar, pescudar o fenómeno global da
existencia e emitir un xuízo. Facer a enquisa sobre a condición do
home nunha terra e nun ceo opacos. Ir captando retallos, flaxes, coa
pose imaxinaria ou real de quen olla cara atrás escribindo, non un
Tractatus de Senectute, senón un prontuario de reflexións sobre ese
leitmotiv.
4.4. ¿Cales son, pois, os eixos da súa reflexión tácita?
- Nun exame discursivo das cousas só se atopa “hébel”. O destino
(miqré) do ser humano é morte. O seu horizonte é ser-para-a-morte
(lembremos 3,19; 12,2-6).
- Os acontecementos que compoñen o continuum da vida non son
manexables. Dependen na súa totalidade dunha decisión doutro, a
divindade. Existe neles, con todo,
algo así como unha norma interna O horizonte humano é ser-para-a-morte
de proceder. Hai un certo deter- (lembremos 3,19; 12,2-6).
minismo no tempo, no kairós, e a
divindade fixa eses intres en plena liberdade (3,14).
- O ser humano é incapaz de coñecer “iso” que Deus “actúa” no
universo. Non abrangue, non adiviña, non “sabe”. Existe unha
barreira infranqueable diante do afán de coñecer.
Parece lóxico, ¿non? Tal semella ser o sentido da vida trala
experiencia totalitaria da vellez e da morte. Son poucos os que
logran superar esta impresión. A morte, de seu, aniquila por
adiantado tódolos valores da vida. ¿Ou máis ben os aniquila tras
dunha experiencia da vida vivida como antivalor, trala experiencia
da decrepitude, cando xa se perdeu a frescura do descubrimento e do

36 364

Ás voltas con Qohelet

asombro (o zaumadsein grego), a felicidade gozosa e o seu sentido
sinalante cara algo? Algo diso debeu de roldar a mente, e o
“corazón” do Qohelet, cando tira unha derradeira consecuencia:
goza dos bos días, da boa vida; son a túa herdanza (9, 7-9).
4.5. Resultados colaterais
Agás a súa teimosía relativizadora, Qohelet tamén atopa ocos para
valores relativos:
- Por unha banda, a súa pescuda lévao a constatacións parciais
sobre a vida que poden sernos útiles: que hai que aproveitar o
tempo; que o desexo é insaciable; que a existencia non é finalidade
absoluta de seu, pois vai sempre ser decepcionante e, polo mesmo,
non pode ser idolatrada...
- E tamén: que o poder absoluto é o meirande mal para o ser
humano; a impotencia diante a inxustiza é inxusta; que non podemos
permitirnos a inxenuidade...
- Asemade: que cómpre perder a fe no dogma sapiencial da
retribución equitativa neste mundo. O sentido está en algures pero
noutro sitio. E entón, ¿que fai Elohim, a divindade? Porque, para
Qohelet, máis aló dese escepticismo ante a vida, segue presente a
divindade remota, allea, non manipulable, non sondable.
5. ¿De que deus estamos a falar?
5.1. Uns breves presupostos
1) Qohelet non é o epicúreo popular do carpe diem, de curtocircuíto
rápido. Aguanta o tirón. Qohelet é un teólogo laico. Non é ateo, pero
o seu Deus (cando menos en aparencia) non é Iavé, o Iavé da Torá
e o culto.
2) Deus non lle é indiferente. Zimmerli e Hertzberg teñen
demonstrado que, a pesares do seu estatuto de sabio individualista,
foi un demorado lector do libro da Xénese, xa redactado para o seu
tempo, e que, como dixemos, tamén coñecía seguramente os
Proverbios e o libro de Xob.
3) Qohelet sabe que Deus está aí, sabe que está actuando. Mais o
seu Deus exclúe toda manipulación e captación: todo vén da súa
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man, pero dállo a quen lle parece (2, 24-26); o que fai, faino desde
a eternidade, non se lle pode “engadir nin quitar” (3,14); e, por
certo, que nalgunha pasaxe chega ata a criticalo como o responsable
de crear ao ser humano frustrado neste senso (3,11). Deus é
inasequible e con todo no seu existir non supón un problema nin
pola súa esencia nin pola súa providencia descoñecida.
5.2. ¿Cal é entón o problema?
O problema é ónde atopalo, ónde albiscalo, ónde facer un contacto.
Autores hai como Müller que afirman: “dáse un real baleiro entre
o Deus de Qohelet e o resto da súa problemática. O ‘temor de Deus’
(relixiosidade) de Qohelet non é máis que resignación”. Certo que
todo o AT chocou, desde a súa fe no poder de Deus, co problema de
conciliar esa omnipotencia co acceso do ser humano, débil,
periclitante, á salvación de Deus. Pero a resposta de Qohelet é outra.
5.3. A resposta de Qohelet é:
Os kairoi, os momentos estelares da vida, o feito de que “o home
coma, beba e o pase ben” son DON de Deus (3,13). Con Qohelet
teremos que volver sempre ao paradoxo da oculta teofanía do real,
que nos fai debatérmonos entre ese distante facer de Deus e os
“encontros nunha terceira fase” en clave de don: o don do Deus
oculto. A chamada práctica ao goce da vida é menos a meta do libro
(como o era nos cantos dos arpistas) que o froito dunha enquisa
sobre a vida, o seu mínimo pero positivo e teolóxico resultado, clave
de arranque dunha, aínda por facer, teoloxía da felicidade terrea e
do pracer. A dialéctica que propón Qohelet podémola ler na pasaxe
8,16 – 9,12, que fala da imposibilidade do descubrimento do sentido
do obrar de Deus. Atopamos alí como dúas teses: a) Os sabios
menten ao dicir que o obrar de Deus é cognoscible (8,16-17). b)
Acoller a ledicia do mundo ten sentido, “é cousa das mans de Deus”
(9,1-10). O oculto inaccesible encobre “ledicias” que son un “si”
Divino outorgado para min (3,14 s.; 6,10). E, por riba, habería que
poder interpretar con claridade o verso clave e máis enigmático do
libro, o 3,15 c, que se pode traducir “el pode recuperar o ido”. De ser
tal o seu sentido, Qohelet afirmaría, sen se demorar na explicación,
que “Deus podería recuperar o sentido do tempo pasado”.
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5.4. Resumindo
- Para Qohelet a bondade de Deus non é posta en dúbida.
- Os bens da vida e a sabedoría teñen límites, pero son valores.
- A ledicia e o pracer son auténticos, cando se recoñece que veñen
de Deus. Deus “fixo” e “viu que era bo”, dicía o Xénese que lía
Qohelet. E el afirma: Non sei que é
Non sei que é o que fai Deus, pero onde o que fai Deus, pero onde hai “o
hai “o bo”, é que el está a actuar.
bo”, é que el está a actuar. O cómo
desa relación Deus-mundo non
acada de entendelo e déixao en suspenso, con total integridade. El
é un buscador, non un apoloxeta.
6. E a nós, ¿lúxanos as mans o libro do sabio da sospeita?
6.1. No nivel das ideas
Constatamos que o seu paseo polo pracer e a morte non o levou a
un curtocircuíto de corte freudiano, que mutile da dimensión
proxectiva ao espírito humano nin da súa dimensión simbólica. Con
palabras de Paul Ricoeur (en Freud, unha interpretación da cultura):
“Non cabía conquistar o símbolo senón a condición de criticar o
ídolo” (p. 476); e abofé que “unha relixión con sentido é máis que
nada a arte de superar a dureza da vida” (p. 480).
No nivel da experiencia relixiosa, cabe dicir que Qohelet non era
un homo religiosus, non era un místico; pero tampouco era un
vividor oportunista. Era o home do respecto total á liberdade de
Deus, relativizador da sabedoría humana, á que concede valores
parciais. Estaba aberto a pelexar con ese “filósofo da sospeita” que,
desde as nosas experiencias
limitadas, todos levamos dentro, e
Qohelet non era un homo religiosus, non
que toca sempre na nosa con- era un místico; pero tampouco era un
ciencia puntos tan importantes. vividor oportunista.
En canto tal supoñía un correctivo
ao teólogo profesional daquela época, ao que urxía dicir o da
primeira carta aos Corintios (3, 18): “que ninguén se engane. Se
algún de vós cre ser sabio neste mundo, que se faga necio, para
chegar a ser sabio”. E por iso vai el descubrindo e deixando á
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intemperie a incapacidade do sabio. Como resultado, o desexo
sapiencial de adquirir dominio da existencia por medio do
coñecemento, queda esnaquizado. Para Qohelet o universo é mudo
(7, 24), sometido á necesidade, continxente e opaco. E, nese contexto,
Deus é o dador dun “regalo mudo” (Von Rad). Pero o talante
fundamental é o decisivo. Hai que optar, e Qohelet xa ten optado por
unha precomprensión sumativa, por una visión positiva (afirmación
de sentido), antes de formular as súas ideas.
Para quen ten confianza, todo é fidedigno, e o ambiente máis
adverso permite un diálogo iluminador: o sufrimento di algo; a
pobreza di algo; a loita di algo. Para Qohelet o seu contorno persoal
(desde o amargo cumio da vellez) convertérase en realidade
puramente externa, muda. El xa só era quen de percibir algún
pequeno escintilar de Deus nas contadas satisfaccións e alegrías
puntuais da existencia. Esa era a súa voz e así nos chegou.
6.2. No nivel da súa integración na Biblia
Volvendo á disputa das escolas de Hillel e Shammai, ¿cómo
chegaron a consideralo palabra de Deus? O caso resulta á vez
curioso e aleccionador. E a razón pode estar en que intuíron que, se
ben ese Deus de Qohelet anda por aí distante e impenetrable, tamén
é o único Deus real na vida de moitos homes e mulleres. E que o seu
lene murmurio só se percibe nos contados momentos estelares da
existencia: na alegría da mocidade, na copa de viño a carón dos
amigos, no abraio estético diante da natureza, na intimidade do
amor, no xesto altruísta e xeneroso que retorna en gratitude. Todos
ese cumios da existencia están preñes de potencia simbólica, dan que
pensar, rebordan o pedestre humano, son un mínimo instante
translúcido.
Para algún, isto será, se cadra, un nivel relixioso moi baixo, pero
é profundamente honrado para esa persoa que non abdica nunca da
súa probidade intelectual e se contenta con seguir detectando a Deus
a pesar das desilusións da vida. Hai revelación nos momentos de
felicidade. Neles obra Deus cunha acción positiva, con sentido. A
procura honrada e desesperanzada no histórico concreto dá cabida
aquí a unha actitude non nihilista que aflora como apertura a
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constatacións parciais, detección de fragmentos, de quanta, de
sentido. Certo que se presenta como unha relixiosidade de mínimos
(ver as súas frases sobre Deus). Lonxe queda do seu horizonte a
solidariedade. O totalmente “outro” segue oculto, velado pola crueza
da vida. Non hai Reino de Deus “ao lonxe”. Pero o feito de estar na
biblia parece dicirnos: sexamos humildes e acollamos nós tamén
“esas modestísimas mensaxes que a divindade dá da súa existencia”
(Ernesto Sábato, citado por Martín Velasco).
Leamos a este propósito un testemuño contemporáneo, o de
Carmen Díez de Rivero, cando fai, xa enferma, balance da súa
historia persoal (citado no libro
“Historia de Carmen” de Ana Lonxe queda do seu horizonte a
Romero): “Foi unha vida de moita solidariedade. O totalmente “outro” segue
loita, de bastante sufrimento. Pero oculto, velado pola crueza da vida.
tamén de moita alegría e gozo.
Dun deleitación constante da beleza e da poesía, da natureza e da
amizade, e do mar, e da pel, e do olor, e da música. A min a vida
paréceme un don. Eu, o que din entendido –e non teño ningunha
verdade, ninguén ten unha verdade, a verdade ten moitas partes– é
que a vida é un don”. Como na Carta aos Hebreos, poderíamos dicir
que “o que sufriu ensinoulle a obediencia” á realidade. No caso de
Qohelet, obediencia non tanto a un Deus coñecido e persoal, coma
Xob, canto ao estado de cousas de tellas abaixo, que unha experiencia
sobria e desencantada da vida pode deixar como pouso en moitos
seres humanos.
Ollando cara atrás na nosa historia relixiosa, poderíamos afirmar
que ao noso presidente da asemblea, ao noso pre-saduceu faltoulle
un diálogo con Xesús. Coma Nicodemo poderíalle ter preguntado:
¿Cómo pode un desde o desencanto
Ao noso presidente da asemblea, ao noso da vellez volver a nacer? Faltoulle
presaduceu faltoulle un diálogo con Xesús. tamén outra achega positiva: esa
apertura necesaria para descubrir
ao grande Outro no outro-pobre. Tamén Xesús lle tería amosado a
ruptura de nivel, o contacto co sagrado que esa experiencia comporta,
e como nela se dexerga a acción de Deus, aínda que sexa nun mundo
“de tellas abaixo”.

369 41

Juan Carlos Rodríguez Herranz

¿Qué permanece como froito do seu inquérito? Pois, glosando o
título dun libro de Simone Weil, podemos afirmar que no mundo
relixioso de Israel foi el quen descubriu a pesanteur, a forza
gravitatoria do terreo, e un pouquiño tamén a dimensión de grâce,
a presenza liberadora subxacente neses “momentos estelares” da
felicidade. No llo hai que botar en
cara. Foi a súa busca, e hai que Neste libro haberá moito que engadir,
respectala. Cando o leamos, pero non hai que quitar.
deámonos un paseo canda el pola
“parte triste” da vida, un baño de creaturidade, de continxencia, de
entropía. Nel haberá moito que engadir, pero non hai que quitar. E,
facendo un xogo de palabras, pensemos o inspirador que é o feito de
que este libro teña sido considerado inspirado: certo que “luxa as
mans”, pero non o espírito. Pois “tamén isto contén palabra de
Deus”.
Juan Carlos Rodríguez Herranz
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Tres anos de vida
especialmente regalada1
Vicente Cerdeiriña Vázquez-Ulloa

Febreiro de 2002
Acabo de saír da Residencia Juan Canalejo da Coruña, onde hai
tres anos fun sometido a unha operación de transplante renal. Como
eu lle digo á xente: “metéronme unha nova peza”. O Dr. X. dime:
“non hai por onde collerte do ben que estás. Claro, os que tedes de
man ao Espirito”... Despois de me facer varias preguntas ao caso
despediume ata o ano que vén. Pasei ao saír de alí pola capela para
dar grazas, rezar polos alí ingresados e falar co capelán. Este non
estaba, e marchei. Todo empezou hai anos...
Outubro de 1998
Levaba algún tempo sentíndome con poucas forzas. Esgotábame de
contado.Tiña aspecto enfermo e mala cor. De cando en vez tiña
unhas fortes dores que me parecía empezaban no estómago e subían
ata a cabeza. Algúns calmantes nada me facían. Tíñame que deitar...
e ao cabo pasaban. Pensei que debía de ser úlcera de estómago pola
idade, e pola preocupación de estar a construir un templo parroquial
valorado en 60 millóns de pesetas sen telas, sen posibles subvencións,
só confiando...
Vicente Cerdeiriña Vázquez-Ulloa é un crego coruñés que exerce na Parroquia
de San Salvador de Poio. Hai uns anos caeu enfermo do ril e estivo sometido
a diálise primeiro e foi transplantado despois. Con motivo da revisión do
terceiro ano despois do trasplante, coa emoción que supón oirlle aos médicos
loar a súa excelente recuperación, fíxonos chegar un “diario” do seu proceso,
cuxa lectura consideramos que pode resultarnos útil como relato dunha
esperiencia de fe na enfermidade. Dado o carácter do escrito respectamos o
formato orixinal (N. do E.)
1

371 43

Vicente Cerdeiriña Vázquez-Ulloa

Un día co libro de médicos de Sanitas, á que está afiliado o clero
diocesano, fun falar cun parente médico o Dr. Y., para que entre os
posibles especialistas de estómago, me indicase un... –“Este, que
ademais estudiou para cura –dixo–. Se queres, chámoo por teléfono
para ver cando te recibe”. Faino alí mesmo, e dille que me recibe xa.
Examíname. Pregúntame, Ábreme ficha e faime facer análises.
Cando, aos poucos días volvo con eles, dime que confirma a primeira
impresión, que de estómago non era nada. “Debe ser dos ríles.
Deberías ir a un nefrólogo”. Pregúntame se teño Seguridade Social,
ofrécese a chamar para pedirme vez para o especialista. Agradézollo.
O Dr. P. dille que me recibe na Residencia de Montecelo en Pontevedra
de alí a dous días. Dáme tamén un informe médico.
Á vista do informe e das análises o Dr. P. Dime que teño unha
insufiencia renal. Os riles non fan a súa función de filtrar, e así
certas substancias en vez de ser eliminadas, pasan ao sangue. “En
pouco tempo deberás empezar a facer diálise”. Estaba sentado fronte
á mesa. Ao escoitar tal, entroume unha suor fría, empáñanseme os
cristais dos lentes, debeu de cambiar a expresión da cara... O Dr.
decatouse. Mándame deitar nunha padiola que hai tras de min,
sacar o abrigo, afrouxar a roupa, érgueme os pés...
–É forte isto que che acabo de dicir, pero tiña que facelo. Ademais
con isto vaste sentir mellor, vas recuperar calidade de vida...–
engade o Dr. P.
Penso para min: ¡e tan forte! A diálise é algo para toda a vida, que
non ten fin a non ser ou por un transplante ou pola morte. É
engancharse a unha máquina para poder vivir. Nuns intres, tombado
na padiola, un sinfín de ideas pasaron e viñeron á miña mente ¿será
o principio da recta final? ¿como será a miña vida a partir de agora?
¿aguantará o meu corpo a diálise? ¿poderei seguir exercendo o
ministerio? ¿terei que deixar a parroquia? ¿non haberá, en verdade,
outro camiño para solucionar o problema?...
No silencio do corazón afirmeime: o Señor darame as forzas
precisas, e irame amosando o camiño. Nas súas mans sigo poñendo
a miña vida. Recupereime do principio do mareo. Incorporeime.
Vestinme. deille as grazas ao Dr. e díxenlle que o pensaría, e que de
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aquí a uns días voltaría onda el. Marchei da Residencia triste e
preocupado: ¿será posible, disfunción renal? ¿que teño ámbolos dous
coma atrofiados? Se non teño ningún dos síntomas que me preguntaron: dor, vómitos, pés inchados, impo, ... ¿Non se precipitará no
da diálise?. ¿Non haberá outra solución, tratamento, remedio?.
Claro que as análises non menten.
Si, era forte o que me viña de dicir o Dr. Varios días vivo dándolle
voltas. Paréceme que antes de empezar coa diálise, que non ten
marcha atrás, debería pedir unha segunda opinión na Coruña de
onde son natural. Coméntoo con varias persoas amigas, que me
animan a buscar esa segunda opinión. Á miña familia tamén lle
parece ben o de buscar unha segunda opinión. Na Coruña falan con
varios médicos amigos. Serei recibido e consultado na Residencia
Juan Canalejo.
Voulle pedir o informe ao Dr. de Pontevedra para levar á Coruña.
Son coruñés, fillo e irmán de médico, e o grande prestixio da
Residencia da Coruña... Moi atento o Dr. faime o informe e
agradézollo. Na Coruña o Dr. D. faime varias probas, e ao cabo
chega á mesma conclusión que en Pontevedra: non debería tardar
moito en facer diálise. Mándanme pasar a min e a miña irmá que me
acompaña a un pequeno despacho onde unha enfermeira me fala da
disfunción renal, da diálise, das varias formas de facela... Escoito en
silencio e triste. Volvo a pensar que terei que me enganchar a unha
máquina de por vida.
Recordo que o médico pontevedrés me dixera que coa diálise
podería seguir exercendo a función parroquial e con máis calidade
de vida. Fóra das horas do tratamento, a vida seguiría case igual.
¿E o feito de vivir só? ¿E a friaxe da casa? Ata agora aguanteina...
As irmás fálanme de vir para A Coruña a facer a diálise para me
poder atender. A miña nai e anciá, e nada sabe. Agradézollo e
contéstolles que por se o resultado coincidia, xa tiña pensado e
rezado para saber o que facer: faríao en Pontevedra para poder
seguir servindo á parroquia. Se de tal non fora capaz, sempre
podería trasladarme para A Coruña. Non quedan moi conformes.
En momentos claves da vida, un sempre busca agarrarse a “un
ferro ardente”. Eu así o fixen, pero non resultou. Teño que facer
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diálise. Triste, pero aceptándoo positivamente, confiando en podelo
asumir, volto para Pontevedra.
Preséntome ao Dr. P. dicindo que na Coruña confirmaran o seu
diagnóstico: “Póñome nas túas mans para o que cumpra facer”.
Dime que a diálise peritoneal, que se fai na casa, é a ideal para facer
eu. Explícama. Xa sabía dela pola explicación que me deran na
Coruña. Dígolle que polo feito de vivir só, e non ter a casa en
condicións, me apunto á outra, a que se fai no hospital en días
alternos.Para escomezar a diálise hai que se preparar,
psicolóxicamente xa o estou. Agora hai que preparar o corpo. Hai
que facer unha pequena operación nun brazo entre unha arteria e
unha vea para que haxa máis fluxo sanguíneo. Dame día e hora para
vir facela.
Para tal día veñen as miñas irmás. Creo que é microcirurxía.
Anestesia só local no brazo esquerdo. Acabada a operación, pásanme
a un cuarto. O Dr. P. dime que podería darme a alta polo serán para
voltar á casa, pero como vivo só, é mellor que pase a noite ingresado.
Obedezo. As irmás voltan para A Coruña e aínda que lle digo que
non fai falla, o meu amigo R. decide pasar a noite comigo e levarme
pola mañá á casa. O Dr. dime que ten que pasar un tempo, non moi
longo, para vir a empezar a facer a diálise. Avisaranme.
Onde Vivir
A diálise ven de ser a purificación do sangue. A máquina fai coma
un ril artificial. O sangue pasa por ela, por uns filtros, unha chea
de veces, purificándose. O corpo con tanto entrar e saír o sangue
queda batido. Sería bo non vivir só. Eu vivo só na Casa Rectoral de
Poio.
¿Que facer? Penso. Doulle voltas. Rezo. Ocórresenme tres solucións:
a primeira, achegarme á veciña comunidade de PP. Mercedarios do
mosteiro de Poio. Por veciños levo boa relación con eles. Falo co P.
Superior ou Comendador, actualmente un galego P. X. C. G. Fálolle
da miña situación (algo xa saben) das limitacións, do réxime
alimenticio... e pídolle se me dan acollida na comunidade. A segunda
opción era vivir cun párroco da cidade de Pontevedra, M. T., que
estivera comigo destinado tempo atrás noutra parroquia. Tamén el
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vive só nun piso. Amizade e confianza dábame pé a facelo. A terceira
era acudir ao Asilo e que as relixiosas me deran pousada.
Cando aos poucos días voltei falar co P. Superior do Mosteiro de
Poio, dime que me acollen fraternalmente, como xa mo dera a
entender . Dáme as chaves do Mosteiro e do cuarto, e que vaia cando
queira. Agradézollo ben, e tan pronto me chaman para empezar a
diálise, trasládome. Unha nova experiencia na miña vida.
Tódolos anos de crego vivín sempre só. Agora empezaba facelo en
comunidade. O cambio é grande, tanto como ao revés, que se cadra
é máis chamativo ao que leva moitos anos vivindo en compañía, e
ten que pasar a vivir só. ¿Sería capaz? ¡Que remedio! Deus daría
forzas. Alí vivín como un máis da comunidade. Todos eles recibirán
no seu día a paga por ter cumprido comigo aquela benaventuranza
que dí: “Estiven enfermo e acolléchesme”. Aínda hoxe, xunto coas
chaves da miña casa, teño as do Mosteiro, pois tanto aquel P.
Superior como o actual, que é outro, queren que a teña para ir por
alí cando queira. Grazas.
O principio. A irmá máquina
O día 16 de febreiro avísanme para escomenzar a diálise. Ás 8 h.
da mañá recollerame un taxi, non hai este día ambulancia, para me
trasladar á Residencia Montecelo. Mándanme levar zapatillas.
Ao chegar danme un pixama para pór e pésanme, mídenme,
tómanme a tensión e pásanme a unha saliña onde está a que será a
“irmá máquina”. Sentado nun sillón, unha enfermeira pínchame. A
agulla non é coma as das inxeccións senón meirande, está unida aos
cables, e estes á máquina. Únenme. Únome a quen a partir de hoxe
me manterá a vida ata que Deus queira. Son as 9:20 h. No pequeno
cuarto estou eu só de paciente: Na de enfronte outros dous. A sala
grande está tamén chea de pacientes, por iso hai esta outra pequena.
Estou, a dicir do médico, “a punto de caramelo” para escomezar.
O Doutor pasa varias veces durante a sesión. Sempre hai mirando
para min unha enfermeira ou auxiliar. Para min e para a máquina.
Nunca estou só. Varias veces tómanme a tensión. Hoxe a sesión foi
de 2:30 horas.
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Durante un tempo rezo paseniñamente o “oficio divino”, encomendando especialmente aos meus novos colegas de diálise. Tamén rezo
polo labor dos médicos e enfermeiras, que ademais de bo tecnicamente,
o sexa tamén humanamente. O trato humano é moi importante para
os doentes.
Que distinto é estar no cuarto dun hospital como paciente, a estar
para visitar a un enfermo, aínda que ás veces, ésta tampouco é
doada. Vou frecuentemente visitar os parroquiáns cando sei que
están ingresados para lles dar azos. Cando están moi graves, vou
triste, e pido sempre que se cumpran en min as palabras evanxélicas:
“Eu poñerei palabras na vosa boca”, e que o enfermo sexa capaz de
ver, para o seu ben, a través de min a Aquel de quen son ministro
pola Orde Sacerdotal.
As varias enfermeiras e auxiliares que atenden na sala grande
pasan de cando en vez por onde estou, fálanme, ánimanme,
explícanme o réxime alimenticio e líquidos, ... Dánme un folleto que
o explica moi ben para que o lea.
Aínda que non é usual, deixan pasar brevemente de visita a dúas
persoas de fóra. Tamén varios médicos e enfermeiras que traballan
noutras especialidades, e que souberon que estaba alí, veñenme
visitar. Eu, que teño por costume erguerme cando alguén entra onde
estou sentado, esta vez permanecín sentado no sillón. Preséntanme
un transplantado que traballa na Residencia. Leva algo máis dun
ano. ¡Que ben está! Anima o velo. Se cadra, algún día eu poderei
estar coma el. Se Deus quixer.
Ningún síntoma adverso durante a sesión. O organismo respondeu
ben. Ao finalizar danme un bocadillo de xamón cocido. Sacoume de
peso a sesión arredor de dous kilos. O sangue está purificado. De
todo corazón dou gracias a Deus.
Nunha ambulancia, xunto con outros varios pacientes que vai
repartindo, paseo en coche por Pontevedra e déixame na miña casa.
No meu coche vou facer o xantar ao veciño convento de Poio, que
a partires de hoxe será a miña nova residencia. ¿Ata cando?...
Terei sesión de diálise os luns, mércores e venres. Érgome estes
días ás 7,15 h. Vou á cociña facer o almorzo. Ás 7.55 h. baixo a
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agardar a ambulancia que me retornará arredor das 14 h. Se chego
antes, asisto na capela cos frades ao “rezo de terza”. Ás 14 h.,
xantar. Ás 15 h., ver en comunidade o telediario, para logo repousar
un tempo. Ás 16,30 h. vir para á parroquia ata as 21 h. Rezo de
vésperas en comunidade cando chego, e logo a cea. De novo facer
comunidade na sala de recreo. Cada ún váise retirando segundo llo
pide o corpo. Os días que non teño sesión de diálise paso a mañá na
parroquia.
Terceira sesión
Sígoas levando ben, sen vómitos, maniotas, mareos ou grandes
molestias. Chegará un día en que non evacuarei líquidos, por iso
debo de ter moito tino coa inxerencia de líquidos!. Co que me gusta
beber auga! Aínda que non a probe, xa tomo líquidos, dinme, na
sopa, no léite, nos alimentos. Case todo os alimentos teñen sodio e
potasio, que me fan mal. Do que máis podo comer: arroz e pasta.
Hoxe, ao acabar a miña sesión, fun por varias plantas visitar catro
enfermos coñecidos, entre eles un crego.
Marzo
Tiven que ir un día á Residencia Juan Canalejo. da Coruña
“tipar”, facer unhas probas para saber a tipaxe dos meus riles, e
poderme pór xa na lista de futuros transplantados, para cando
apareza un doante, que sexa da mesma tipaxe có meu, chamarme
para recibilo. Debo estar sempre localizado por teléfono. Dou os do
convento e o da casa rectoral.
Abril
Pásanme á sala grande de diálise. Algún foi chamado para trasplantar e deixou sitio libre. Hai tres mulleres e cinco homes. Varias
enfermeiras e auxiliares e na sección de nefroloxía tres doutores.
Hai TV que non se encende porque a algúns lles molesta.
Derante o tempo que estiven sometido a diálise, lin a obra
completa de López Ferreiro “La Historia de la Iglesia Compostelana”, que son once tomos. Ía alternando con outras lecturas de
libros, revistas e o xornal que alí había cada día. Algo tamén
falabamos entre os pacientes, aínda que non moito, e coas enfermeiras
e auxiliares, que non sacan ollo nin a nós nin ás máquinas.
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Cabeceaba tamén se o sono viña e, como non, sempre algo de oración
polos meus colegas enfermos. Desde aquel lugar de sufrimento e
sanación, a pregaria diante de Deus tería un valor especial.
Ás veces, por algún motivo, a “irmá máquina” salta: pita e
escintilea unha luz, e acoden a poñela de novo en bo andar. Outras
veces o paciente maréase, ten maniotas nas pernas ou, por algún
movemento, descrávase a agulla do brazo. De novo interveñen as
enfermeiras.
Vivo no convento de Poio, enxertado na vida da comunidade dos
PP. Mercedarios. O sábado vou para a Casa Rectoral, pois venme do
Seminario Maior de Santiago un seminarista para a fin de semana.
É costume que os teólogos, seminaristas maiores, sexan enviados
durante o curso ás parroquias para convivir cos párrocos, e axudar
na súa formación. O Sr. Reitor do Seminario pediume, se podía,
como os pasados anos, acoller a un. Como o meu propósito é que a
enfermidade non me mingüe, ou polo menos o faga o menos posible,
aceptei acollelo. O domingo pola tarde reintégrome á vida conventual.
Procuro sempre manifestar alegría e bo humor, aínda que a
procesión vai por dentro. A mala cor que tiña, polo sangue contaminado, desapareceu bastante pronto, teño mellor aspecto, aínda
que se nota que estou enfermo. Ao depender da “irmá máquina”, non
debo facer plans. Calquera día pódeme dar reacción a sesión e
tumbarme na cama ou, ¡que sei eu! Non, non fago plans.
Miña nai xa sabe algo da miña enfermidade. É velliña, e vive na
Coruña. Para ir vela de cando en vez, ten que ser un luns despois
da sesión. Descansar un pouco e coller o coche. Voltar o martes pola
mañá. Xa teño que durmir tranquilo para preparar o corpo para a
nova sesión.
Como sigo querendo que a enfermidade non me mingüe no meu
traballo pastoral, algún venres veño durmir á Casa Rectoral. Son
Consiliario do Movemento Apostólico Equipos Matrimoniais de
Nosa Señora (ENS) que teñen cada equipo unha reunión ao mes a
partir das 22 h. en sábado ou en venres. Como non se sabe a hora
en que se acaba, pero sempre é entrada a madrugada, este día da

50 378

Tres anos de vida especialmente regalada

reunión, fico a durmir na Casa Rectoral. Isto explica que un venres
sinta aquí a chamada para a operación.
A chamada. Venres 18 de xaneiro
Era arredor das tres da madrugada. Levaba só un par de horas
durmido cando sona o teléfono. O Dr. G. de Montecelo dime que hai
un ril para min e que serei transplantado na Coruña. Ás 7 h. virá
recollerme unha ambulancia.
Ao colgar, paro e fago unha breve oración. Oración de acción de
gracias. Xa non volvo para a cama. Arranxar a casa. Facer a
equipaxe. Escribir diversas notas e poñelas en sobres. Responden a
actos contratados: bautizos, matrimonios... Ás 6,45 h. fago varias
chamadas telefónicas: ao Sr. Vigairo de Pontevedra, o meu superior,
aos PP. do Convento. Á M. C. O., relixiosa, con quen hoxe ía xantar
na casa dos seus pais, pois marcha de novo nuns días para Perú. A
unha das miñas irmás da Coruña.
Vou á casa de T. S., veciña, para lle dicir e entregar unha carpeta
con documentos, e un sobre por se a operación saíra mal... Déixolle
as chaves da casa e templo... Xa mandarán a outro... Sobre a mesa
do despacho quedan varios sobres para o P. Superior do Convento,
Sr. Vigairo...
Á hora sinalada, 7h, recólleme a ambulancia. Pola autopista, na
entrada en Santiago, cambio para outra. O conductor, un rapaz
novo, que sabe ao que vou, deséxame toda a sorte. O condutor da
nova ambulancia, coa documentación, lévame e súbeme á planta
quinta da Residencia Juan Canalejo da Coruña. Ao pouco chegan as
miñas irmás.
Aposéntanme nunha pequena UCI, cuarto 535, para transplantes
renais. Hai catro camas. Desde a miña, por medio dun patio, miro
aló no alto unha parte pequeniña do ceo: Noso Pai que estás no ceo.
Ao meu pensamento ven ao meu amigo M. V. que aquí foi operado,
e que xa vive a Vida Eterna.
Ás 17 h., nunha cadeira de rodas, báixanme ao quirófano. Deitado
xa na padiola da operación, dime un doutor: ¿Queres ver o que che
imos pór? A miña resposta foi: non, non, grazas. Tamén di o doutor:
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que bo corpo para operar, vai dar gusto. Refírese a que non teño
graxa. Rezando mentalmente: “Bendito sexa o Señor Deus de
Israel...” que cada día rezo no “oficio divino” perdo a consciencia,
quedo anestesiado...
Iso de perder a consciencia, mellor dito, que cha saquen, é algo que
sempre impón. Pero ten que ser. Se o meu espertar é para a vida
Eterna, verei, vivirei, gozarei, iso que creo e do que falo nas
prédicas, do que sabemos ben pouco –¡Misterio!– pero do que
Xesucristo dixo: “Vou por diante para vos preparar un sitio”...
“Voltarei e levareivos comigo”... “Quero que onde estea eu, esteades
tamén vós”... As palabras de Xesús son “eficaces” é dicir “cúmprense”
tamén sobre min, pobre pecador. Señor, creo, ¡aumenta e mantén a
miña fe! A morte dun crego non lle fai mal a ninguén. Non desfai a
familia. A verdade é que aínda non querería morrer, e confío en que
Deus me dará un pouco máis de vida. Pero se a partida tivese que
ser...
Espertei para esta vida. Coa anestesia de nada me decatei. Sentín
moito frío ao espertar. Estaba na habitación de reanimación. Tiña
unha sonda posta. Ao cabo dun tempo, medio durmido, súbenme a
habitación UCI da que me baixaran. Desde a semiiconsciencia,
agradecínlle a Deus que me dera un pouco máis de vida aquí na
terra. Confiaba en que sairía ben a operación. Agradecino tamén e
confiado, entregueime ao sono. Durmín ata a mañá do día seguinte.
Ao espertar mirei pola fiestra o cachiño de ceo, e de novo din gracias:
Noso Pai que estás no ceo. Que pouco, paréceme, damos gracias a
Deus, e todo é graza, don. Eu na parroquia teño posta a misa do
primeiro venres de mes, como Misa de Acción de Grazas a Deus.
A operación, dixéronme, durou dúas horas e corenta minutos. A
nova peza que me puxeron –o novo ril– é dun home ourensán da
miña idade que ten a mesma “tipaxe” ca min. Que Deus lle pague o
ben que me fixo ao doar o seu corpo. Dalgún xeito, algo del vive
agora en min. Eu vivirei mellor grazas a el. Rezo por el, e fareino
sempre a partir de hoxe. Ao dicir dos médicos, funciona ben, cumpre
a súa función de “filtrar”. Non así o ril parello que me parece que
llo puxeron a unha rapaza que está na cama de enfronte. Non lle
prendeu, e tivéronllo que sacar. A rapaza ten 19 anos.
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Os outros dous compañeiros de cuarto, xa tamén transplantados,
teñen “riles preguiceiros”. Chámanlle así aos que non empezan a
funcionar de contado e tardan un tempo. Téñenos que levar aínda
a facer a diálise. Deus queira que axiña esperten. ¡Que marabilla os
adiantos da ciencia e da técnica! Non os valoramos suficientemente.
Ao falar de adiantos, refírome ao estudo, traballo, entrega feita
caladamente de tantas persoas na investigación, sen recoñecemento,
sen agradecemento, sen remuneración económica moitas veces...
19 de xaneiro. Martes
Como todo vai ben, e facía falla a cama para outros ingresados
tamén para recibir un transplante, no cuarto día lévanme para o
cuarto 517, hai outros dous pacientes, por diversos problemas. Un
deles foi transplantado hai un par de anos. Dende a cama volvo a
poder mirar pola fiestra un cachiño de ceo: Noso Pai que estás...
Entre as varias cousas que teño que facer está a de cotexar o
líquido que inxiro e o que evacúo. Pola noite, ao levantarme, fállame
unha perna e ¡plaf! de fociños no chan. A esposa dun dos pacientes
que dorme no sillón venme erguer do chan. Fora das molestias
propias da operación, síntome ben. Agradézoo: grazas.
22 de xaneiro. Venres. San Vicente
Todo segue normal: o traballo da “nova peza” e a ferida externa
da operación, o Dr. O. dime que podo ir de fin de semana á casa da
miña nai na Coruña. Xa lle dixeran que estaba operado, e un día
falei por teléfono con ela. Ten moitos anos. Está desexando
verme...Unha irmá e unha sobriña véñenme buscar. Hoxe é o día do
meu santo: San Vicente mártir. Coxeando da perna esquerda,
marcho.
24 de xaneiro, domingo
Hoxe celebramos na casa o San Vicente. Xantar familiar. Precedida da celebración da Eucaristía na capela dos PP. Xesuítas. Ás 12 h.
únome aos meus fregueses, que na capela da Caeira estarán con
outro crego a facer o propio. É a primeira que celebro cunha parte
do corpo que non foi miña, e que agora o é. Encomendo especialmente a quen a levou primeiro ca min. Agradezo o labor de tódolos que
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participaron na operación. Á tardiña, o sobriño de Vigo V. déixame
de novo no cuarto da Residencia.
28 de xaneiro, luns
Na capela da Residencia concelebro a Misa co P. Capelán. Preséntame aos fieis como un paciente transplantado...
As analíticas din que a fin de semana me sentou ben. Hainas que
facer a cotío. Podo xantar de todo. Xa non teño réxime alimenticio.
Un día ven no menú de sobremesa un plátano. Algo terrible pola
cantidade de potasio que ten. Aconteceu que ao empezar a facer o
xantar ven o médico, e dígolle que me trouxeron un plátano... Agora
xa non che fai mal, pois o ril xa traballa. Podes comelo. Sóubome
moi ben. Ás veces basta que teñas algo prohibido, para que o desexes
máis.
Son moitas as medicinas que tomo: unhas vinte. Unha delas non
está á venda en España, si noutros países, pero é moi boa.
Explícanme, e fanme asinar un documento sabedor e autorizador de
tomala. Custa bastante máis que a nómina que cobra un crego ao
mes! Pobre de min se a tivese que pagar... Aguanto ben o tratamento.
Paseando pola residencia
Mándanme mover, andar, camiñar, e fágoo. Pola planta vexo pasar
a algúns en padiolas que van facer diálise. Lémbrome de cando a
facía eu... e dos compañeiros de Pontevedra que a seguen a facer.
Durante todo o tempo que fixen a diálise só lembro un par de veces
que me tumbou na cama. Compréndese, o sangue “revolvido”
durante varias horas... fai ás veces que o corpo, ¡e o espírito! non
se sintan ben, ata que co repouso, acouga.
Recoñezo o cuartiño no que no seu día, ao principio da enfermidade,
unha enfermeira me levara coa miña irmá para me explicar a diálise,
que ía empezar a facer, o novo réxime de vida... ¡Que atrás queda xa!
Daquela perdía saúde, liberdade,... agora estou en camiño de
recuperalas...
30 de xaneiro
Hoxe hai 15 días da operación. Algo de alguén vive e traballa
dentro de min: o ril do doador. Nada sinto. Penso que debería sentir,
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pois está posto nun lugar do meu corpo que fixeron para el, o meu
segue no seu sitio. Xa dixen que sigo conservando os meus dous
riles. Atrofiados, pero seguen aí, inutilizados e desconectados,
paréceme. Así foi só unha operación: poñer. Do contrario serían
dúas: unha sacar e outra poñer. Todo vai ben. Danme a “alta
médica”. Recibo o informe por escrito e o tarro das medicinas que
non están á venda.
Voume despedir dos compañeiros transplantados canda min que
aínda están na UCI. Os seus “novos riles seguen a ser preguiceiros”,
aínda non traballan. A un dos pacientes houbo hai días que operalo
dunha hernia. Alédanse da miña alta e boa presenzaa. Doulles azos
dicindo que de aquí a pouco tamén eles estarán así. Un chámame
“Sr. Abade”. Había dúas persoas en Poio que tal facían, e xa
morreron. Dígolles que sigo a rezar especialmente por eles. Un dos
compañeiros de cuasrto tamén marcha hoxe de alta. Unha irmá e
unha sobriña véñenme buscar e levar. Rezo caladiñamente por todos
os ingresados que poidan coma min saír de novo con ben e saúde.
Miro e sinto o actuar de Deus
Na persoa anónima que fixo a doazón dos seus órganos, do que eu
levo un ril. No progreso da ciencia e no estudo dos investigadores
que inventan os aparatos e utensilios usados na operación. No
actuar de médicos e demais clínicos que interveñen na operación.
No actuar de cada un dos diversos e moitos profesionais que nesta
Residencia posibilitan que todo funcione. Nas medicinas que tomo.A
través de todos e todo ti Señor actúas para o meu ben, e para o ben
dos pacientes aquí ingresados. ¡Grazas!
Durante dous meses na casa da miña nai, co cariño e coidado da
famlia e a medicación conveniente, voume recuperando. Tamén
axudan as visitas de familiares e amigos da Coruña e de algúns que
veñen de Poio e de Pontevedra.
A medida que vou sentíndome mellor aumenta o desexo de volver
exercer o ministerio parroquial. Nunca estiven tanto tempo
desvencellado da parroquia. Así que ao pasar a revisión dos dous
meses, o 17 de marzo, estando ben e rebaixado o tratamento, decido
voltar a Poio. Contra o parecer da família que quere que estea
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recuperándome algún tempo máis. O día 23, unha sobriña tráeme á
miña casa, á Rectoral. Os Pais do Mosteiro queren que volva a
convivir con eles. Agradézollo, pero tentarei ver de facelo só. Se non
poido...
De corazón doulle as gracias a Deus por poder estar de novo en
actividade con esta xente entre a que quero vivir e servir dende o
meu ministerio.
E aquí sigo vivindo a continuación destes “tres anos de vida
especialmente regalada” ata que Deus queira.
A modo de conclusións
l. Cada día, ao chegar á sesión de diálise, vía dous posters alí
colocados. Un dicía: non leves ao ceo os teus órganos, alí non os
precisan. Outro era unha fermosa meniña duns seis anos, sorrindo.
O pé da foto dicía: tén o sorriso do seu pai, e un ril transplantado.
2. Sería bo chegar a aceptar que despois da morte o corpo xa non
pertence a quen o tivo, nin tampouco aos familiares do defunto,
senón á Humanidade. Habería, pois, dereito a usalo en beneficio de
alguén que o poidera precisar. Tomar os órganos para ben doutros.
3. A realidade confirma que hai demanda de órganos para
transplantar, por parte de enfermos que os precisan. Fago desde aquí
unha chamada a se facer donantes.
Vicente Cerdeiriña Vázquez-Ulloa
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O interminable debate
das pensións
Pedro Pedrouzo Devesa

Europa leva anos nun continuo proceso de reforma no sistema de
pensións. As liñas xerais deste proceso son comúns a todos os
países. Vense falando das supostas dificuldades para poder seguir
mantendo o sistema como estaba. Isto levaríanos a pensar que agora
somos sociedades máis pobres que hai dez anos, cando o sistema de
cobertura era máis xeneroso. Hai unha certa cháchara pesimista
sobre o estado da economía (cando se trata de falar do Estado de
benestar) que non se corresponde co ritmo que levan moitos. Ben é
certo que non estamos nun momento de expansión, e mesmo a
recesión comeza a notarse en países como Xapón e Alemaña.
Procesos dos que sería raro librarse nuns anos, pois hai que ter en
conta que parte do “éxito económico español” non vén dado tanto
por unha incrible xestión do goberno, como pola existencia de dúas
fontes de ingresos non ordinarias: os fondos da Unión Europea e a
venta de empresas públicas que axudaron a cubrir déficits de
maneira temporal. A cambio, o Estado malvendeu patrimonio e
facilitou a entrada da especulación en máis ámbitos, coma no caso
Terra, no que a miles de investidores se lles prometeu a lúa nun
proxecto que era máis virtual ca real. Creouse un estado de euforia
financeira ao redor dun negocio que aínda non estaba cimentado. E
é que mesmo as empresas punto com (as de Internet) necesitan
beneficios reais, procedentes da súa propia actividade, non soamente
funcionan coas supostas ganancias da bolsa.
Pois ben, os cartos das vendas de empresas públicas acábanse, e
despois haberá que seguir xestionando. Tamén é certo que o que
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pasa en Alemaña e Xapón acabará vindo en maior ou menor medida
aquí. Pero pode que a mellor maneira de prepararse non sexa apertar
o cinto desta maneira. A presión fiscal aumentou nos últimos anos
(a pesar do que diga o goberno) asociada á suba dos impostos
indirectos que gravan en maior medida ás capas de poboación de
rendas máis baixas1 .
As reformas
As reformas no sistema de pensións arguméntanse polo medo á
bancarrota da Seguridade Social. Este sistema finánciase cos ingresos que fan os traballadores cada mes. Para evitar isto hai unha
serie de reformas ás que se veñen acollendo unha gran parte de
países como son, entre outras:
- aumento do período de carencia necesario (anos cotizando)
para acceder a unha pensión contributiva.
- ter en conta as bases reguladoras de máis anos para calcular
o seu importe. A base reguladora calcúlase en función do
salario que cobra cada traballador.
- recortes nas contías das pensións.
- atraso da idade legal e flexibilización das xubilacións.
- incentivos fiscais aos plans de pensións privados.
Con estas reformas téntase que haxa unha maior proporcionalidade
entre o cotizado e o recibido, o que leva a que este mecanismo perda
unha parte da súa condición de redistribuidor da riqueza e penalice
aqueles que tiveron máis dificuldades para cotizar ou cotizaron
menos. Estes cambios están creando certa alarma, ante a sensación
de que tódalas reformas van na mesma dirección: dificultar o acceso
a unha pensión digna. E de seguirmos así, estamos creando un certo
1
Os impostos directos teñen unha natureza progresiva, ten que pagar máis quen
máis ten. Os indirectos, pola contra, fan que todo o mundo pague o mesmo. Tendo
en conta que as persoas de renda máis baixa se ven na obriga de gastar todo
canto ingresan, pagan unha maior parte da súa renda (próxima ao 100%) en
impostos. A maioría dos impostos indirectos teñen natureza regresiva (salvo
os de bens de luxo). Un sistema fiscal que cada vez basea máis os seus
ingresos nos impostos indirectos terá un nesgo máis regresivo.
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nivel de desasosego. Cada xeración bota as contas sobre cánto vai
cobrar cotizando dunha maneira concreta, segundo unhas condicións
legais que poden resultar mudadas cando lle toque recibir a pensión.
Daquela será demasiado tarde para facer nada.
Por citar un exemplo, no Estado español o período cotizado dun
traballador sobre o que se calcula a pensión á que ten dereito pasou
de ser de 2 anos en 1985 a 15 anos en 2002. Ese cambio leva a que
as pensións se rebaixasen en gran medida; e anque parece ser 15
anos un límite inamovible a dicir das forzas políticas, o certo é que
xa se escoitan de novo voces que queren seguir coas reformas
emprendidas e reunir de novo o pacto de Toledo (foro político en
materia de pensións). ¿Alguén pode asegurar que este tope non se
modificará para peor co decorrer dos anos?
Outro asunto que retrata a incoherencia coa que os nosos gobernantes están tratando este tema nalgúns aspectos, fai referencia aos
traballadores que levan máis de 35 anos cotizando (período que
garante recibir o 100% da base reguladora), e sen embargo non
chegaron á idade de xubilación. A este colectivo, xa moi reducido
(pois moitos foron sendo prexubilados en condicións abusivas pola
banca, Telefónica e a gran empresa2 ), négaselle o dereito a xubilarse
nese momento cobrando o 100% por unha cuestión de idade, cando
xa cotizaron todo o que deberan e máis. A famosa flexibilidade da
que se gaban certos gobernos soamente actúa nunha dirección, a da
precariedade laboral e os recortes económicos. É aínda máis frustrante esta situación ao decatármonos de que falamos dun colectivo
irrepetible na historia deste país. ¿Haberá outra xeración que leve
máis de 35 anos cotizando sen chegar aos 65 anos, tendo en conta
o atraso da incorporación ao mundo laboral? Estamos falando de
fabas contadas, dun xesto de dignidade política que non desequilibrará ningún orzamento futuro.
2
Plans de prexubilación que foron financiados parcialmente polo Estado, e
que anque estaban deseñados para axudar a incorporar ás novas xeracións
ao mercado laboral, contribuíron a que estes entrasen cunhas condicións
laborais moito máis precarias cós seus antecesores, obxectivo último da banca
e das grandes empresas.
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Fondos de pensión privados e outros comentarios
A raíz dos comentarios alarmistas que foron aparecendo nos
medios (mesmo procedentes de membros dos últimos gobernos),
sobre as dificultades económicas da Seguridade Social e o futuro das
pensións, vense creando a necesidade de que todo aquel que poda,
subscriba un pequeno fondo de pensións privado que compense o que
nun futuro recibirá pola pública. O principal motivo que se esgrime
neste sentido é que a evolución demográfica da poboación lévanos a
que cada vez haxa máis pensionistas aos que pagarlles as pensións,
e menos novos que entren a traballar e que se fagan cargo das
mesmas.
O sistema de pensións cóbrese polos traballadores que cotizan na
actualidade. A primeira vista parece razoable que se cada vez son
máis os pensionistas a quen pagar haxa maiores dificultades económicas. Sen embargo, hai cousas que discutir. Dentro das pensións,
hai unhas contributivas para as que o pensionista cotizou canto
debía. Todas esas cóbrense de sobra co cotizado polos traballadores
actuais. Ademais desas existe un sistema non contributivo baseado
na obriga moral e política de cubrir nunha parte as necesidades duns
traballadores, que polos motivos que foron, non puideron cotizar os
mínimos que marca a lei (como vimos antes, en exceso variables)
pero que contribuíron sen ningún xénero de dúbidas ao
desenvolvemento do país (sexa como axuda familiar, traballando
campos que quedarían ermos, criando fillos...) e que desta maneira
se lles recoñece ese labor. Ademais, esas pensións teñen efectos moi
positivos nas pequenas economías de barrio (comercio...) e rurais
galegas onde son fundamentais para non caer na depresión económica. Hai razóns éticas pero tamén económicas para que sigan
existindo.
Por outro lado, o campo das pensións é un dos lugares onde máis
clara se dá a discriminación laboral da muller. Deseñado para un
perfil de traballador historicamente masculino3 –quen cotiza, cobra–, o sistema de pensións responde satisfactoriamente no eido
3
A incorporación da muller ao mundo laboral é recente, e por iso é a receptora
típica das pensións asistenciais, mentres que as contributivas seguen sendo
maioritariamente masculinas.
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contributivo, pero segue sendo moi insuficiente no asistencial, coas
coñecidas consecuencias de dependencia e inseguridade que crea esa
situación en moitas mulleres.
Pois ben, a pesar do crecente número de pensionistas, existe tamén
un crecente número de xeracións que se están incorporando ao
mundo laboral a cotizar. Aínda pasará moito tempo para que, en vez
de sobrar, falte xente para traballar. E nos sectores nos que se dá,
estase cubrindo cun fenómeno que toda economía necesita para
prosperar, a emigración. Tódalas economías ricas necesitaron de
traballadores emigrantes para seguir medrando. A día de hoxe e
cada vez en maior medida, unha pequena, pero crecente parte das
pensións dos nosos vellos, orixínase gracias ao traballo dos emigrantes que veñen de fóra e que cotizan á Seguridade Social
cantidades substanciais, ademais doutros beneficios que xeran á
sociedade (realización de traballos, enriquecemento cultural, clientes do noso comercio...) E o peor son as condicións laborais nas que
moitas veces teñen que facer un traballo necesario para as nosas
empresas. O escaso recoñecemento social que ten este colectivo fala
ben ás claras da cegazón que temos sobre o seu necesario papel nas
nosas sociedades.
Ademais de todo isto, aínda está por explicar cáles son os motivos
que nos obrigan que a Seguridade Social se teña que autofinanciar
e sen embargo outros gastos moito máis discutibles non. ¿Cal é a lei
económica que nos obriga a non poder financiar parte das pensións
(sobre todo as non contributivas con outros ingresos vía impostos)?
Este proceso de separar as vías de financiamento xa está comezado,
pero aínda non dá unha boa cobertura a moitas situacións. Ben é
certo que se o motivo é que non se queren subir os impostos ou non
se quere usar cartos doutras partidas nesta nada hai que obxectar.
Pero entón, estaremos falando dunha decisión política, non dunha
imposibilidade económica. Verbo disto, é abraiante a facilidade coa
que o goberno comeza a xustificar, por motivos de seguridade, un
aumento en gastos militares (todos deficitarios) por mor da desgracia do avión ucraíno na que morreron os militares españois. Se o
problema era de cartos, está aínda máis xustificada que nunca a
dimisión do máximo responsable, Federico Trillo, e que esquiva
unha responsabilidade que debera asumir.
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Como última nota do absurdo asunto das pensións nas que fondos
e intereses privados se pelexan por unha descomunal torta de
millóns de euros sobre os que teñen as mans libres para operar
cando e como queiran (son cartos dos que os aforradores non poden
dispor en moito tempo) dicir varias notas finais:
- eses fondos levan un maior custo administrativo e de
burocracia que o tradicional Sistema público de pensións,
alimentando fortunas de demasiados intermediarios
financeiros á custa dos aforradores.
- están creando unha serie de distorsións e desorde no sistema financeiro, debido aos altos niveis de especulación que
acadan. As últimas crises bolsistas débenlles unha boa parte
de culpa.
- curiosamente, o goberno subvenciónaos mediante desgravacións fiscais (polo que o Estado deixa de cobrar eses
cartos) que pasan a formar parte das fortunas dos seus
xestores; mentres que o Sistema público grava o traballo e
supón un custo para o traballador e para o empresario.
Curiosa forma de subvencionar os fondos privado (que
soamente repercuten na riqueza persoal do subscritos do
fondo) e gravar o público (que repercute no benestar de
todos os pensionistas).
- última, ¿alguén cre de verdade que un fondo de pensións
privado que debe investir continuamente en bolsa para
rendibilizarse e pagar aos seus xestores ofrece máis garantías a un pensionista que un Estado que todos os anos
recada unha millonada en impostos?
Xa para rematar dicir que seguimos asistindo a un
desmantelamento continuo e disfrazado de moitas conquistas que
ían achegándonos a un modelo de desenraizamento social e que se
vai substituíndo por un desenvolvemento centrado máis nas grandes
fortunas e nun proceso de acumulación en poucas mans que non
garante nin a riqueza dun país nin o seu benestar.
Pedro Pedrouzo Devesa
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1. Estamos pechando un ciclo
A globalización é, velis nolis, un
feito crecente. E por iso hai moitas
veces que, facendo pé na definición
de Giddens, a nosa actualidade, a que
de verdade nos interesa e afecta aos
galegos, sucede a miles de kilómetros
de distancia. E non serei eu quen se
rinda á idea de que a competencia de
salón entre Nogueira e Quintana
esgota os horizontes do noso mundo.
Por iso, porque o mundo vive estes
dias no fiel dunha balanza entre dúas
cosmovisións, ímoslle propoñer tamén
aos galegos que reflexionen, desde o
seu contexto vital e político, sobre as
claves do inmediato futuro.
Dous anos despois do atentado contra o World Trade Center de Nova
York (11-09-2001), todo indica que
estamos pechando un curto ciclo de
violencia e desorde, e que o militarismo entolecido co que Bush pretendía
reordenar o mundo empeza a facer
augas moito antes do que se esperaba. Cada vez é máis evidente que,
alén do dramatismo substantivo que
aniña no máis grande atentado terro-
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rista da historia dos Estados Unidos
de América do Norte, o derrubamento das Torres Xemelgas foi
instrumentado para poñer en marcha un plan que xa estaba prefixado,
e que, sen ter ningunha relación especial coa defensa da libertade e da
seguridade de Occidente, debía servir para completar o proceso de
reordenación económica e estratéxica
do mundo que se iniciara dez anos
antes, con outro Bush na Casa Blanca,
durante a chamada Guerra do Golfo.
O conxunto de intereses económicos e militares que se aglutinan
arredor da visión republicana de
América precisa alimentar a idea de
que, calquera que sexa a forma concreta que revista o fenómeno, o mundo sempre estará dividido en dous
grandes sectores, e que, sendo os
Estados Unidos a nación máis avanzada e poderosa do mundo, están
obrigados a tomar as posicións necesarias para manter garantir a paz e o
desenvol-vemento dun mundo libre
que eles mesmos definen e encabezan. E é por iso, seguindo a vella
tradición europea da realpolitik que
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Kissinger reelaborou e actualizou con
singular perspicacia e forza intelectual1 , que debe considerarse lícito e
necesario todo aquilo que se precisa
para garantir a independencia e
seguridade dos Estados Unidos e dos
seus aliados, e de todo canto ten que
ver co seu modo de vida e
desenvolvemento. Por iso se reputa
tan lícita a defensa da integridade e
a independencia territorial da nación como a garantía dos suministros
enerxéticos e dos tratados de libre
circulación nos que se basea o modelo
económico americano, e por iso se
actúa sobre a idea de que todo o resto
do mundo ten unha soberanía limitada en función do interese directo
dos Estados Unidos.
Tamén é verdade que a poderosa
nación americana ten unha tradición
política moi plural, na que este militarismo imperialista convive coas
correntes máis xenuinas da democratización global e da solidariedade
internacional. E por iso non é preciso
lembrar que toda a oposición a Bush
que se artella arredor das políticas
exteriores francesa e alemana, e ao
afortalamento do arbitrio político,
xurídico e penal das institucións
internacionais, procede directamente do pacifismo racional de Thomas
W. Wilson e da fundación da ONU
que impulsaron os Estados Unidos
en 1949, como potencia vencedora da
II Guerra Mundial, despois de revisar as eivas estruturais da Sociedade
de Nacións. Non hai que remontarse
moito para lembrar que, sen rachar

de todo coa tradición da xendarmería
mundial americana, a propia administración demócrata de Bill Clinton
amosou enorme flexibilidade fronte
aos complexos intentos de construír
unha xustiza penal internacional e
de artellar as relacións internacionais
arredor de regras e valores consensuados, e que mesmo apuntou a unha
superación da política de bloques que,
despois da caída do muro de Berlín,
debía ter en conta os movementos e
valores propios da postmodernidade:
pacifismo, ecoloxismo, solidariedade,
multirracialidade e multietnicidade.
Pero tan certo como é que nos Estados Unidos se dan as mellores
colleitas da liberdade, tamén o é que
existe unha enorme reserva de imperialismo político e económico que,
vencellado aos sectores máis conservadores da sociedade americana e aos
poderosos lobys da industria
armamentística e petroleira, está
disposta a manter que, ademais de
ser unha entelequia, a democracia
global constitúe unha realidade contraria aos intereses dos Estados Unidos, xa que implica o risco de que un
consenso maioritario de grandes e
pequenos países aglutinados por
outra potencia acabe poñendo en risco o american way of life. Dicir que
esa postura pode ter motivos e
obxectivos moi diversos é unha
obviedade, pero dicir que todos eses
motivos están agora aglutinados por
unha administración republicana
profundamente conservadora, militarista e integrista constitúe unha

1
Kissinger, H. (1994): Diplomacy. New York: Simon & Schuster. Hai tradución castelá
(1996): Diplomacia. Barcelona. Ediciones B.
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simple descripción dun ciclo político
que, cabalgando sobre a primariedade dos sentimentos espertados
polo ataque contra as Torres
Xemelgas, estivo a piques de levarnos
a unha verdadeira catástrofe.
Os obxectivos da política de Bush
parecen orientados a trasladar o límite separador dos bloques dunha
futura –e para él inevitable– guerra
fría desde Europa (telón de aceiro)
ata un punto estratéxico situado alén
de Afganistán e Irán, con vistas a
controlar militarmente as zonas máis
quentes e estratéxicas do mundo, dominar o subministro de enerxías, e
limitar o poder dun hipotético bloque económico e militar estructurado –dentro de dúas ou tres décadas–
arredor dunha China desenvolvida
tecnolóxica e económicamente. Xa
que logo a conquista de Afganistán e
Iraq, e o absoluto control directo sobre as mesmas, non sería máis que a
fase inicial dun vasto plano que debería desenvolverse en poucos anos
mediante a aplicación dunhas tenaces militares e diplomáticas sobre os
réximes políticos que controlan a
zona, e na que a política de Israel
segue xogando un papel estratéxico
esencial.
Para lograr este obxectivo, a técnica política despregada por Bush
consistiu na substitución do criterio
de defensa (da independencia e do
territorio) polo de seguridade, e dar
por sentado que o terrorismo internacional é un fenómeno de tal dimensión e novidade que esixe unha
resposta violenta artellada nunha
nova fronteira. Deste xeito conséguese que o inimigo se difumine, se
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desinstitucionalice e se deslocalice,
ata o punto de constituír unha ameaza
permanente que, fronte á concreción
territorial e institucional do ataque
militar, esixe unha resposta global e
sucesiva, que vai cobrando forza nos
máis diversos lugares e circunstancias. Dito doutro xeito, a substitución da política tradicional de
seguridade pola loita contra o terrorismo mundial permite levar a guerra a onde se queira, facela incluso
con carácter preventivo, aplicala contra réximes soberanos, e impoñela
como unha prioridade política absoluta, e todo nun marco xurídico que,
por estar definido pola substitución
do dereito ordinario polo dereito de
guerra, permite usar métodos e
asoballar dereitos e garantías que
ata agora servían para poñer couto a
este paroxismo imperialista e militarista co que se quere deseñar a
nova orde mundial.
Fronte á idea de que o terrorismo
constitúe unha actividade criminal
perseguible polas policías e baixo o
control dos xuíces e da lei, o discurso
consecuente ao 11 de setembro de
2001 supuxo unha irresponsable e
perigrosísima militarización, e en
certa medida institucionalización, da
violencia terrorista, de tal xeito que,
no canto de promover unha internacionalización das figuras penais, da
legalidade procesal e penal, dos recursos policiais e da autoridade
xudicial, que sería a lóxica dunha
actuación moderna, democrática e
civilizada, optouse por irromper cos
exércitos no panorama internacional
da loita antiterrorista, ignorando que
o terrorismo é unha actividade que
se explica e organiza no seo e nas
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estruturas da propia sociedade á que
combate.
O resultado é coñecido, xa que, se
ben é certo que os Estados Unidos
seguen dispoñendo dunha capacidade
incomparable e exclusiva para
desenvolvercon éxito as operacións
estrictamente militares, están absolutamente incapacitados e moralmente desautorizados para recompoñer os procesos legais e políticos e
para ser recoñocidos como unha forza
de pacificación xusta e razoablemente
desinteresada. E por iso a invasión
de Iraq acaba de confirmar o ciclo de
“guerras relámpago e paces ensanguentadas” que, remontándose á guerra de Vietnam, comentaba fai pouco
o mismísimo xornal The New York
Times.
Por fortuna, se é que se pode falar
así, o ciclo curto da invasión de Iraq
parece ter freado un plan militar de
imprevisible alcance que, cos ollos
postos en Siria e no Irán, ameazaba
cunha total desestabilización de
Oriente. E, o que é máis importante,
o forte desprestixio da política militar e económica de Bush e o garrafal
fracaso militar de Rumsfeld, parece
ter devecido notablemente a forza
dos grupos económicos e militares
americanos que se amosan convencidos de que a guerra aínda é un puro
instrumento da política, inevitable e
insubstituible. E por se albisca un
momento no que as teses defendidas
pola diplomacia francesa e alemana,
con incidentais coincidencias puntuais de Rusia e China, acaben forzando un período de reconstrucción
paulatina da legalidade internacional vencellada á autoridade da ONU,

ademais de alertar sobre os riscos
que se derivan de confundir o poder
militar, especialmente orientado aos
obxectivos da defensa territorial e da
independencia política. Cos cometidos propios das forzas policiais que
están preparadas para defender a
legalidade sen violentala.
2. Mariano Rajoy
Se Rodríguez Zapatero sigue
elucubrando na torre de cristal,
apreixado nunha esperpéntica concepción pactista da democracia que
subtrae os problemas esenciais do
debate e impide a confrontación entre dúas maneiras de facer política e
de entender o mundo, non fai falta
ser profeta para decir que España vai
ter ao galego Mariano Rajoy na presidencia do Goberno.
Postos nas actuais circunstancias, e
labrando cos bois que temos, non
teño ningunha dúbida de que ésta é
a mellor solución. Pero lamento
moito, en cambio, que Mariano Rajoy
non tivese a oportunidade de gañar a
súa plaza dunha maneira máis competitiva, na que se vira obrigado a
remodelar equipos e programas e a
apuntar cara unha renovación integral e avanzada do plúmbeo e serodio
aznarismo que se retira. E lamento
sobre todo que este relevo se faga
dun xeito que, ante a cósmica
incapacidade do PSOE para facer
unha oposición intelixente, teñamos
que ver como o mesmo Aznar que nos
meteu na guerra de Iraq, que
xestionou daquel xeito a catástrofe
do Prestige, que deixa a Euskadi nun
marasmo político provocado por unha
excisión social absurda e inutil, que
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nos deixou fóra das correntes políticas que máis e mellor traballan por
deseñar os novos horizontes e impulsos da política europea, e que andivo
estes días por Libia, abrazado a un
dictador, e vendendo por trinta
moedas de prata o seu machacón discurso antiterrorista, que este mesmo
Aznar, digo, se vaia agora de rosiñas,
convertido nun referente político da
democracia e un heroe indiscutible
para un centro dereita que non parece ter límites no seu crecemento nin
obstáculos na súa carreira.
Así que, con Aznar convertido en
historia e Mariano Rajoy en futuro,
espero non caer no aldeanismo co que
moitos galegos –incluído o alcalde
socialista de Santiago– reclaman para
a nosa Terra o premio de consolación:
“que faga algo pola Galicia na que
naceu”. Porque espero que Mariano
Rajoy entenda que acaba de encarrilar no Goberno de todos, e que non
siga alimentando a idea de que
Galicia, entre tutela e tutela, pode
renunciar á responsabilidade de facer
política. Porque o que eu quero dunha
vez é que teñamos todo o que
gañemos a pulso, e nada máis que o
que a pulso gañemos.
3. O mundo non vai con Fraga
Fraga, en cambio, segue aí, enamorado de vello da Constitución que
non quixo de novo, explicando de
vello o malas que son as dictaduras
que apoiou e exerceu de novo, e dando un espectáculo de derrubamento
dramático e horrísono que nin a él lle
beneficia nin nós nos merecemos. ¿Ou
sí?. Así o diría, con perdón o mesmo
Mariano Rajoy.
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A verdade é que, vivindo na aceleración política que rexe o mundo,
parece imposible que Galicia non
teña máis horizonte político que
aquela disxuntiva –“seguir así, ou
continuar como estamos”– que o
fonsagradino Forges expresou maxistralmente. Porque mentras todo parece afectado por unha febre de cambios e sucesións –Aznar, Pujol,
Arzalluz–, ou por ausencias
transcendentes que fan albiscar o final de etapas xa esgotadas –a Igrexa
Católica, a ONU, Palestina–, ou por
reformulacións de proxectos de enorme envergadura –Francia, Alemaña,
a Unión Europea–, ou por catástrofes
que propoñen a transformación final
polo apocalipses –Iraq, Afganistán e
Liberia–, en Galicia redúcese todo a
un esperpéntico exercicio de autoridade que ven de ningures e vai para
ningures, sin máis horizonte que o de
adiviñar se, cando o fraguismo se
esfarele coma un kyrieleisón de carozos, vai primar a influencia de Cacharro ou de Baltar, se Cuiña ten algo
que facer, se Xesús Palmou consigue
impoñer as teses do oficialismo inspirado de Madrid, ou se Fraga vai
constatar outra vez que é imprescindible e que ten que sacrificarse pola
patria durante catro anos máis. ¡Que
panorama!.
4. Beiras e Nogueira
Beiras debeu marchar antes, dun
xeito mái radical e cun corte máis
limpo. E Nogueira non debía levar
vela no enterro dunha sucesión que
quere contemplar desde as gradas
dos sucesores en vez de facelo desde
a tribuna dos sucedidos. Porque se
iso fora así, tamén estarían empra-
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zados cara o camiño de Moisés as
outras vacas sagradas que teñen ao
BNG ancorado na súa historia, e
pode-ríamos soñar quizá cunha alternativa realista ao fraguismo con
Fraga, ou o fraguismo sen Fraga.
Para min é certamente desazonadora a sensación de estar gobernado
por xeracións que se enquistaron nas
súas propias biografías e que
perderon a sensibilidade para
decatarse do enorme abismo que
media entre a sociedade normal e a
política formal. Mentres que os políticos parecen presos das definicións
que eles mesmos fixeron, en resposta
a circunstancias e ppropostas que
empezan a ficar tan lonxe que xa son
pura historia, a percepción dos
cidadáns está modelada pola
capacidade de resposta aos problemas actuais que lle é atribuída a
cada forza política e a cada liderado
particular. E por iso empezo a pensar
se non haberá unha certa racionalidade no que parece ser unha
esquizofrenia política, que se adhire
sentimental e culturalmente a unha
proposta política galeguista, pero que
sempre acaba favorecendo a política
conservadora en clave electoral.
5. Arrepío
A piques de pecharse esta crónica,
tamén chegan a Galicia os ecos do
“caso Wanninkof”, que supuxo para a
galega Dolores Vázquez unha condena de quince anos de prisión, montada sobre unha investigación terceiro

mundista, un proceso xudicial viciado polo prexuíxoo establecido no sistema mediático, unha intervención
fiscal que é, lamentablemente, a típica do noso sistema procesal, e unha
intervención dun xurado popular que
amosa ata que punto foi irreflexiva e
precipitada a introdución desta figura procesal. Por iso, aínda que de
momento non está pechado o caso,
compre dicir non obstante que non
podemos acalar o escándalo natural
que este proceso suscita en todas as
ordes, e que mesmo debemos
aproveitalo para facer lección de para
qué serven, qué sentido teñen e a
quen protexen esas garantías
xudiciais que tan mala prensa teñen
agora –como se fosen impedimentos
para a xustiza– no seo da opinión
pública.
Porque, se ben é certo que a
sociedade non pode protexerse ao cen
por cen contra a acción criminal de
persoas que desvían a súa conduta
nun intre impredecible e por causas
fondas e ocultas, parece necesario, en
cambio, que nos protexamos moito
máis contra os erros dun sistema
xudicial e penal que está perigosamente influído polas esixencias de
eficacia e celeridade que impón a
opinión pública, e que con demasiada frecuencia inciden en erros que,
máis alá de seren profundamente
inxustos e irreparables, provocan,
coma un bumerang, o desprestixio
total do sistema policial e xudicial.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Miraba a luzada da tardiña. E as
paredes, os contornos, as ventás, e o
propio edificio, semellaban irse
esvaendo con ela, coma se pretendesen ocultarse á curiosidade dos
asistentes. Aos nosos oídos seguía a
chegar, aínda que amortecido polas
árbores e a vexetación, o rumor do
tráfico das inmediatas Praza de
América e Gran Vía, como unha advertencia exterior, ou quizais, unha
lembranza que chegaba doutro
tempo, doutro lugar, ou dun mundo
distinto, se ben que do mesmo escenario, daqueloutro tempo, e dos
mesmos seres, daquela nada máis
que rapaces, que entón accedían ao
interior da construcción pola escalinata que conducía ao seu inmenso
portalón, no que penduraba unha
enorme lámpada de cristal capaz de
escorrentar mesmo as tebras do pasado. Mais producía aínda outras
lembranzas, como as daqueles paseos pola Gran Vía, os partidos de
fútbol nos terreos situados na parte
posterior do edificio, os berros das
rapazas a remexer incansables polo
xa desaparecido piñeiral, os pri-
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meiros e subrepticios cigarros de
moitos, ao amparo das paredes dos
frontóns, a traxedia dos exames, as
entrabilicadas figuras do siloxismo
categórico…
De súpeto, os proxectores escorrentaron os pensamentos e as sombras, amosando de novo, coma unha
aparición, e en todo o seu explendor,
a emblemática construción. Refulxiron os sillares e as ventás das súas
paredes, e no alto da súa alta torre,
brillou de novo a esfera do reloxio, se
mal non me lembro, sempre
rengueante, e incapaz de se manter
moitos días seguidos no mesmo meridiano horario. Soaron entón as gaitas, e cantos alí nos atopabamos
esquecemos xa definitivamente os
rumores de fóra, ao tempo que as
lumieiras dos foguetes estraban
rideiras o firmamento, anunciando a
boa nova. Era o día 24 de xuño do ano
2003, data na que, por iniciativa de
diversas entidades, se decidira iluminar como merecía a fachada do
instituto Santa Irene, en Vigo. O sorprendente da ocasión era o feito de
que, aínda que ningún membro
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destas o chegase a sospeitar sequera,
nese mesmo día, cumpríanse cincuenta anos do momento no que a
primeira promoción de alumnos do
centro rematara o seu Exame de
Estado. A Reválida; a fin dos seus
estudos e da súa relación de oito anos
co mesmo. ¡Cincuenta anos! Toda
unha vida, ou nada máis que un suspiro, segundo se considere. Imposible, que nun intre como aquel, non
afloransen toda clase de lembranzas,
mesmo aquelas que xa cría por completo esmorecidas, e que non intentase establecer algún xeito de conexión entre aquel antes e este
despois.
O futuro dun grupo humano
calquera é sempre impredicible, por
moitas premisas e condicionantes a
que o tratemos de someter. Como
consecuencia, non creo de equivocarme se penso que ningún dos compoñentes da promoción que rematara
a súa Reválida naquel 24 de xuño do
1953, debeu de sospeitar, ou intuír
sequera, qué lle podería deparar a
posteridade no momento de comezar
o seu Bacharelato no interior do edificio, que agora estreaba iluminación, cando este abrira as súas portas,
por primeira vez, a principios de
outubro do ano 1945, coma quen di,
a penas unhas semanas despois de
que rematara aquela atroz Segunda
Guerra Mundial. Mais, daquel cativo
e ilusionado fato de rapaces, incapaces de advertir entón tales destinos,
saíron avogados, aparelladores,
empregados, empresarios, profesionais da banca, médicos, mestres, varios deportistas de certo nivel, e ata
nada menos que tres Presidentes: do

Parlamento de Galicia, un; outro da
Agrupación de Libreiros; e o terceiro,
o que levou ao Celta a xogar por
primeira vez a Copa da Uefa. Realidades estas imposibles de imaxinar
sequera naquela xa afastada data.
Estamos a falar dunha promoción
que convivíu co racionamento, os
loitos rigorosos, os retrasos de varias
horas dos trens, as interminables
obras do aeroporto de Peinador, os
tranvías, a retransmisión de películas por radio, ou os programas dobres
en sesión contínua do Cine Niza, que
tiña clases os sábados, separación de
sexos nas aulas, e a obriga de asistir
ao rezo do Santo Rosario. Un tempo
tamén no que unha viaxe no tren
eléctrico a Baiona significaba unha
experiencia da que falar durante
meses, ou no que chamar por teléfono a Pontevedra ou a Cambados, tiña
demoras de máis dunha hora. Mais
un tempo no que aínda non se sabía
absolutamente nada dos electrodomésticos, dos transistores, da cocacola, da televisión, das fotocopiadoras, dos ordenadores, dos vídeos,
dos teléfonos móbiles…, e moito menos aínda, dos dereitos do home, da
liberdade de cultos, dunha Constitución e un Estatuto de Autonomía, da
Unión Europea, ou das autovías, e no
que acceder ás “versións íntegras” de
obras coma Ben-Hur, Quo Vadis?,
Invanhoe, ou Don Camilo, representaba o máis elevado expoñente de
vangardismo cultural. Nun contexto
coma o que acabo de tratar de esbozar, mais nun ambiente académico
exemplar, aínda que difícil de comprender, ou de imaxinar sequera na
actualidade, instruíuse e evolueu nos
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seus comportamentos a primeira promoción de alumnos do Instituto Santa Irene, agora xa na súa Terceira
Idade. Case que unha palpable demostración de que, en realidade, cincuenta anos non son nada.
Heráclito de Éfeso (544-480 a.C.),
compendiou a súa filosofía nunha
curta e célebre frase: Panta rhe; todo
flúe, todo cambia, ou, nada permanece. Mais, quizais se trabucou en algo.
Porque, hai cousas que, evidentemente, sí persisten.
Banda Deseña
Entre os días 21 e 27 do mes de
xullo tivo lugar en Cangas o seu
Sétimo Salón do Cómic, ao que
asistiron distintos autores desta arte.
Dentro do programa de actos houbo
un obradoiro de caricatura, obradoiros infantís, e exposición de orixinais.
Así mesmo, foi publicada unha
revista cos traballos premiados nas
primeiras edicións do concurso de
Cómics por este salón organizado. O
logotipo da mesma está baseado no
vello templete que coroa o famoso
castro de Donón.
Do seguinte mes, entre o 11 e o 17
de agosto, é a sexta edición de Viñetas
desde o Atlántico, na Coruña. Nesta
ocasión o salón estivo especialmente
dedicado á grande figura do relato
gráfico arxentino, Alberto Breccia,
aínda que tamén ao catalán Ramón
Tosas, Iva e ao mestre madrileño
Antonio Palacios. E o colectivo
Chapapote presentou o primeiro
album en cómic sobre o Prestixe H2
Oil, concebido como unha textemuña
gráfica da catástrofe. Dirixido por
Manuel Cráneo e Kike Benlloch, e
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coa colabroación de 67 debuxantes
galegos, trata de transmitir unha
auténtica mensaxe ecolóxica e social,
en clave de humor e de retranca, na
que a portada de Fernando Iglesias
"Kohel” presenta nada menos que a
Tintín, o capitán Haddock e ao can
Milú, a limpar chapapote na nosa
terra. O seu contido pódese seguir na
páxina www.chapapote.org.
Cine e Teatro
A XX Mostra de Teatro Cómico de
Cangas celebrouse na primeira
metade de setembro pasado. Abriu o
certame a obra Escoitade mortais, do
arxentino Angel Pavlovsky, seguida
por Defendendo ao cavernícola, o
espectáculo infantil Splash, a Gran
Ilusión, do Teatro do Morcego, e
outras máis. Ao mesmo tempo
celebráronse distintas actividades
paralelas, coma a homeaxe ao desaparecido dramaturgo Roberto Vidal
Bolaño, ou a exposición 30 anos de
Els Joglars.
Congresos. Comunicacións
A lingüísta Rosario Álvarez é xa
nova Académica. O seu discurso de
ingreso foi pronunciado na Faculdade
de Xeografía e Historia da Universidade de Compostela, o pasado día 6
de xuño. O título do mesmo: Variedade e diversidade da Língua.
Algunhas reflexións sobre cambio,
variación e galego estándar. Foi
respostada polo tamén académico
Antón Santamarina. Rosario Álvarez,
que xa participara no proceso de
elaboración das Normas de 1982,
defendeu que a Academia debe estar
atenta aos cambios lingüísticos que
proveñen doutras instancias sociais
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Unhas semanas máis tarde, o 12
de xullo, a mesma Academia aprobaba a nova normativa lingüística,
que unifica, rectifica, ou mellora,
determinados puntos ata entón un
tanto conflictivos tanto na ortogrofía
coma no propio léxico da nosa lingua.
Agora ben, comezado xa o novo curso
académico, no momento de redactar
estas liñas, sorprende un tanto o feito
de que, a non ser algúns xornais e
medios cunha certa sensibilidade
cultural, tales normas aínda non
fosen publicadas no Diario Oficial de
Galicia. Algo que se interpreta no
sentido de que a Dirección Xeral de
Política Lingüística da xa por válidos
os cambios. Sería importante, sen
embargo, que os profesores dos nosos
colexios sexa axeitadamente advertidos acerca destas disposicións, en
evitación de que a impartición das
mesmas non se reduca tan só á boa
vontade dalgúns.
Segundo acordo da Real Academia,
o Días das Letras Galegas do próximo
ano 2004 vai estar dedicado a Xaquín
Lorenzo Fernández, máis coñecido
como Xocas, un estudoso da nosa
cultura tradicional. Nado en Ourense
o 23 de xuño de 1907, discípulo e
integrante na Xeneración Nós, Xocas
brillou no estudo do folclore e a
etnografía galegos. Foi tamén
membro do Seminario de Estudos
Galegos, e da Real Academia, e o
primeiro presidente do Museo do
Pobo Galego, tendo no seu haber
numerosísimas publicacións e
estudoos.
Decesos
A paréntese estival tróuxonos un
monte de tristes novas relacionadas

con este apartado da nosa Rolda, que
imos tratar de resumir o máis brevemente posible:
O 21 xullo, e á idade de 89, foise
Carlos García Bayón, xornalista e
Cronista Oficial de Ribeira, que
residía na parroquia, con reminiscencias romanas, de Xuño. García
Bayón nacera en Caldas de Reis en
1914, mais afincou axiña na Barbanza
como profexor do colexio de Ribeira
que leva o seu nome. Xornalista desde
os 42 anos, colaborou en numerosas
publicacións, que lle valeron, entre
outros, os premios Fernández
Latorre, Pérez Lugín, Julio Camba e
Alvaro Cunqueiro. Recibiu, así
mesmo, a Medalla Castelao. Tamén
investigador arqueolóxico, entre as
súas obras atópanse Piedras ilustres
de la Barbanza, Muros, Xallas, ou
Valle-Inclán. Deixa inconclusos
traballos como A Torre das Xunqueiras, e outros.
O 7 agosto abandonounos Domingos García-Sabell, nado había 92 anos
en Compostela, médico, galeguista,
delegado do Goberno, senador por
designación real, presidente da Real
Academia, e ensaísta relevante,
posuidor ao mesmo tempo dunha
destacada biblioteca. Parte dos seus
traballos foron publicados pola
editorial Galaxia, entre eles un sobre
o Finnegans Wake de Joyce, en clave
irónica, unha aguda reflexión sobre a
medicina psicosomática, en relación
coa nosa cultura, e outros, mesmo
sobre o sexo, nos que soubo ser un
avanzado e rachar determinados
prexuízos. A súa obra é extensísima.
Outro compostelán, este máis novo,
xa que nacera en 1932, Camilo Otero,
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deixounos o 26 do mesmo mes.
Camilo Otero, aprendiz de canteiro
aos doce anos, e despois alumno de
Francisco Asorey, fórase a Barcelona
no 1956 decidido a se dedicar á arte.
Mais, cinco anos despois, estaba xa
en París onde, para subsistir, mesmo
foi axudante no depósito de cadáveres
e limpador. Nesta cidade, na que
chegou a tratar a Pablo Picasso, pasou
a maior parte da súa vida, retornando
á súa terra en 1998. A súa obra consta
de esculturas, terracotas, xoias e
gravados. Fixo unha morea de exposicións entre Galicia e Francia, a
primeira en Compostela en 1962. En
1992 rexeitou a Medalla Castelao da
Xunta. A súa escultura máis emblemática é A Pasionaria, hoxe instalada
diante da Faculdade de Económicas
da súa cidade natal, o mesmo que o
seu grupo, Pórtico da Gloria, este no
parque da Ponte Mantible. Tamén
doou 140 gravados ao Museo do Pobo
Galego. Segundo a súa propia
opinión, cada unha das súas sobras, é
un autorretrato seu. As súas cinzas
foron deitadas ao mar na dilatada
praia de Carnota, lonxe da sociedade
e da civilización.
Dous días máis tarde, o 28 de
agosto, faleceu tamén Raimundo
García Domínguez, Borobó. Nado en
Pontecesures o 10 de xullo de 1910,
licenciouse en Filosofía e Letras na
Universidade compostelá. Xornalista
despois da Guerra Civil, pasou a
utilizar o pseudónimo Borobó na
sección Anacos, do vespertino La
Noche. Foi director deste xornal e
tamén de El Correo Gallego, así como
Cronista Oficial de Compostela.
Posteriormente dirixiu Chan, en

74 402

Madrid. Escribiu tamén varias
comedias, narracións e guións cinematográficos. O seu féretro foi instalado no Panteón de Galegos Ilustres, e, posteriormente enterrado en
Pontecesures.
No mesmo mes de agosto desapareceu tamén o cineasta Manuel Mur
Oti. Nado en Vigo en 1908, marchara
a Cuba en 1921, país no que cultivou
a poesía e o teatro. Despois da Guerra
Civil refuxiouse en Francia, instalándose en Madrid en 1944. Coa
novela Destino Negro foi finalista do
Nadal. E como director cinematográfico tivo o seu cénit produtivo
ao final dos anos 40, reincidindo en
1956 con Fedra o el batallón de las
sombras. Con posterioridade, a súa
obra deixou de ser crítica, para
derivar cara a traballos máis convencionais.
Por último, queremos lembrar
tamén aquí ao historiador francés
Pierre Vilar, que tamén nos deixou
nese mesmo mes de agosto. Nado en
1906 en Frontignan, Pierre Vilar
levou a termo unha destacada
renovación dos estudos históricos, ata
se converter en mestre e guía de
cantos investigadores trataban de se
librar da ficción e dos condicionamentos externos. Hispanista e
investigador da nosa Guerra Civil
publicou en 1947 unha breve, e en
edición de peto, Histoire de l’Espagne. Súa é tamén Economía, Dereito,
Historia (1983).
Etnografía
Ás moitas commemoracións de
carácter histórico que no noso país se
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veñen prodigando nos últimos anos,
tanto de celtas, coma de romanos, ou
medievais, súmase agora a continuidade doutra na que o motivo é a
nosa prehistoria. Referímonos á que
se celebra no concello de Mós,
organizada pola Asociación Xuvenil
Mos Keo Colectivo. O seu escenario,
a mámoa da Penavoca, non puido
estar mellor escollido, xa que se trata
dun poboado megalítico. Ademais de
actos lúdicos, nos que os asistentes
levaron indumentaria e comportamentos ad hoc, houbo proxección de
documentais relacionados co mundo
dos trogloditas, que, con todo, non
ten demasiado que ver co megalistismo, xa que esta cultura é moi
posterior, así como mercados,
demostracións de habilidades prehistóricas, xogos e probas. A festa tivo
un final de auténtica actualización
histórica cun concerto de música folk.
As Letras
No momento de saír do prelo o
noso anterior número de Encrucillada, fallábase en Betanzos a
vixésima edición dos premios Xerais
de novela, e Merlín de literatura
infantil. As obras premiadas resultaron: Casa Skylab, do xornalista
bilbaino Santiago Jaureguizar, e
Irmán do vento, do profesor de
Vilaboa Manuel Lourenzo González.
No mesmo acto foille entregado o
galardón de Cooperación Cultural á
Asociación Galega do Libro Infantil e
Xuvenil. Casa Skylab, é unha novela
negra, desenfadada, fantasiosa, e
satírica, na que se move toda unha
fartura de persoaxes á procura do
poder nunha comuna, situada nun

imaxinario lugar dos Ancares
lugueses. En canto ao premio Merlín,
Irmán do vento, representa a visión
do conflito do Iraq a través da mente
dun neno de trece anos deste país. E,
aínda que se trata dunha metáfora
de todas as guerras, o seu autor
asegura ter procurado fuxir nela de
todo didactismo ideolóxico.
O extremeño, residente en Vigo,
Xosé Antonio Perozo, obtivo no
pasado mes de xullo o Premio de
novela por entregas, convocado por
La Voz de Galicia, coa súa obra
Caderno de Riparia. O traballo foi
publicado no xornal patrocinador ao
longo de agosto en 31 capítulos, todos
eles da mesma extensión. De
inmediato o traballo vai ser editado
en forma de libro. Perozo, gañador xa
de moitos premios, parece ter acadado nestes momentos o cénit da súa
produción. Recentemente, como
lembrarán os nosos lectoros, acadou
tamén o premio Blanco Amor de
novela.
O primeiro certame literario
fallado despois do verán, foi o
Narrativas Quentes, ou de temática
erótica, de Edicións Positivas. O
ferrolán, e enxeñeiro Agrícola,
Alberte Momán foi o seu vencedor,
con O lobo da xente, un conxunto de
relatos enfiados arredor dos tabús
que se seguen a manter sobre o sexo.
Mais, aínda que este sexa o seu
primeiro libro, Alberte Momán está
moi vencellado co noso panorama
literario, xa que, ademais de ser coordinador de contidos da revista poética
Redes Escarlatas, participou tamén
en numerosos recitais, e figura con
traballos de teatro e novela curta en
distintas páxinas electrónicas.
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Novas en Xeral
Medra a alarma pola posible
desaparición da fervenza da Freixa
no río Xesta, en Liñares, concello da
Lama, sobre a que pesa a ameaza da
concesión dun aproveitamento
hidroeléctrico. Parece ser que a ponte
romana próxima a ela vai ser respectada. Mais non está demasiado claro
se a a actuación industrial que alí se
pretende vai ser capaz de manter o
caudal necesario para que os
visitantes que ata alí veñen acudindo,
poidan seguir a contemplar os
fermosos canos de auga a descender
polos socalcos das súas rochas, como
ata agora. En todo caso, debemos
esperar que haxa a cordura suficiente
para que non se cometan alí
actuacións irreversibles que logo
teriamos que lamentar.
Volve a sair, esta vez con carácter
bimestral e un novo deseño, a Guía
dos Libros Novos. A revista conta con
36 páxinas, e no presente número
contén un monográfico sobre a
tradución, ademais das recensións e
críticas dos libros últimamente
aparecidos no noso mercado.
Confiemos, unha vez máis, no acerto
dos seus dirixentes para conseguir
chegar axeitadamente aos lectores e
poida cumprir o seu tan necesario
labor informativo.
Varia
O poeta herculino Miguel Anxo
Fernán Vello, foi o gañador do do

premio xornalístico Reimóndez
Portela, por tres artigos sobre a
animación á lectura –nada máis
importante e recomendable nestes
momentos de crise– publicado no
xornal Galicia Hoxe. Así mesmo, Luís
Tosar, o actor de Os luns ao sol,
recibíu o premio Ramón Piñeiro pola
súa traxectoria artísitca, concedido
pola asociación cultural Val de
Láncara.
O premio Celanova, casa dos
Poetas, foi nesta ocasión para Antón
Tovar. O acto de entrega do mesmo
incluiu unha ofrenda froral no
monumento a Celso Emilio Ferreiro,
na propia Celanova. Nacido en Rairiz
da Veiga en 1921, Antón Tovar
publicou o seu primeiro libro,
Arredores, en 1962. As súas últimas
obras son: Diario íntimo dun vello
revoltado e o libro de poemas Cadáver
adiado.
A obra Avenida do Parque, 17, de
Agustín Fernández Paz, vai ser
publicada en árabe pola editorial
libanesa Dar Al-Majani. Fernández
Paz é hoxe o noso autor máis
traducido, anunciándose axiña a
aparición, en portugués, da súa novela
O Laboratorio do doutor Nogueira. A
editorial Ambar, do Porto, que nola
vai ofrecer, xa publicara o seu O
Centro do Labirinto. Así mesmo, van
aparecer, en catalán, Noite de voraces
sombras, e en castelán, O meu nome
é Skywalker, tamén de Agustín
Fernández Paz.
Xoán Bernárdez Vilar
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“Venturosos os pés que
abren camiños”
R ubén Ar
amb
ur
u Molet
Aramb
ambur
uru

Así cantamos na XXVI Romaxe,
unha das mellores en moitos anos.
Comezo esta crónica repasando
algúns dos acontecementos deste
verán “quente” non só polas calores,
e a un gustaríalle atoparse con pés
venturosos, deses que abren camiños,
aínda que haxa que arriscarse e perder seguridades. Conduzo cara a
Terra Cha convocado pola gran festa
irimega e vexo pasar moitos autobuses en sentido contrario. Adiviño a
onde se dirixen: aos Milagres de
Amil. Onte escoitei falar ao crego do
santuario pola radio, dicindo que
agardaban máis de cen mil persoas
na fin de semana. De moitas parroquias e lugares saen as xentes andando, ás veces toda a noite para chegar
aos pes da virxe. Hai outro acontecemento estes días que chama a miña
atención, as reliquias de Sta.Teresiña
de Lisieux veñen visitar Galicia pasando por varias dioceses. Os bispos
convocan de maneira extraordinaria
a todos os párrocos para que
mobilicen aos fregueses e acudan a
venerar os santos restos. Non quixera
facer máis comentarios, pero entenderedes que hai días nos que un se

sente un pouco raro. Deámoslle un
breve repaso a algunhas das novas
eclesiais destes últimos meses.
A saúde do papa
Paso uns días cun crego maior, tradicional, conservador e moi boa
persoa e amigo. Está enfadado, crispado cando saca o tema do Papa na
viaxe que fixo a Eslovaquia. Dime
que non hai dereito, que ese home
ten que descansar e que se está
ofrecendo unha imaxe negativa da
Igrexa. Escoito o mesmo a moitas
persoas, que non son especialmente
críticas. Dicíanmo unhas mulleriñas
o outro día despois da misa: “¿pero
como teñen así a ese homiño?”. Parece xa un clamor o que pide o descanso
do Papa, e as frías explicacións dos
voceiros eclesiásticos falando de sacrificio, testemuña, e incluso martirio só atopan ecos en grupos moi
reducidos. O Papa comeza a dar pena,
mesmo mo dicía un bo amigo,
membro dun sindicato, que se confesa
“ateo militante”. Algúns sectores
máis críticos, pediron nestes días a
renuncia do papa Wojtyla. Xa no mes
de agosto, Xoán Paulo II tivo que
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suspender a viaxe programada a
Mongolia, a súa saúde empeorou debido á calor do último verán, como
moitos dos anciáns de toda Europa,
lembremos que só en Francia
faleceron unhas quince mil persoas.
O 11 de setembro, foi a primeira vez
que non foi capaz de rematar o seu
discurso e tivo que lelo un dos
monseñores que o acompañaban. O
Papa insistía unha vez máis, na
necesidade de respectar e robustecer
as raíces cristiás de Europa. Esta é a
terceira viaxe que fai a Eslovaquia,
país que proximamente formara parte da Unión Europea.
Xoán Paulo II tivo que escoitar
voces de protesta da comunidade
xudía en Eslovaquia, mentres canonizaba novos santos: Vasil Hopko
(1904-76) un bispo que morreu
envelenado no réxime comunista e
Zdenka Schelingová, unha monxa
torturada ata a morte por axudar a
escapar a un crego prisioneiro. A causa da protesta é a negra historia de
Josef Tiso un monseñor eslovaco colaboracionista dos nazis, que foi presidente do goberno de 1939 ao 45 e
deportou milleiros de xudeus cara
aos campos de exterminio. Tiso foi
executado en 1947 a pesar de que Pío
XII intentou mediar para que non
aforcasen a un sacerdote católico.
Unha das reclamacións da comunidade xudía de Eslovaquia é a recuperación dos bens expropiados polo
crego xenocida aos xudeus.
En xuño Xoán Paulo II visitou
Croacia na que foi a súa viaxe número
100 fora de Italia. No mesmo mes
reuniuse con Colin Powell normali-
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zando así as relacións da Santa Sé,
arrefriadas durante a crise e a guerra
contra Iraq. O Papa insistiu en que
debe ser a ONU a protagonista da
reconstrucción do Iraq e que ademais
se debe prestar especial atención aos
dereitos fundamentais, entre eles a
liberdade relixiosa. Tamén trataron
o tema da “folla de ruta” para a paz
entre israelís e palestinos, e o papa
defendeu a necesidade dun estado
palestino. Polos sucesos que vivimos
ultimamente todo apunta a que non
vai ser posible esta reconciliación en
Oriente Medio, que é para moitos, o
gran problema para a estabilidade
política dos próximos anos.
Europa cristiá
A cristiandade de Europa é a gran
preocupación destes últimos anos do
papado, que no mes de outubro
cumprirá un cuarto de século. L’
Osservatore Romano iniciou en
setembro unha campaña titulada
"Europa, ou é cristiá ou non será”.
Recordamos as xestións feitas polo
Vaticano e a Conferencia de Bispos de
Europa, para que se fixera referencia
ao cristianismo no texto da constitución europea. Xestións que non
atoparon demasiados ecos na clase
política, mesmo entre os partidos
demócrata-cristiáns, supoño que con
gran sorpresa para o Vaticano. Incluso Giulio Andreoti desaconsellou a
mención dicindo: “Non tomarás o
nome de Deus en van”. Tamén o Patriarcado ortodoxo de Moscova
manifestou o seu estupor pola omisión do cristianismo no borrador do
texto constitucional e denunciou o
intento de modificar a historia
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seguindo certos patróns ideolóxicos.
Foi o presidente Aznar quen se puxo
do lado do Papa, hai uns días, dicindo
que vía lóxica a mención. Parece que
a última hora os membros do PPE
pedirán nunha enmenda que a Constitución europea recolla as raíces
xudeu-cristiás, segundo manifestou
o seu presidente Gert Pöttering tras
unhas xornadas celebradas en Madrid. Pedide que se vós dará.
Revolución gai
Foi un dos grandes temas deste
verán. Coincidindo cun novo e polémico documento do Vaticano sobre os
homosexuais, a Convención Nacional
de Bispos da Igrexa Anglicana dos
EEUU escolleu por vez primeira un
homosexual como bispo da diocese
de New Hampshire o pasado 6 de
agosto. A elección de Gene Robinson
que así se chama o novo bispo, causou
estupor e fixo que todos os medios
informaran do asunto durante varios
días. O nomeamento desencadeou
unha forte crise na Igrexa Anglicana
que ameaza cun cisma. Os grupos
máis conservadores das igrexas anglicanas en América anunciaron unha
convención para o mes de outubro e
tratar a posible separación da Igrexa
episcopaliana. No mesmo sentido se
manifestaron os voceiros de América
Latina e doutros países. O primado
da Igrexa Anglicana, o arcebispo de
Canterbury, Rowan Wiliams, pediu
cautela e moderación ante a decisión
dos norteaméricanos. Non pasaron
dous días desta elección polémica
cando a mesma convención episcopaliana deu opción aos párrocos para
que celebren cerimonias de unión

entre persoas do mesmo sexo. Parece
ser que non é máis que o placet a un
costume que leva implantado xa máis
dunha década nas 109 dioceses
episcopalianas dos EEUU. Ante a
crecente ameaza de cisma, o primado
anglicano convocou un sínodo mundial en Londres para o mes de
outubro para tratar o tema da
homosexualidade. Algúns membros
de movementos gais de Galicia
coméntanme a súa alegría por este
avance, e manifestan a esperanza de
que a nosa Igrexa vaia aprendendo
dos anglicanos. ¿Que dicirlle a estes
amigos, cristiás comprometidos e
homosexuais e que por iso sofren o
dobre?... ¡venturosos os pés que abren
camiños!
Celibato opcional
Un grupo de máis de 160 sacerdotes católicos de Wisconsin, nos EEUU
firmaron unha carta-manifesto a favor do celibato opcional. Quizais é
unha resposta á crise desatada a raíz
dos escándalos de abusos a menores.
Tamén se sinala como unha posible
solución ao problema vocacional que
padece a Igrexa estadounidense. Algún eco tivo este manifesto xa que o
celibato foi incluído na axenda de
discusións do Subcomité sobre a Vida
Relixiosa da Conferencia Episcopal
dos EEUU, que ten previsto debatelo
no mes de novembro. Varias
organizacións leigas levan máis dun
ano pedindo a fin do celibato, xa que
cren que é causa indirecta da praga
de abusos sexuais. Conscientes da
dificultade do tema esperan alomenos que “se abra a discusión, xa que
ninguén fala disto, abertamente”
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manifestou un voceiro dos cregos.
Coincidindo con esta demanda, o
arcebispo de Boston, Sean P.
O’Malley ofreceu 55 millóns de dólares para evitar os xuízos por pedofilia
ante as máis de 500 denuncias por
abusos sexuais contra os cregos. Un
informe do fiscal xeral de Massachusetts desvelou que máis de mil
nenos foron vítimas de agresións
sexuais cometidas por sacerdotes. As
cifras son para tremer e tamén para
pensar e buscar novas formas de
ministerio que axuden á vivencia
afectiva dos relixiosos. Recordamos
que o cardeal Bernard Law, tivo que
dimitir como arcebispo de Boston en
decembro por protexer e ocultar os
cregos denunciados. Neste verán saíu
á luz un documento vaticano dos
tempos de Xoán XXIII no que se
ordenaba silenciar calquera caso de
abuso, baixo pena de excomuñón. ¡A
verdade faranos libres!
Xoán Paulo I
Cúmprense os 25 anos da morte
repentina de Albino Luciani, o papa
do sorriso, como lle chamou a prensa
naquel mes en que iluminou co seu
rostro toda a Igrexa. No mes de xuño
a Congregación para as Causas dos
Santos deu seu parecer positivo para
emprender o proceso canónico sobre
a santidade de Xoán Paulo I.
Coincidindo co aniversario da súa
morte, aparecen novamente rumores
sobre a súa causa. Hai uns días a
prensa informaba sobre a investigación que o sacerdote abulense Jesús
López Sáez, fixo nestes 25 anos. Os
datos que achega parecen demoledores e implica á mafia e algúns altos
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cargos da curia na morte do Papa. O
autor achega testemuñas que van
desde o médico persoal de Luciani,
quen declara que tiña unha saúde de
ferro e que non era propenso a sufrir
un ataque coronario xa que tiña
sempre a tensión baixa, así como
cartas do irmán do Papa. Parece que
un dos datos máis reveladores é que,
contra o dito oficialmente, a Xoán
Paulo I se lle practicou a autopsia. A
investigación deste tenaz sacerdote
está pendente de ser publicada pese
ás presións que, segundo conta, recibe do Vaticano e da súa propia diocese.
Ecumenismo
Celebrouse o I Encontro Ecuménico das Igrexas alemás, o Kirchentag,
no mes de xuño en Berlín. O resultado foi moi positivo debido ao forte
impulso dado á comuñón entre
cristiáns. Foi todo un acontecemento
histórico que reuniu na súa clausura
a máis de 200.000 persoas entre luteranos, católicos e membros doutras
igrexas e comunidades cristiás, que
xuntos expresaron na berlinesa praza
da República a través da oración o
seu desexo de camiñar xuntos nun
proxecto común. Pero se esta boa
nova nos anima, nunca falta un sapo
que tragar xa que a presión ortodoxa
impediu a sinatura do acordo sobre
culto relixioso entre o Vaticano e o
goberno de Xeorxia. Todo porque este
tratado igualaría a Igrexa católica
coa ortodoxa, dominante no país do
Cáucaso. Os ortodoxos manifestaron
que o acordo agravaría seriamente as
relacións entre ambas igrexas.
Relixión e ensino
Levo tempo dándolle voltas á testa
sobre este tema. Eu creo ter as ideas
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claras sobre o asunto da relixión na
escola, pero ás veces escoito a
compañeiros ensinantes que a
defenden con fundamento, desde
posturas razoables e dialogantes. Hai
pouco, a revista Irimia publicaba
unha carta que unha antiga alumna,
e agora mestra de relixión enviaba a
Pepe Chao, defendendo a relixión
como necesaria no ensino. Cada vez
hai máis profesores leigos/as, moi ben
formados e de mentalidade aberta
que apostan por este modelo. Non
sei, creo que non é doado, nin penso
que o modelo decretado sexa o máis
idóneo. Falo cos mozos que teño preto
e din que non lles interesa moito a
cousa, e leo que o 64% dos mozos
entre os 16 e os 29 anos non cren nas
institucións, entre elas a Igrexa.
Supoño que o debate irá para moito
tempo. O asunto é que arrinca o curso
e un suspenso en relixión contará
para repetir, cousa que non pasará
coa alternativa, de momento. Se
lembrades, a discusión comezou aló
por xuño cando o goberno creou na
LOCE (Lei da Calidade da Educación) unha área para integrar a
relixión e a súa alternativa “Feito
Relixioso”. A materia de relixión
recupera o seu vello status, conta
para repetir curso e fai media para o
acceso á universidade. A Conferencia
Episcopal mostrou a súa satisfacción
despois de pelexar 26 anos para
impoñer os seus criterios. O Cardeal
Rouco manifestou que a Relixión é
científica e precisa a mesma consideración que as matemáticas. Ante as
denuncias de inconstitucionalidade
presentadas por parte da oposición e
os sindicatos, o presidente da CEE

dixo que o convenio España-Santa Sé
é supraconstitucional. O PSOE, IU,
UXT e CCOO xa anunciaron recurso
ante o Tribunal Constitucional.
Outra das discusións frecuentes é a
do nomeamento dos profesores de
relixión e a súa situación laboral.
Escoitei a un grupo deles que defendían a necesidade dunhas oposicións
para non ser designados persoalmente polo vigairo encargado. O
Bispo de Segovia, Luis Gutierrez
reclamou un tratamento xurídico
máis acorde cos dereitos e a
sensibilidade do traballador para os
profesores de relixión –acórdome dun
amigo que non podía mercar un piso
xa que ninguén lle aseguraba o
traballo no curso seguinte–. O bispo
pedía nunha carta pastoral que os
poderes públicos garantan os aspectos laborais e sociais dos profesores,
como a protección da súa estabilidade, dotación económica, asegurar o futuro laboral do profesor que
por calquera causa non sexa renovado... e puña como exemplo as
solucións doutros países europeos. O
certo é que polo menos debían existir
uns criterios públicos á hora de contratación e destinos, así evitaríanse
tantas acusacións de enchufismos, favoritismos e desigualdades.
Curas obreiros
O 7 e 8 de xuño un congreso reuniu
en Barcelona a uns 40 curas obreiros
de dez países europeos no seu XV
Encontro Internacional. Foi este un
movemento fundado en Francia polo
cardeal Enmanuel Suhard e
desenvolveuse clandestinamente en
España nos anos da ditadura e tivo
unha presenza importante nos 60 e
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70. Actualmente son uns 500 sacerdotes que traballan en fábricas,
hospitais, transporte... renuncian á
súa paga do estado ou da diocese, e
non cobran por impartir os sacramentos, viven do seu soldo como
traballadores. Asistiu a este encontro
o bispo auxiliar de Barcelona, Joan
Carreras, o que se leu coma un signo
de achegamento por parte da
xerarquía a este colectivo. Carreras
destacou o “testemuño persoal e excelente destes sacerdotes”. En España quedan uns cen sacerdotes
traballando en distintos sectores da
producción: metalúrxicos, electricistas, carpinteiros, ATS, recolledores
de lixo... Houbo algunha crítica á
xerarquía española, que a diferencia
de Francia, tivo menos comprensión
e entendemento cos curas obreiros o
que fixo que moitos se decantaran
pola actividade política, abandonando o seu ministerio.
Congreso de teoloxía
A asociación Juan XXIII celebrou
en Madrid o 23 Congreso de Teoloxía
baixo o lema “Cambio de valores e
cristianismo: novos valores novos
camiños”, ao que asistiron preto de
1.000 participantes. Hai anos que o
congreso se reune na sé do sindicato
CCOO, ao presionar a CEE para que
ningún centro relixioso se prestase a
cederlle os locais. A maior parte dos
congresistas son relixiosos e
relixiosas dedicados ao ensino,
ademais de moitos segrares pertencentes a comunidades de base de
todo o Estado. América Latina
sempre ten unha presenza notable
nestes encontros, fieis á teoloxía da
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liberación, así este ano contaron coa
participación da teóloga Silvia Regina
de Lima Silva, profesora da Universidad Bíblica Latinoamericana, que
insistiu en que o lugar teolóxico por
excelencia son os pobres. Outros
relatores foron Ana de Miguel da
Universidade da Coruña, José Luis
Moral da Universidade Pontificia
Salesianum e José María Mardones,
ademais de xornalistas e políticos
que interviñeron nas distintas mesas
redondas.
Bispos cataláns
En Cataluña andan as augas
revoltas desde hai meses a causa do
nomeamento dos bispos de Barcelona e Vic. Os sectores máis críticos,
sobre todo co cardeal Carles iniciaron unha campaña de recolleita de
sinaturas e de presión ante a sospeita
de que o posible sucesor fose Manuel
Ureña, bispo de Cartaxena. Unha
delegación das 31 entidades de carácter cristián entregaron ao nuncio
Manuel Monteiro o documento
“Demanem bispes d’aquí”, un
manifesto moderado que sinala que
“é normal que cando hai suficientes
pastores do propio pobo, os bispos
deben escollerse dese conxunto... con
todo respecto, non pedimos nada extraordinario senón o máis normal:
que os bispos de Cataluña xurdan das
comunidades do país”. O nuncio
acolleu o manifesto nun clima cordial e receptivo. Na diocese de Vic, o
relevo de Josep María Guix por Romá
Casanova non sentou moi ben ao sector crítico pois considérano un home
de Carles. Estes grupos chegaron a
manifestarse ante a catedral o día en
que o novo bispo entraba na diocese.
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A morte do que foi bispo de Solsona
Antoni Deig, causou pesar na Igrexa
catalana. Deig distinguiuse polo seu
compromiso relixioso e político con
Cataluña e polos seus postulados
progresistas. Foi amigo e defensor do
bispo de São Fèlix do Araguaia (Brasil) Pere Casaldáliga. Deig impulsou
a creación dunha Conferencia
Episcopal Catalana, sen que se
chegara a realizar o proxecto que
quedou nunha rexión eclesiástica
entre Tarragona e Barcelona.
Demostrou sempre seu talante nacionalista e chegou a lamentar a escasa continuidade que a súa mensaxe
tiña na actual cúpula da igrexa catalana.
Bispos vascos
Os bispos Setién, Uriarte e
Blázquez foron noticia ultimamente.
Setién pola publicación dun libro, De
la ética y el nacionalismo, que alcanzou tres edicións en dous meses. Con
claridade expón os planeamentos e
estratexia dun clero comprometido
apaixonadamente coa causa nacionalista baixo o manto dun maxisterio
fundamentado na doutrina social da
Igrexa. Setién advirte aos seus colegas españois: “Antes de facer unha
valoración ou emitir un xuízo sobre a
realidade é preciso coñecela” en clara
referencia ao documento da CEE sobre o nacionalismo que provocou serias diferencias entre os bispos o ano
pasado. Outra das afirmacións do libro é que se hai un Pobo Vasco, nun
estado plural, ten dereito a exercer a
autodeterminación. O seu sucesor, o
bispo Uriarte, foi criticado por unhas
declaracións nas que tamén reclama-

ba o dereito de autoafirmación dos
vascos, e que foron entendidas desde
os medios españois como unha
lexitimación do plan Ibarretxe e da
política do PNV. Ricardo Blázquez,
bispo de Bilbao, fixo unhas declaracións pedindo que a banda terrorista ETA non reciba axuda ningunha
da sociedade e mostrou o seu apoio ás
vítimas do terrorismo e ás persoas
que viven continuamente ameazadas.
Tamén foi noticia en Euskadi o párroco de Maruri, Jaime Larrinaga,
que tras 33 anos nela abandonou a
parroquia. Era o primeiro cura que
tiña escolta, polas ameazas recibidas
tralo seu posicionamento contra o
nacionalismo e os terroristas. Coméntase que o sacerdote decidiu marchar
ante a postura da maior parte dos
veciños que lle deron as costas e
mesmo se negaban a que preparase
os seus fillos para celebrar a primeira
comuñón.
Descenso do IRPF
Facenda revela un serio descenso
na recadación da Igrexa na declaración da Renda. A porcentaxe dos que
marcan o “X” para a Igrexa católica
descendeu entre dous e catro puntos
con respecto a exercicios anteriores.
A CEE falou dun “moderado descenso” fronte aos datos do ministerio.
No ano 2001 a Igrexa de España
viuse inmersa en varias polémicas
como a non adhesión ao Pacto
Antiterrorista, e os escándalos das
Obras Misioneiras Pontificias e
Gescartera onde participaron varias
institucións eclesiásticas, entre elas
o arcebispado de Valladolid. Pode que
fosen estas algunhas das causas que
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inclinaron a moitos cidadáns a non
destinar os seus impostos en axuda
da Igrexa.
Morte dunha cooperante
No mes de xullo Anabel Sánchez
Torralba, de 22 anos e cooperadora
dunha ONG cristiá animada por
unhas relixiosas salesianas, morreu
en Guinea Ecuatorial polo disparo
dun soldado nun control militar. Era
natural de Ocaña, onde se lle rendeu
unha emotiva homenaxe por parte
dunha multitude de amigos e veciños
que fixeron unha celebración pública
da fe para despedir a esta moza,
vítima da violencia contra a que ela
mesma loitaba.
Revisión xesuíta
Por vez primeira reuniuse en España a Congregación de Procuradores da Compañía de Xesús nos seus
463 anos de historia. Participaron 97
delegados de todo os países do mundo, presididos polo xeneral Hans
Kolvenbach. Durante cinco días revisaron o estado da Compañía e a súa
evolución nos últimos anos dentro da
Igrexa, especialmente no pontificado
de Xoán Paulo II, no que foron relegados trala época de Arrupe e a aposta pola opción preferencial polos pobres, que levou á Compañía a tomar
posturas comprometidas sobre todo
en Centroamérica. Moitos teólogos e
sacerdotes xesuítas foron amoestados
polo Vaticano, cando non apartados
das súas funcións. A Compañía de
Xesús foi perdendo méritos, fronte ós
novos movementos relixiosos como o
Opus Dei, Lexionarios de Cristo,
Neocatecumenais, Comuñón e Liberación...
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Os Lexionarios de Cristo
seguen coa súa expansión
Os Lexionarios de Cristo mercaron,
co curso escolar xa iniciado, e sen
previo aviso aos pais, o colexio madrileño Virgen del Bosque, que ata
agora tiña un ideario laico. Como é
costume nesta congregación ultraconservadora, o primeiro que fixeron
foi separar os alumnos por sexos, introducir a “misa voluntaria” no recreo, a construción dunha capela e a
presenza dun director espiritual para
os estudantes. Moitos pais e profesores quedaron parvos ao atoparse coa
nova situación, tendo en conta a
dificuldade de cambiar os nenos de
colexio unha vez iniciado o curso, ou
buscar outro posto de traballo. O
colexio era unha institución docente
privada con máis de 30 anos de experiencia, independente de calquera
confesión relixiosa ou política. Non é
a primeira vez que os lexionarios fan
esta manobra, e cada vez van
adquirindo novos colexios. Só en
Madrid e arredores contan con catro
centros.
En Galicia
Foi boa nova a elección como superior xeral dos Franciscanos do P. José
Rodríguez Carballo da Provincia
franciscana de Santiago. O P. Carballo
levaba xa varios anos en Roma como
definidor xeral da Orde. Natural de
Lodosedo (Ourense), estudou en
Xerusalén e foi despois mestre de
Novicios en Ponteareas, definidor
provincial e ministro provincial.
Compaxinou estas tarefas coas do
ensino de Sagrada Escritura no Seminario de Vigo e no Instituto
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Teolóxico de Santiago. Foi tamén un
dos colaboradores da traducción da
Biblia ao galego. Parabéns aos fillos
de San Francisco e ventura para o P.
Carballo na súa nova misión. Por
certo, que vimos o Ministro xeral
franciscano concelebrar na festa do
Apóstolo o 25 de xullo, onde como
cada ano a festa grande de Galicia
reuniu autoridades eclesiásticas e
civis na tradicional ofrenda ao
Apóstolo. Non estaría mal un pouco
de sinxeleza nesta celebración que
penso que ten un excesivo boato e
pompa, que parece que incrementa
cos anos, recordando épocas pasadas.
Ten Santiago unha fermosa carta
falando dos postos reservados na
asemblea, e a distinción de ricos e
pobres polos vestidos... Alguén se
queixaba que desde a morte do Caudillo, a ofrenda ao Apóstolo perdeu a
dotación económica, e que así non é
o mesmo. E xa que andamos por
Compostela, sinalar que o presidente da CEE, o cardeal Rouco Varela,
anunciou en Pontevedra que se vai
organizar para o Ano Santo unha
peregrinación xuvenil de toda Europa. Rouco acudiu a Pontevedra a
recoller a insignia de ouro da Asociación Amigos del Camino Portugués a
Santiago, distinción que o ano pasado recibiu Ana Botella, e anteriormente o príncipe Filipe e Mariano
Rajoy.
No mes de xuño falecía aos 72 anos
o sacerdote ourensán Celso Montero,
que fora cofundador do Partido Socialista no ano 76 en Ourense. Na
xunta preautonómica foi Conselleiro
de Traballo, e logo senador desde
1977 ata 1989. Tras exercer o seu

ministerio en Ourense marchou a
Bolivia de onde regreseou no ano 69.
O seu enfrontamento co conservador
bispo Temiño provocou a súa
marxinación xunto con outros
compañeiros, nos derradeiros anos
do franquismo. Celso Montero
exerceu de xornalista no diario La
Región e escribindo en diferentes
publicacións, entre elas Encrucillada. Foi autor en diferentes libros colectivos, e súa é a obra Cristianos en la revolución cubana. Ultimamente exercía como asesor do Valedor do Pobo, cargo que el mesmo
ocupou anteriormente.
D. Manuel, Fraga, enténdese, sorpréndenos de cando en vez coas súas
reflexións. No medio das calores de
xullo achacou a caída da natalidade á
perda dos valores relixiosos. Sabemos que é unha teima a de D. Manuel
pois non nacen fillos para o país,
agora que o futuro non ten dificuldades especiais. Por iso non está
demais este novo argumento no que
de paso lle bota un capote á materia
de relixión. Segundo D. Manuel a
verdadeira causa de que os galegos e
galegas non procreemos é porque perdemos os valores morais e relixiosos
e non tanto os problemas económicos
e sociais; de aí que o ensino da
relixión na escola sexa un tema capital, “Eso es absolutamente evidente”, sentenciou D. Manuel. Supoño
que algo de razón levará pero en todo
caso, como dicía o Rivas: "¡O que diga
D. Manuel!".
Monseñor Gea Escolano, cando lle
falta un ano para a súa xubilación, fai
unhas declaracións á prensa expre-
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sando a súa intención de marchar a
Guatemala para axudar a unhas
relixiosas no seu traballo de misión.
Felicitamos a D. José pola opción e o
testemuño ao seguir o exemplo que
xa algúns bispos (Buxarrais e Castellanos) escolleron hai anos, algún sen
esperar ao retiro. Gea rematou a
entrevista dicindo que “o demo
maniféstase nas guerras inxustas”.
¡Ollo!.
Rematamos esta Rolda de estío
citando algúns dos encontros e congresos que se deron no país nos últimos meses. A diocese de MondoñedoFerrol celebrou en xuño a Asemblea
Diocesana das Familias na parroquia de Vilalba, unha iniciativa moi
interesante e que vai producindo
froitos. Tras unha xornada de convivencia e traballo remataron coa celebración de Pentecoste presidida polo
bispo. O colectivo de artistas URCA
organizou a edición anual do
multifestival, con concertos, exposicións e mesas redondas no marco do
Seminario de Belvís en Santiago, coa
participación dunhas duascentas
persoas. Esta XXVI Romaxe de
crentes foi das que fan época pero xa
só queda sitio para felicitar aos organizadores polo ben que o fixeron,
especialmente o texto elaborado polo
crego, e tantas cousas máis, Xosé
Manuel Carballo, que facendo honor
ao que del dixera Ramón Piñeiro,
axudounos desde a súa narración a
conservar o patrimonio colectivo do
noso pobo. A Comuni-dade do Home
Novo da Coruña rendeu unha emotiva
homenaxe ao Párroco de Aguiño,
Francisco Lorenzo Mariño, que
acudiu acompañado por un cento de
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fregueses e amigos aos que se uniron
os coruñeses animados por Manuel
Espiña. As delegacións de Pastoral
Vocacional de Galicia organizaron un
campamento para os monagos no
Porto do Son, e desde a Pastoral
Xuvenil saíron cara a Taizé grupos de
mozos para participar no encontro
coa comuni-dade ecuménica fundada
polo irmán Roger.
Hai relevo na Pastoral xuvenil de
Santiago. O amigo Luís Seoane deixa
esta encomenda despois de varios
anos nos que apostou por un traballo
serio, atendendo a grupos concretos e
apoiando moitas experiencias,
sabendo que son pequenos lumes os
que se manteñen acesos, que é a
choiva mansa a que enchoupa e fecunda a terra para que medre a
semente. Bo traballo, a pesar das
incomprensións dos que precisan das
masas.
Celebráronse as Semanas de Formación Permanente do Clero en Poio,
co tema “A Igrexa vive da eucaristía”,
a de Teoloxía no Fogar de Sta. Margarita na Coruña, e as Xornadas de
Teoloxía do ITC en Santiago que
analizaron “Antropoloxía e fe cristiá”.
Estes días comeza o curso catequético
e as delegacións de Galicia presentan
materiais e xornadas. O Ano Santo
marca o ritmo; “Imos de camiño,
Cristo vai connosco”. Esta delegación
interdiocesana, unha das que mellor
funciona desde hai anos, ten o acerto
de ir presentando o curso a sacerdotes e catequistas en distintas zonas
das dioceses, o que facilita a comunicación e o traballo.

“Venturosos os pés que abren camiños”

Outra das experiencias que inicia o
seu curso é a Escola de Espiritualidade que este ano traslada a súa sé
ao Colexio S. Narciso, dos PP. Paúles
en Mogor, Marín. Comezan tamén os

cursos de Teoloxía para segrares que
tanto están achegando ás persoas e
comunidades. ¡Bo traballo a todas e
todos!
Rubén Aramburu Molet

No tempo aquil
cando os animales falaban,
decir libertá non era triste,
decir verdá era coma un río,
decir amor,
decir amigo,
era igoal que nomear a primavera. Ninguén
sabía dos aldraxes.
Cando os animales falaban
os homes cantaban nos solpores
pombas de luz e xílgaros de soños.
Decir teu e meu, non se entendía,
decir espada estaba prohibido,
decir prisión somente era unha verba
sin senso, un aire que mancaba
o corazón da xente.
¿Cándo,
cándo se perdéu
iste gran Reino?
Celso Emilio F
erreir
Ferreir
erreiroo
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XXVI Romaxe de
Crentes Galegos

Venturosos os pés

Engracia Vidal

Non é doado facer a crónica da
Romaxe cando se levan xa vinteseis e
se sente unha dentro desde as orixes
máis remotas. Ten ademais esta festa
unhas constantes moi arraigadas que
aínda fan máis difícil o relato se se
quere que sexa novidoso.
Con todo, ten tamén unhas variantes obxectivas e unhas vivencias que
non soen ser clonadas, aínda que
sempre movan un sector moi fondo
dos nosos sentimentos. Ben agarradiña a eles vou tentalo, pensando
máis que nada nas ausencias. Quen
alí estaba terá a súa particular crónica, e non necesita outra.
Unha constante das Romaxes é a
beleza do lugar do encontro. Cada
ano parece que non vai ser posible
superalo. As estradas foron cambiando moito, é verdade. Desde Pontevedra vía autopista a Santiago, estradas desde Santiago á A6 (A CoruñaMadrid) e unha saída a Rábade que
me levou a Outeiro de Rei. Nese
traxecto había brétema. Disque efecto da calor. Sen posibilidade de contemplación paisaxística pensei neste
progreso no que estamos, polo que
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loitamos noutras romaxes, aínda que
ás veces tivo e ten máis prezo do
desexado.
O campo de Santa Isabel é verdadeiramente unha arboreda fermosa,
chanciña como corresponde á terra, e
cruzada polo pai Miño. A temperatura na chegada era ideal, case fresca. A
acollida cálida, faille a unha seguir
pensando no esforzo do grupo que
prepara todo aquilo. Sempre a
romaxe é froito do esforzo dunhas
persoas que organizan xenerosamente. É un momento delicioso ir
atopando a moita xente querida coa
que nos vemos só nesa ocasión, outra
de ritmo máis frecuente, e moita
descoñecida pero que unha a sente da
casa. A compra do medallón e da
liturxia é sempre un rito de emoción.
Aínda que se coñeza o deseño resulta
sorpresa a realización. E a esperar o
inicio da celebración. 30 páxinas ten
o folleto Venturosos os pés.
Primeiro o relato de chegadas de
autobuses. Gústanos saber quen está
e saen de dentro os aplausos cando dá
números altos... ¡200 persoas! penso
que foi unha nova marca. Logo o

Venturosos os pés

relato das comarcas. Moitos pensamos que foi un pouco excesivo, fóra
de guión. Cando iniciamos a liturxia
propiamente, levabamos xa 25 minutos de lectura. As trinta páxinas
que seguiron non foron longas.
A celebración gustaríame podérvola transmitir no seu xusto valor.
Pero non é posible. Irrepetible o sentido, o acento, a fondura que lle deu
tanto o seu creador, Xosé Manuel
Carballo, como os rapaces que dialogaban con el. Ou o recitado do mesmísimo Manuel María. Nin sequera a
letra é exacta. Nós tiñamos un texto
e Xosé Manuel permitiuse o luxo de
non lelo, e mesmo melloralo nese
recitado tan fondo, enxebre e cheo
dun dinamismo que impulsa a interiorizar, vivir, agradecer, proxectar
bos desexos. Chamoume a atención o
respecto con que escoitaban os meus
veciños e veciñas, as risas de entendemento e complicidade. Foi un
acerto que as diversas letras das
cancións repetiran a mesma melodía, por outra banda entrañable de
Compañeira.
Penso que, se pareceu que tardabamos en bailar a rumboia, foi porque estabamos moi concentrados e

custounos dar o paso á danza. ¿Alguén
comparte esta impresión?
O xantar tivo unha triple dimensión de excesivo, compartido, e
tumbativo... É verdade que a esa hora
xa ía calor e a horizontal foi unha
necesidade en detrimento do baile.
Sinto non poder falar da oración da
tardiña en san Alberte, lugar da quinta romaxe. Non puiden estar. Sei que
foi moi boa e vai cobrando clase desde que se iniciou.
Suxestión crítica desde dentro. É
verdade que desde o principio non
quixemos entrar en canles propagandísticos dos medios. Pero penso que
nos pasamos un pouco. A comunicación case queda reservada ós lectores
de Irimia. Hai xente que ten ido e
repetiría, pero que nin sabe como
informarse de cando é. No véspera
atopei xente que sentiu non recordalo
antes. Penso que o mesmo que
facemos o esforzo da organización do
día, teriamos que facelo tamén do
anuncio para que non falte ninguén
dos que comparten esta identificación da fe e o compromiso coa terra
que ten neste día unha celebración
compartida.
O vindeiro ano vémonos, D.m. na
serra da Capelada.
Engracia Vidal Estévez
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Domingo García-Sabell
1909-2003, un longo espazo –aínda
que sempre breve– para a vida dun
home. Domingo García-Sabell
encheuno a conciencia. A súa biografía sitúase nun tempo imporante para
a cultura xeral e marca unha etapa
decisiva na historia de Galicia.
Recordala, agora que para nós é ausencia triste e memoria agradecida,
constitúe tamén ánimo e lección.
Desde novo, desde os anos
estudantís, cando na nosa universidade era presidente da FUE, ata a
súa madurez e ancianidade, como
Presidente da Academia e Delegado
do Goberno, a súa vida individual vai
fondamente entretecida coa nosa vida
colectiva. De xeito que en moitos
aspectos na biografía se reflicte de
maneira paradigmática o proceso da
historia. O compromiso galeguista
nos anos escuros para Galicia afástao
da vida oficial, coutando o que
podería –o que debería– ter sido unha
carreira universitaria para a que estaba excepcionalmente dotado.
Cando Galicia accede á nova posibilidade autonómica e, por fin, á non
coartada publicidade cultural, a súa
figura cobra o relevo público que o
acompañará até o final.
Relevo no ámbito político e no
ámbito cultural.
No primeiro, case de modo supererogatorio, pois García-Sabell non era
propiamente un “animal político”.
Era máis ben, por dotación natural e
por aspiración íntima, un home da
cultura. Como dixera Ramón Piñeiro,
o seu amigo fraternal, el pertence por
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dereito propio “a unha das máis
prestixiosas tradicións compostelás:
a dos médicos humanistas”. É aí onde
reside a súa máis verdadeira grandeza.
Como curador extraordinario, en
primeiro lugar. Na súa consulta,
sempre ben acompañada pola figura
discreta do seu sobriño Carlos Leira,
o corpo humano nunca foi unha máquina con pezas a reparar, senón un
organismo vivo, un proxecto espiritual, unha unidade psico-somática
(cos seus amigos Laín e Rof, el foi
neste sentido pioneiro e promotor en
España). Son moitos –somos moitos–
os que, en Galicia e fóra de Galicia,
tiveron a fortuna de se experimentaren como persoas enfermas ante un
médico que era a un tempo curador
experto, conselleiro comprensivo,
orientador nos complexos camiños
da existencia. Alí, na situación-límite da enfermidade, a humanidade
espíase moitas veces na súa máis
radical autenticidade: “Mira, Andrés,
unha cousa é o que se pregoa por aí de
cara ao público e outra o que se di
aquí sentado nesa cadeira”. Cara a
ese espazo decisivo era a onde se
dirixían as súas máis queridas
preocupacións e as máis demoradas
pescudas.
Tomando a denominación no seu
significado máis rigorosamente filosófico, hai que dicir, en efecto, que a
antropoloxía constituíu a súa ocupación fundamental. A ela consagrou
ensaios memorables, que se inscriben, prolongándoa e ampliándoa, na
nosa mellor tradición. Á parte das
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pescudas médicas propiamente investigadoras, dúas son as frontes onde
brillan con especial e orixinal
intensidade.
A primeira cabe cualificala de
“existencial”, conferíndolle a esta palabra a rexa densidade que tiña no
ambiente dos seus tempos maduros
(Heidegger, sen excluír a Jaspers e a
Sartre, foi de cote unha referencia
importante): traballos sobre a fame,
sobre o home galego enfermo, sobre
a morte ou sobre a saudade pertencen
a esta fronte, con achegas que non se
poderán ignorar na historia da nosa
cultura.
A segunda está marcada pola estética, despregando en ensaios de
amplo espectro a súa exquisita
sensibilidade e a intensamente cultivada erudición: a música, a pintura
e a literatura encontraron nel un
intérprete sempre agudo e nunca
tópico, máis dunha vez a redropelo
das evidencias ambientais. A nómina
dos autores estudados resulta ampla
e significativa. Entre os galegos, por
suposto; en prólogos ou en traballos
exentos ocuparon as súas páxinas:
Rosalía, Castelao, Fole, Cunqueiro,
Novoa Santos, Rof, Seoane...; dos
españois, Ortega e Unamuno son referencias constantes e con eles, Laín
e Américo Castro, Zubiri e Aran-

guren...; dos estranxeiros: Joyce, Poe,
Van Gogh, Cocteau, Gide, Pierre
Emmanuel, Picasso...
A maior parte destes traballos resultan asequibles nas colectáneas
feitas por el mesmo. Pero é obvio que
a nosa cultura está a pedir unha edición das obras completas, que fagan
máis íntegra e facilmente accesible
esta riquísima herdanza.
O amigo fóisenos, pero queda o seu
traballo como información preciosa,
como incitación aberta, como chamada a continuar na tarefa de investigar, comprender e preservar a
dignidade dese misterio do
humanum. Misterio que o apaixonou
e ao que soubo achegar tantas luces.
Misterio que para el –nunha revista
como a nosa é de xustiza recordalo–
se prolongaba na apertura á
Transcendencia. Nun tempo no que,
en expresión súa, prima “o medo á
fe”, el confesouna con discreción pero
sen equívocos, pois pensaba que sen
Deus “o nihilismo contemporáneo
continuará facendo estragos irremediables, estragos de desolación absoluta”. Contra esa onda de nihilismo
soubo el ir erguendo o forte e fráxil
dique da súa fina sensibilidade e dos
seus amplos saberes, últimamente
fundados nunha fe longamente meditada e honestamente confesada.
Andrés Torres Queiruga

José-María Riobó Millán
Cando alguén entrega a súa vida á
defensa dos dereitos humanos, a
xustiza, a liberdade, o sentido democrático, a defensa do mundo do

traballo, os dereitos de expresión e
sindicación, etc, hai por parte de todos nós un deber de recoñecemento.
Por empeñarse en axudar a traer esas
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liberdades a esta nosa terra José
María Riobó tivo de sufrir na súa
propia carne despedimentos, torturas, cárcere e persecución familiar
por parte de todo o aparello represor
do réxime do xeral Franco. De non
facer memoria viva del, seríamos,
amais de inxustos e desagradecidos,
tamén culpables de ocultar e falsear
a historia para os que se acheguen
con ansias de investigación a esta
nosa publicación.
José-María Riobó tivo un papel moi
activo nas mobilizacións obreiras de
Bazán e sufriu represalias por causa
dos acontecementos do 10 de marzo
do 1972, nos que morreron Amador
Rei e Daniel Niebla. Posteriormente
sufriu un consello de guerra e logo
sería procesado no denominado Proceso dos 23, como consecuencia do cal
pasou varios anos en diversos cárceres
da península.
Despois da morte do Ditador, aínda
no febreiro seguinte, foi incluído no
primeiro indulto dos comezos da
transición. Un recibimento de seis
mil persoas acolleron a Riobó, Rafael
Pillado e Amor Deus no Cantón de
Molíns de Ferrol. A policía, aínda
franquista, agasallounos cunha
malleira da que saíron varios feridos,
entre eles unha nena de 14 anos.
Como diría D. José María Aznar polo
noso paisano, o cámara Xosé Couso,
asasinado polos tanques norteamericanos na guerra do Iraq: “que non
fora, xa sabía que aquilo era unha
guerra” Á nena pasoulle o mesmo,
“nada se lle perdía alí” !
Cando o amigo Riobó foi entrevistado polos xornalistas dixo: “Nós,
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como homes que vivimos a prisión e
que non vivimos a guerra, temos que
esquecernos do pasado”
Non se lle pode negar nin
xenerosidade nin visión de futuro.
Moitos que o acusaron de revoltoso e
revanchista, poderían pedirlle perdón e mirarse no seu espello.
A palabra que máis vale, a que ten
máis peso e autoridade é sempre o
testemuño experiencial dos que pasaron polos mesmos suplicios e
inxustizas.
José María Riobó entra de aprendiz en Bazán aos 14 anos. Cando
regresou da cadea seguiu loitando:
“Fomos despedidos por causas que
agora empezan a estar dentro da
legalidade. O noso posto está aí dentro, no taller de metalurxia”. Aí
tamén estaría a súa crucifixión como
vítima do mundo obreiro. Levaba
enfermo de asbestose, enfermidade
producida polo manexo indebido do
amianto, desde hai tempo. No 2002
recoñecéuselle unha invalidez absoluta e por esa causa tiña demandada
á empresa para unha indemnización
por telos exposto ao contacto indebido con substancias perigosas para a
saúde con infracción reiterada e constante das medidas de seguridade e
hixiene no traballo. Aos 58 anos finou
dun cancro de pulmón. Son centos de
traballadores os que están sendo seguidos actualmente por este mesmo
problema polo menos en ASTANO e
BAZÁN.
Foi o primeiro Secretario Xeral
Comarcal de Comisións Obreiras
desde 1977 a 1988. Tiña unha
recoñecidísima capacidade negocia-
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dora polo seu talante dialogante e
por saber escoitar a todos, tamén ao
que tiña en fronte. Era intelixente e
intuitivo. O mundo dos traballadores
débelle moito máis do que lle
saberemos recoñecer. Foi concelleiro
da primeira Corporación Municipal
democrática de Ferrol. Participou
activamente na transición democrática e desenvolveu un encomiable
labor con motivo da reivindicación
do Estatuto de Autonomía.

Chegaron á familia telegramas de
todo o país.

José María, o fillo de Riobó,
membro dunha comunidade relixiosa
antidroga, recitou no funeral unha
oración, xunto cos seus compañeiros.
Estiveron presentes dirixentes
sindicais coma Fernández Tojo e a
avogada no proceso dos 23, Cristina
Almeida, vindos desde Madrid. O
Secretari xeral de CC.OO. de Galiza
e doutras centrais, CIG,UGT,USTG.
Os profesores Xesús Alonso Montero
e Xosé Gómez Alén. E moitos outros.

A min a vida de Riobó, a quen
coñecín e tratei, móveme por dentro.
Para a súa dona e para os seus fillos,
para a familia, toda a nosa
solidariedade. Para José María Riobó
Millán a nosa admiración e gratitude
desde Galicia e desde o mundo. Nas
Benaventuranzas, Mateo dínos: Felices os limpos de corazón. Ti fuches
un home deses de corazón, de feitos
e palabras limpas. Con persoas coma
ti a humanidade ten futuro. Sempre
teu.

As eleccións municipais serían a
dous días vista. De feito el xa deixou
o seu voto depositado en correos. Non
podo menos de citar con desacougo
esta frase do cronista do La Voz de
Galicia: “Tamén estiveron presentes tódolos candidatos á alcaldía de
Ferrol, coa excepción de Juncal”. Juncal é o actual señor Alcalde de Ferrol
e pertence ao PP.

Xoaquín Campo Freire

Carlos García Bayón
O 20 de xullo deste ano, finou no
seu domicilio de Xuño (Porto do Son)
o profesor, periodista e escritor Carlos García Bayón. Nacera en Caldas
de Reis en 1914; pero, na década dos
anos 40, afincouse en Ribeira, onde
desenvolveu toda a súa carreira docente no colexio que el fundou en
1946 e que hoxe leva o seu nome. O
colexio era privado, pero estaba sometido a inspección pública. O seu
labor docente transcendeu os lindes
da comarca da Barbanza.

Para aqueles difíciles tempos da
posguerra civil, a súa obra docente
pode considerarse realmente extraordinaria: a formación de moitas
xeracións críticas de ribeirenses e
doutras vilas barbanzás, promocións
de homes e mulleres cabais que son
hoxe testemuñas vivas que acreditan
tal consideración. Nesta empresa,
debo recordar a esencial coparticipación da súa esposa Dolores Ares Pego,
tamén falecida en abril do ano pasado. Muller moi intelixente e liberal,
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no docente, era a outra roda do carro;
no persoal e doméstico, foi o ser que
deu sentido á vida de Carlos, ata que,
aínda relativamente nova, foi víctima dunha esclerose múltiple que foi
entebrecendo lentamente a súa lúcida intelixencia ata a aniquilación final da súa extraordinaria personalidade.
Carlos fixo, sobre todo, periodismo
de opinión, que constituíu o centro
da súa actividade literaria. Publicou
en xornais de Madrid e Barcelona;
pero a maior parte do seu labor periodístico realizouno en La Voz de
Galicia. A súa sección Meridiano de
la Actualidad foi moi popular polo
seu singular estilo, entre quevedesco
e valleinclaniano, que lle acreditou
unha personalidade literaria moi
sobranceira na liña dos mellores periodistas desta Terra. Hai que lle
recoñecer, ademais, outra faceta artística complementaria, que, se ben
foi nel un tanto secundaria, non carece da súa importancia: a de
debuxante. Exerceuna, sobre todo,
na edición local de La Voz baixo a
rúbrica de Pedras ilustres da
Barbanza, onde reflicte os seus
traballos de investigación sobre monumentos e vestixios arquitectónicos rememorándonos aspectos singularmente puntuais de igrexas,
capelas, cruceiros, pezas heráldicas,
etc., pezas que el reproducía do seu
puño para ilustrar o breve comentario correspondente. Todo isto está
recollido en tres volumes baixo a
rúbrica de Pedras Ilustres da
Barbanza, Muros y Xallas, editados
pola Deputación da Coruña.
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Esta faceta periodístico-literaria
de García Bayón foi recoñecida polos
premios Fernández Latorre, Julio
Camba, Álvaro Cunqueiro e Pérez
Lugín.
Á parte deste inxente labor de miles
de artigos, García Bayón legounos
outras obras amplamente mais literarias, en especial, na faceta do
ensaio, como Viajes Galaicos, Los
caminos de Santiago en Galicia, Viajes por el románico, ou Quince pintores pontevedreses... En Valle-Inclán y
Viana del Prior, foi o paladín do polémico “Valle barbanzón”, contracorrente dunha evidencia ben documentada que sitúa a don Ramón
coma un vilanovés nado no Pazo do
Cuadrante, recentemente, (e por fin!,
restaurado para acolle-la memoria
deste “xenial escritor e extravagante
ciudadano”, como foi cualificado polo
molesto político de quenda. Parece
que, ademais, deixou inéditos, aínda
en borrador, as obras tituladas Torre
das Xunqueiras. Los Gasset y otras
personalidades, e Paseo por don
Victoriano García Martí.
Pero, que eu saiba, ninguén
recordou as colaboracións de García
Bayón na Revista Encrucillada entre os anos 1983 a 1985, que, baixo
a rúbrica de Cartas desde a Costa da
Morte, escribiu en galego, por suposto,
a pesar de que el manifestara en
certa ocasión na que lle reprocharon
por qué non escribía en galego: “yo
nací rugiendo en castellano”. O xenio
e o estilo son inconfundibles. Sería
moi interesante e ilustrativo recoller
aquí, sequera en breve síntese, unha
mostra do seu pensamento manifestado nesas Cartas nas que reflicte as
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súas inquietudes relixiosas e profundas conviccións no terreo do seu humanismo cristián. Pero, dada a
natureza e necesarias limitacións dun

en memoria, non é posible neste
momento. Talvez, se nun futuro hai
ocasión, resultaría altamente
proveitoso un artigo sobre o tema.
Manuel Dourado Deira

Domingo García Rodríguez (Borobó)
Borobó está, e estará para sempre,
no inicio da primeira xeración
galeguista posterior á guerra civil.
Hoxe xa non se pode discutir. Así o
subliñamos, nun recente libro de
homenaxe, Gonzalo R. Mourullo,
Xosé Luís Rodríguez Pardo e máis
eu. Os tres coincidimos en que sen a
figura de Borobó non se explica
aquela xeración que achegaría
algunhas realidades nas que poucas
veces se ten reparado: unha prosa
galega moderna, unha poesía con
novos horizontes e unha penetración
galeguista en toda a sociedade galega
por medio das asociacións culturais,
que tanto influíron, ao final do
franquismo, en levar a cultura galega
e a idea de Galicia ás masas
Porque Borobó soubo, como Piñeiro
ou como García-Sabell, na Compostela da década dos cincuenta, algo
que Otero Pedrayo foi o primeiro en
proclamar publicamente e con claridade que non deixaba dúbidas: que a
presenza dunha nova mocidade
galeguista era un feito, que estabamos asistindo –dicía– a unha iniciación. E non só o proclamou dándolle nome, senón que fixo canto
puido por apoiar e dar alento aos que
por entón iniciabamos a nosa vida
galeguista. E non só abríndonos as
páxinas de La Noche, onde moitos

fixemos as nosas primeiras armas
literarias, senón tamén poñendo todo
o seu empeño en alentar cantos actos
e iniciativas promoviamos.
Na prensa de entón quedou
rexistrado boa parte do labor de
Borobó a prol das nosas iniciativas,
desde facer comentarios nos seus
Anacos a conferencias nosas, ata
apoiar aquela sonada “campaña do
peso” a prol do teatro galego, de onde
saíu o Premio Castelao, no inicio da
década dos sesenta, ao que lle
concedeu un moi especial tratamento
informativo, contribuíndo ao gran
prestixio social e cultural que o galardón chegou a ter en Galicia e no
que foron premiadas obras de Xohana
Torres, Angel de la Peña e Mariñas
del Valle.
Á súa fina ironía débeselle o nome
daquela xeración, á que nomeou “Generación de La Noche”, non só porque nas páxinas deste xornal empezamos a nos manifestar, senón porque, ao mesmo tempo, quixo facer
expresa alusión a aqueles anos
escuros, á particular situación política e social deste país, co franquismo
ben asentado, todos illados do exterior, ao que case non se saía, choídos
naquela Compostela onde algunha
luz se fixo, penso, e enmallados nunha
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situación na que só vían luz algunhas
mentes privilexiadas que chegaron a
ser os nosos mestres.
Borobó, pois, é un dos referentes
principais daqueles anos, cun moi
sinalado rol entre os que aportaron,
por camiños distintos, con talentos
diferentes e con achegas converxentes, a luz da ilusión e da esperanza. Naquela desfeita espiritual e
material que foi a Galicia dos anos
cincuenta, aínda chea de medos e de
vivas lembranzas de tanta morte,
con ningunha ilusión e menos esperanza, que nos foran coutadas,
tripadas e asoballadas, gracias a el e
a tres ou catro máis coma el, puido
dicir, ou máis ben berrar, Otero

Pedrayo no Circulo Mercantil de Santiago, en 1957, que coidaba percibir
en Galicia unha iniciación. A Galicia
moderna, a dos nosos días, non se
explica nin se entende se non comprendemos que neses anos se puxeron
os alicerces do que veu despois. É
ben curioso: nin unha tese de
doutoramento, que eu saiba, se
consagrou ao que por entón se
fundou. O que, infelizmente, tamén
dá unha idea do país que temos.
Vai sendo tempo de que a Borobó
se lle faga xustiza –algo que, entre
nós, polo que parece, só post mortem
se acada. E ás veces nin así.
X. L. Franco Grande

Celso Montero
Celso Montero deixounos recentemente, pero, igual que esas estrelas
que xa non existen e, así e todo, aínda
estamos a ver a súa luz, a memoria do
amigo, do compañeiro e da boa persoa
que foi Celso, perdurará por moito
tempo. Se é certo que a eternidade
vai facer perenne todo aquilo que
merece ser conservado e perpetuado,
a súa figura, o seu talante e o seu
estilo seguro que non esmorecerán.
Nesta breve lembranza, feita desde a amizade, o compañeirismo e
mesmo certa discrepancia nalgúns
aspectos, só queremos resaltar unhas
cantas facianas da súa múltiple e
poliforme personalidade.
Dous marcos significativos encadran a súa traxectoria vital. O
primeiro –non sabemos se cronolóxica
ou vitalmente– seria o Concilio Va-
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ticano II. El comezou a súa “vida
pública”, despois de vir de Comillas,
na parroquia da Illa. Aos dous anos
pasou ao Vinteún, un dos arrabaldes
máis pobres da capital Ourensá,
xusto cando o Concilio Vaticano II,
coas súas expectativas de diálogo co
mundo moderno, estaba a dar os
primeiros pasos, algo que sería unha
das súas teimas.
Despois, vistas as dificuldades de
encaixe na pastoral diocesana –inmobilista, autoritaria asfixiante...–
optou por marchar como misioneiro
para Bolivia na compaña de xente
inesquecible. Ao final da súa estadía
en terras bolivianas entrou en Cuba
por México como periodista, onde
coñeceu en directo a revolución de
Castro e a vida da Igrexa cubana.
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A estancia en Iberoamérica deixou
nel unha forte pegada e, ao seu retorno, produciríase a súa ancoraxe no
que en adiante sería o segundo marco
que determinaría a súa existencia.
Referímonos a súa aposta pola loita
contra a ditadura fascista. Un fito
importante nesta longa ruta na que
camiñou ata a morte foi o seu traballo
durante anos como articulista de La
Región. Os seus artigos, traballados
e preparados concienzudamente,
eran lidos non só polas vangardas
ourensás, senón tamén polo público
en xeral, que admiraba neles, xunto
coa sinxeleza dunha linguaxe directa
e accesible, a fondura dos seus
contidos e un novo aire que só
chegarían a facerse realidade algún
tempo despois.
Esta andaina súa, sostida no
tempo, estaba preparando a súa
aterraxe no mundo da política.
Primeiro e clandestinamente cun
diálogo fecundo con distintas forzas
da esquerda, especialmente con destacados militantes do Partido Comunista e só máis tarde co PSOE, que
sería o seu partido político para
sempre.
Pero no medio de todo isto, e quizá
como o eixo que vertebra a súa
traxectoria, está un feito e unha experiencia que convén salientar: Celso
foi, sen dúbida , o principal promotor
en Ourense de Cristiáns polo Socialismo. Como é ben sabido, este
movemento tentaba compatibilizar
–diríamos que por riba da historia–
dúas maneiras de pensar ou, mellor,
dúas vivencias que xamais deberan
camiñar por separado: cristianismo e
socialismo. Celso comprendeuno

perfectamente e xa de alí en diante
optou –con tódalas consecuencias–
pola militancia política. Grazas á súa
decisión e a outras moitas como a
del, o mundo da esquerda política
leva no seu seo o lévedo dunhas ideas
xenuinamente cristiás. Celso cría
fondamente na igualdade, liberdade,
diálogo, solidariedade.
Durante os longos anos de dedicación á política foi senador pola provincia de Ourense, desde 1977 ata
que o nomearon Vicevaledor do Pobo
Galego, traballo que desempeñou con
moita entrega e profesionalidade, á
beira do ilustrísimo mestre en
xurisprudencia e Valedor D. Xosé
Cora. Nesta etapa de Santiago comparte residencia e mesa cos
estudantes. Ao xubilarse seguiu a vivir na casa de sempre no barrio do
Vinteún. Desde alí levou con moita
dor, máis sen derrubarse, a crise do
PSOE na súa deriva ao enriquecemento dalgúns e adaptación aos poderosos.
Ben poderíamos dicir que Celso
soubo unir, ata a fin da súa vida, a
utopía do cristianismo coa utopía do
socialismo. Sen dúbida ningunha,
esta utopía súa foi a que o levou a
loitar, en máis dunha ocasión, contra
a “utopía” –os tópicos– tanto da
Igrexa institucional coma do partido
no que militaba.
Á fin a enfermidade que levaba
dentro só a medias puido con el. Nos
dous últimos anos o mal que padecía,
lonxe de acantoalo, volveuno, se cabe,
aínda máis amable. Semellaba que a
súa natural bondade se transparentase no seu falar máis pousado e na
mirada atenta. Esa enfermidade
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quitouno de entre nós e quitoulle a
vida, máis non lle puido quitar o que
era máis el que el mesmo: a súa
bondade: Un bo home.

Gracias amigo e irmán Celso pola
túa vida. Segues nos corazóns de
milleiros de homes e mulleres que te
valoramos na vida e na morte.
Camilo M. Domínguez,
Digno González,
Evencio Domínguez,
Miguel Fernández

Deus tomounos a dianteira no amor.
Belem é un Nadal eterno que non terá fin.
O espírito místico é unha liberdade transcedente que foxe
cara a riba.
Non é cristián quen non tende a man.
Charles Péguy
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Varios autores
A túa primeira Biblia
A Biblia para ti
Biblia para a xente nova
Rodeira-Edebé, A Coruña, 1997, 1999, 2001, 480 páxs., 670 páxs. e 1.739 páxs.
respectivamente

O grupo Edebé, dedicado a espallar
materiais formativos de diferente
índole, con orientación humanista
cristiá, ten a súa sede en Barcelona
onde edita textos en catalán e castelán.
Sendo fiel á súa intención de se inserir
nos diferentes pobos e culturas, ten
abertas catro delegacións en diferentes
zonas do Estado Español: País Vasco,
País Valenciano, Andalucía e Galicia.
A delegación galega está cuberta pola
editorial Rodeira.
Pois ben, sen que, se cadra, non
désemos moito de conta, esta editorial estivo publicando tres edicións da
Biblia, en galego, adaptada a diferentes idades comprendidas dentro do
ciclo formativo dunha persoa. O
servicio, coidamos, foi extraordinario
e quizabes non suficientemente
coñecido.
A túa primeira Biblia sería a Biblia
dos máis cativos, dos nenos e nenas.
Non é un texto literal, senón unha
estupenda reconstrucción en 64
capítulos dos momentos máis significativos do Antigo e do Novo Testamento. O texto é unha traducción do
orixinal inglés de Pat Alexander The
Lion first Bible, editado en Oxford,
Inglaterra, con ilustracións de Leon
Baxter. A traducción ó galego é de
Enmanuel Rueda, ben feita, que se

deixa ler con gusto por pequenos e
grandes. Sinxeleza, fermosura poética,
suxerencia, apego ó cerne da mensaxe
nun esforzo claro e bastante acertado
por achegalo ó corazón e á sensibilidade dos picariños e picariñas.
Realmente paga a pena lelo e lelo cos
seus destinatarios, os nenos.
A Biblia para ti sería a Biblia dos
adolescentes. Ofrece unha selección de
33 bloques para o Antigo Testamento
e de 26 para o novo. Neste caso trátase
dunha presentación selectiva do
mesmo texto da Biblia segundo
traducción da Biblia galega editada por
SEPT. Cada bloque de textos vai
acompañado sempre por unha presentación do mesmo feita con orixinalidade, dun xeito directo e desenfadado que pretende enganchar para o
texto ó lector novo; séguelle o texto,
que poden ser varios capítulos dun
libro da Biblia; a continuación un
pequeno apartado dedicado a suxerir
a actualización do narrado no texto
bíblico con imaxes máis que con
palabras; por último unha sección final titulada “para actuar”, que
pretende axudar ao lector ou lectora a
realizar algunha actividade que lle
permita entrar en vivo na vitalidade
do narrado. Imaxes, pequenas esexeses
de determinadas pasaxes, unha
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presentación moi digna e que entra
polos ollos fan deste libriño unha xoia
educativa para o servicio da educación
na fe dos adolescentes.
BIBLIA para a xente nova é a Biblia
para mozos e mozas, para xente xa
chegando a adulta ou adulta. Contén o
texto íntegro da Biblia tamén segundo
a traducción da Biblia en galego
editada por SEPT. Caracterízase por
unhas introduccións moito menos
formais e escolares que as que presenta
a Biblia de SEPT, se cabe máis
suxestivas e máis en diálogo coa
sensibilidade teolóxico-bíblica dos
tempos de hoxe. Ademais o texto vai
acompañado por frecuentes e amplos
recadros esexéticos, inseridos ao longo
do texto, que partindo da presentación

dalgunhas unidades temáticas, vai
favorecendo unha comprensión
actualizada do cerne da Palabra de
Deus. Este material complementario
substitúe, creo que felizmente, ao
aparato de notas de pé de páxina que,
a forza de dispersión, ás veces non
achegan demasiado para unha lectura
comprensiva e viva, actual, da Palabra
de Deus.
Paga a pena achegarnos a este material. Paga a pena, pensamos, traballar
con ela na formación cristiá dos nosos
nenos e nenas, dos nosos adolescentes,
dos nosos mozos e mozas. E tampouco
aos xa adultos nos desagradará, todo o
contrario, pousar os ollos e o corazón
nestas páxinas tan ben traballadas e
editadas.
Manuel Regal Ledo

Torres Queiruga, A.
Para unha filosofía da saudade
Publicacións da Fundación Otero Pedrayo, Ourense, 2003, 189 páxs.

Parece ser que foi un verso de Ramón
Cabanillas –varias veces reproducido
no texto– o que, durante os anos de
estudiante na UPCo en Santander, lle
deu a clave ó autor para enxergar a
saudade galaico portuguesa non como
o ámbito unicamente da angustia, da
tristura, do agrisado, da pasividade
conformista, senón máis ben como
aquela dimensión do espírito que
“prende lume ó luceiro da Esperanza”
(p. 93; 170). Non obstante, aínda tendo
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razón Cabanillas, ¿non será a saudade
un conxuntural localismo enraizado
nunha lírica melancólica e superficial
que non soportaría un enfrontamento
serio con outras ideas universais
doutras tradicións filosóficas?
Como o autor recoñece dun xeito
honrado e crítico ó mesmo tempo, foi
R. Piñeiro quen, no ano 1951, iniciou
a difícil empresa de analizar a saudade
co rigor conceptual da metafísica. Nesa
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data publicouse o ensaio Significado
metafísico da saudade e tan só dous
anos máis tarde Para unha filosofía
da saudade. Aquí distánciase Piñeiro
tanto de J. L. Varela, que identificaba
a saudade coa Sehnsucht, como do seu
amigo C. Fernández de la Vega, que
propuxera a identificación entre a
Angst heideggeriana e a saudade lusogalega. Para Piñeiro a saudade non é
nin nostalxia, nin arela, nin morriña,
nin Sehnsucht, nin angustia. “A
saudade é, pois, o sentimento da
soidade ontolóxica do home” (p. 141).
É un sentimento puro, sen referencialidade a nada categorial. É a soidade
radical do individuo.
É xusto aquí onde Andrés Torres
Queiruga aproveita o impulso
metafísico de Piñeiro para prolongar
con voz propia as reflexións en torno á
saudade. Xa que logo, sinala os límites
do intento de Piñeiro que son,
principalmente dous. A reflexión
metafísica acerca da singularidade
ontolóxica do home corre o risco de
solipsismo ao caracterizar a saudade
como non referencial. ¿Cómo conxugar,
pois, a soidade ontolóxica e a referencia
ó Ser? Torres Queiruga alude a unha
deficiencia de vocabulario (p. 141, n.
8) doadamente subsanable coa axuda
de Heidegger para quen, a non
referencialidade óntica podía ser
verdadeira referencialidade ontolóxica. No seu enfoque, dita dificultade,
aparece esquivada de raíz, pois a
inversión que fai do dobre carácter –
subxectivo e obxectivo– da intencionalidade do sentimento –seguindo a P.
Ricoeur– evita tanto a polarización
exclusiva no suxeito como a focaxe
esaxerada no mundo obxectivo. Para

Torres Queiruga o sentimento amosa
unha “referencia ó suxeito que, de
rexeitamento, descobre un estado do
mundo” (p. 35-36). Con isto asegúrase
de que, aínda acentuando o carácter
principalmente subxectivo da saudade, a súa teoría non quede pecha no
interior do suxeito.
A segunda crítica que o autor lle fai
a Piñeiro consiste en amosar a
necesidade dunha reflexión preconceptual acerca da saudade que lle permita
pensar os distintos tipos de concrecións saudosas en referencia directa á
única raíz e fonte de tódalas saudades
concretas. Tal necesidade en Piñeiro é
carencia. Por aquí vai o uso que o autor
fai da Stimmung de Heidegger, da
noción en Amor Ruibal ou, dun xeito
non tan preto pero tampouco moi
afastado, da religación en Zubiri. E de
aquí parte a maior orixinalidade do
libro que consiste na ampliación do
horizonte reflexivo ata as mesmas
portas da confesión crente, que o autor
se coida moito –polo respecto e a
lexitimidade que lle merece a postura
contraria– tan só de insinuar, pero de
modo firme, aínda que evitando, iso
si, ríxidos dogmatismos ou apresuradas conclusións apoloxéticas.
“Apertura absoluta. Apertura ao
Absoluto” (p. 62). As saudades categoriais –pois a saudade sempre nos
aparece de xeito concreto a pesar da
súa radicación ontolóxica– remiten á
Saudade transcendental. A dialéctica
angustia-esperanza, ausencia-presencia, tristura-gozo, desesperaciónfelicidade, está remitindo sempre a un
máis alá non categorial no que se
realice o que nos límites do espacio
temporal é, de certo, imposible. Non
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obstante, esta afirmación xa supón a
opción pola primacía da esperanza –
tan querida para Laín Entralgo– a
pesar da angustia real que toda
esperanza implica. Opción que non é
menos razoable que a de aqueles que
pensan na definitividade da desesperación e da angustia.
Non é esaxerado afirmar que este
ensaio marca un fito na construcción
dunha filosofía galego-portuguesa.
Ademais de estar escrito cun talante
aberto ás riquezas do universal
respecta perfectamente o xénero de
ensaio filosófico, aínda cando aproveite
os pulos da teoloxía contemporánea
para ampliar os horizontes da
reflexión. A súa publicación ven
motivada pola concesión ao autor do
premio Trasalba que concede a
Fundación Otero Pedrayo aos que
contribúen de xeito especial ao
enriquecemento da cultura galega.
Como toda tarefa humana, esta que
retoma Andrés Torres Queiruga,
seguindo as pegadas de R. Dieste e R.
Piñeiro en Galicia e de Teixeira de
Pascoaes e de Dias de Magalhâes en
Portugal, non pode estar nunca
rematada, xa que atende a unha
dimensión infinita do espírito
humano. Así pois, o mesmo autor
anima a proseguir as investigación en
torno á saudade: “autores non faltan e
o tema ben o merece” (p. 121). Por iso
nos animamos a preguntar, agora que
xa se fixo explícita a conexión entre a
saudade e o Absoluto: ¿non poderá
estenderse a reflexión acerca da
saudade en autores tan interesantes

como Tillich, Blondel, Schleiermacher,
ou o mesmo Agostiño? ¿Ou nos místicos
máis sobranceiros de occidente? ¿Ou
en problemas tan pouco atractivos en
principio como a cuestión do
desiderium videndi Deum que, talvez,
puideran recibir unha nova luz
enxergados desde esta perspectiva?
¿Ou en diálogo coa teoloxía da
esperanza de Moltmann ou coa
antropoloxía do autocentramento de
Pannenberg? ¿Non resultarían redimensionadas todos os paradoxos da
finitude atendendo á dinámica da
saudade? ¿Non cabería repensar a
cuestión da creaturidade, na súa
tensión entre continxencia e gratuidade, desde esta nova perspectiva? O
mesmo Torres Queiruga sinala o
camiño ó apuntar a Tillich e a von
Baltasar ó final da exposición da súa
teoría (p. 116). Pero a cuestión parece
pedir aínda máis: ¿sería posible pensar
nunha antropoloxía teolóxica sistemática ancorada na dialéctica da
saudade como constitutivo esencial do
home? Tal vez. Non obstante unha
cousa parece ben clara: a saudade non
é nin mero lirismo pasaxeiro nin
coartada para o indiferentismo social
ou político. Ten un máis fondo calado
filosófico que aparece ben reflectido
neste libro como característica especial do ámbito atlántico da península
ibérica. A dimensión explicitamente
teolóxica aparece loxicamente esbozada no horizonte e anunciada en
perspectiva. A reflexión debe continuar. Como xa dixo Torres Queiruga.
“autores non faltan e o tema ben o
merece”.
Pedro Castelao
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Martínez Antón, Miguel
Conocer el monacato de nuestro tiempo. Aplicación a
los monjes de España
Monte Casino, Zamora, 2001, 623 páxs.

Observando o título e considerando
o número de páxinas, o lector está
predisposto a esperar de entrada que
estamos ante unha obra de longo
alcance. Se entra na lectura, non ficará
decepcionado. Trátase dunha auténtica enciclopedia, con abundante
bibliografía continuamente aducida,
sobre a historia, as vicisitudes, o significado e o estado actual do monacato.
Ten sempre como referencia abarcante
o fenómeno universal, pero, como o
subtítulo indica, concéntrase na súa
realidade española. Únase a iso unha
clara e decidida intención de estudio
actual, interdisciplinar, con atención
á antropoloxía cultural, á socioloxía, á
fenomenoloxía da relixión, e comprenderase a súa actualidade.
A ese resultado axudou o feito de
ter na súa base unha tese de doutoramento na Universidade Complutense de Madrid, con estudos
complementarios en París e un amplo
asesoramento de especialistas como
Michel Meslin, Jean-Loup Lemaître e
Lluis Duch. O autor cumpre así o
propósito de saírse dos –ou mellor de
complementar os– estudios máis
correntes sobre o tema, feitos desde
dentro e por tanto cun marcado
carácter “textual” e “cerrado” sobre
os textos e as perspectivas da vida
monástica (p. 12-13), superando clixés
na busca dunha visión actual.
Hai, como era de esperar, unha
evocación das orixes históricas, unha

análise do rico e suxestivo vocabulario
–monachos, anachoreta, fuga mundi,
eremos (deserto)...–, un sinalamento da
enorme diversidade concreta pero
unida por un claro “aire de familia”,
unha alusión ó carácter liminar e
contracultural deste tipo de vida, así
como á inevitable tensión entre o
carisma e a forte institucionalización
(“institucionalización total”, en
expresión de Goffman: p. 102), entre
a separación e a relación co mundo.
Non se oculta o feito dunha forte
diminución das vocacións e unha sensible indefinición do estatuto actual
deste tipo de vida, claramente aberto
a un “cambio de paradigma” (p. 355361).
A estructura fundamental do libro
está definida pola consideración de
dúas etapas: a restauración monástica
do séc. XIX e a renovación a partir do
Vaticano II.
A primeira, trala crise terrible das
secularizacións e desamortizacións, foi
de grande carga vital e forte alento
renovador, cun forte influxo, sobre todo
no litúrxico, baixo un non discutido
liderado de Solesmes e Maria-Laach.
O seu lastre principal foi o estar
claramente marcada pola intención de
frear as ideas liberais (p. 177. 211.
254-256), cousa que levou a un
reforzamento da autoridade, do
centralismo e da clericalización
(problema este importante, por non
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responder ao espírito inicial e estar en
exceso sometido ás tentacións do poder
e á dependencia dos estipendios: p.
350-355; por certo que o autor non cita
neste punto as importantes reflexións
de F. Mirón, monxe de Sobrado).
O Vaticano II supuxo, igual que para
a Igrexa enteira, unha enérxica
sacudida, que levou á redefinición de
case que tódolos aspectos da vida
monástica, que o autor enumera
sucintamente: formas de goberno
menos autoritarias, desacralización e
desclericalización das estruturas,
humanización e corresponsabilidade
da convivencia, vinculación co contorno
e inserción na realidade socio-eclesial,
coidado da formación e renovación da
liturxia, toma en consideración das
posibilidades dun monacato “ad tempus” (p. 355-361).
Neste contexto resulta enormemente significativa unha experiencia
feita en Monlora, na diocese de Jaca; a
fundación da Fraternidad Monástica
de San Benito. Iniciativa española, de
carácter laical, aínda que sen excluír
clérigos (sen privilexios), non constituída en orde monástica, asumiu con
decisión o espírito posconciliar.
Decididamente antiautoritaria, (o
prior podía ser indistintamente clérigo
ou laico, con goberno temporal por seis
anos), sen poder ultrapasar os doce
membros, con intensa relación coas
familias e unha hospedaría aberta “a
homes e mulleres indistintamente, a
crentes e non crentes, a ricos e pobres”,
sen cobrar, con constitución renovable
cada quince anos. Por desgracia durou
pouco: fundada en 1992, clausurouse
no ano 2000 (p. 327-334). Pero foi, a
todas luces, un intento de renovación
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valente e creativa, que pode marcar
camiños de busca e merece ser
estudiado con atención.
Sobre esa base, a terceira e última
parte está consagrada ao estudo
demorado dos grandes eixes da vida
monacal. Ante todo, estudia con
detalle a gran polaridade definitoria:
ora et labora (curiosamente, informa
de que esta expresión, case
instintivamente identificada con san
Bieito, é en realidade moi recente: de
finais do XIX: p. 363-367).
O tema da oración ocupa, claro está,
un amplo espazo (p. 369-425),
analizando polo miúdo a súa estructura, distribución e modalidades, con
interesantes incursións no seu
simbolismo e nas súas dimensións
cósmica e temporal. Resulta interesante a abundante ilustración con
diversas experiencias de monxes,
narradas en primeira persoa. De todos
modos, o mesmo autor, referíndose ó
Oficio Divino, indica nun momento
que “as revisións afectaron máis ás
formas que ó esencial” (p. 400). E
persoalmente boto aquí de menos
unha reflexión máis detallada e profunda sobre unha verdadeira renovación da oración, en dous aspectos
decisivos: a) respecto da continua
recitación de textos que, aínda que
sexan da Biblia, levan demasiadas
veces a súa marca temporal, precristiá
e mesmo moitas veces –cómpre dicilo,
pois é unha consecuencia natural e inevitable da historicidade da revelación– anticristiá: a causa dos
poderosos mecanismos da eficacia
lingüística, a continua repetición pode
ter un efecto grave sobre o espírito; b)
respecto da imaxe de Deus que se está
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vehiculando e interiorizando a través
do modo de orar; sobre todo pola non
adecuada revisión da oración de
petición, que, como veño sinalando,
obxectivamente inscribe no espírito a
figura dun deus pasivo, reticente, a
quen hai que informar e mover a
compaixón. (Claro está que tal
renovación non lle compete ao autor
do libro, senón que debería constituír
a difícil pero pioritarísima tarefa dos
protagonistas do monacato).
Neste sentido, está máis elaborado
o tratamento do traballo, do labora,
do opus manuum (p. 427-490). A
historia coa súa evolución (nótese, por
exemplo, que para san Bieito o traballo
agrícola era aínda traballo de servos,
non propio dos monxes: p. 428-429,
nota 74), as distintas modalidades e
opcións actuais dos mosteiros nas
condicións e posibilidades do traballo
no noso mundo (que van desde manter
o cultivo da terra ou do gando ata a
delegación en empresas especializadas
ou ao uso das máis recentes técnicas
informáticas), ocupan o maior espazo.
Pero tamén se fan interesantes
observacións sobre o significado
antropolóxico e espiritual do traballo,
e sinálase a precisión dunha maior
reflexión e creatividade neste campo
(p. 455-459. 468-470. 480-490).
Os capítulos finais están consagrados
ao estudo da experiencia monástica do
tempo e do espazo, con descricións
detalladas da distribución e estructuración nun e noutro campo; sempre

dobradas pola atención do autor ás
dimensións simbólicas, aproveitando
as achegas tanto da antropoloxía cultural como da fenomenoloxía da
relixión.
As conclusións, que sintetizan o
traballo, aclarando o proceso do
mesmo, recoñecen con realismo que o
estado do monacato en España, dadas
sobre todo a idade en aumento e as
vocación en retroceso, “non é algo
esplendoroso” (p. 585), pero que de
ningún modo está cerrado á esperanza.
O peor perigo estaría en que se sequen
“as fontes intelectuais, culturais e
espirituais da institución”, cousa que
non ten por qué suceder, pois, como di
un monxe cisterciense citado, non ten
por qué pensarse que “sexa esta unha
época moito peor ca outras pasadas da
vida monástica” (ibid.).
Pero mellor será xa concluír coas
propias palabras do autor: “O
monacato é un movemento con
identidade propia. Resulta difícil
predicir se as identidades de resistencia
serán capaces de se transformar
criticamente en identidades de
proxecto con capacidade para dar a luz
cambios espirituais profundos. Abades,
priores e monxes non queren
aventurar hipóteses sobre o seu futuro
ou o futuro doutras comunidades. Cada
quen olla o seu presente. Os desexos
tradúcense en que a semente de séculos
produza froito nos seus mosteiros,
facendo do monástico unha forma seria
de vivir o cristián” (p. 586).
Andrés Torres Queiruga

433 105

Recensións

Asociación Ecuménica de Teólogos y Teólogas del
Tercer Mundo (ASETT)
Por los muchos caminos de Dios. Desafíos del pluralismo religioso a la teología de la liberación
Quito (Ecuador), 2003, 187 páxs.

Acabado de saír, chéganos de
América este libro que desde o mesmo
título insinúa ese modo cálido e
concretisimamente humano tan propio
da facer teoloxía desde o espírito da
liberación. É o primeiro da colección
“Tempo Axial”, dirixida por J. M. Vigil.
Intenta situar a reflexión teolóxica no
xa irreversible mundo do pluralismo,
tratando de o repensar tomando como
criterio decisivo o compromiso
liberador. Unha obra composta por
nove colaboracións, con prólogo, coma
sempre iluminador, de Pedro Casaldáliga e que enuncia un programa de
cinco títulos, que queren ir debullando
e elaborando unha teoloxía intercontinental e interrelixiosa do pluralismo
relixioso.
De feito, unha das insistencias máis
suxestivas do libro está quizais na
proclamación (desenvolvida expresamente por Paul Knitter, pero presente
en todo o libro) da necesidade de
desprazar o centro do théos á sotería,
do misterio (máis teórico) do divino
ao misterio (máis práxico) da salvación.
O interese prioritario e o traballo
efectivo pola liberación dos pobres –
en definitiva, o máis centro nuclear do
mandamento do amor– é algo que, por
enriba de tódalas diferencias, pode

unir as diversas relixións. ¿Pode
algunha relixión auténtica desentenderse da sorte dos oprimidos e
marxinados? ¿E non será esa “base
soteriocéntrica” o mellor camiño par
ulteriores diálogos e achegamentos
litúrxicos, éticos ou doutrinais?
Este primeiro tomo intenta sobre
todo a presentación panorámica da
problemática, explorando o pluralismo
na cultura actual, nas distintas
tradicións relixiosas da humanidade
(con especial atención ás indíxenas de
América Latina, pero sen esquecer as
de África e Asia) e na mesma
emerxencia da teoloxía feminista. As
repercusións na teoloxía e na espiritualidade van aparecendo así con
claridade, facendo ver o prometedor
panorama que desde aí se abre para
unha fe que se atreva a afrontar con
libre coraxe o desafío e a oportunidade
desta época verdadeiramente “axial”
na evolución da relixión e da cultura.
Sería bo que as políticas editoriais
lograsen tamén entre nós unha ampla
presenza pública para este libro e para
os que o sigan na colección. Eles
meréceno e a nosa fraternidade, tanto
teolóxica como eclesial, sairía
enriquecida.
Andrés Torres Queiruga
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Libros chegados
VV.AA. Avilés de Taramancos. Unha
fotobiografía, Xerais-Consello da
Cultura Galega, 140 páxs. Tapas
duras, formato grande.
Un ano máis ofrécennos o persoeiro
das Letras galegas en edición
ilustrada con abundante información
gráfica. María Dolores Arxóns e Xosé
Lois Agrelo prepararon a edición coa
colaboración de Salvador García
Bodaño.
Avilés de Taramancos, Antón.
Poemas e entrevistas, Consello da
Cultura Galega, número 19 da
colección As nosas voces. 94 páxs,
máis disco.
Os poemas foron gravados en Cali
(Colombia) no 1974. As entrevistas,
na radio galega e na R.N.E., radio
catro, nos anos 1989 e 1988.
Casas, Augusto Mª. O vento segrel.
Xunta de Galicia, Santiago 2003, 234
páxs.
Luís Alonso Girgado preparou a
edición na colección Láncara de
poesía. Comprende a biografía do
autor, un estudio das vangardas e
outro do poemario, bibliografía,
hemerografías activas e pasivas, texto
íntegro e poemas soltos.

VV.AA. Galicia-Finlandia, modos de
pensar, Consello da Cultura Galega,
Santiago, 2002, 236 páxs.
Actas das Xornadas celebradas en
Santiago en Novembro do 2000 sobre
o tema. Dirixiron Margarita Ledo
Andión e Tapio Varis. Recolle
relatorios de quince colaboradores.
VV.AA. Demandas históricas e sociais
dunha restructuración da Igrexa
galega, Ediciós do Castro, Sada
2003, 140 páxs.
Manuel Espiña Gamallo prologa este
pequeno volume resumindo a loita
que A Coruña leva andado pola
consecución dun bispo para a cidade.
Transcribe tres conferencias sobre o
tema pronunciadas por Xosé Ramón
Barreiro Fernández, Joaquín M.
García de Dios e Bernardo García
Cendán que analizan os aspectos
históricos, pastorais e sociolóxicos do
problema. Recolle tamén extractos
de prensa nesta liña reivindicativa.
O’Collins, Gerald. La encarnación,
Sal Terrae, Maliaño 2003, 158 páxs.
Presencia Teolóxica.

VV.AA. O proceso de normalización
do idioma galego (1980-2000).
Volume II. Educación. Consello da
Cultura Galega, Santiago, 2002, 386
páxs.

O autor, profesor da Universidade
Gregoriana, tenta dar explicación a
unha serie de interrogantes que suscita o misterio da encarnación. Porque nese lugar, nese tempo, dese
xeito... Cómo compaxinar divindade
e humanidade... O estudo non ofrece
respostas diferentes das que normalmente deu sempre a tradición eclesiástica.

Henrique Monteagudo e Xan Bouzada
coordinan tamén este segundo volume (ver número 133, páx.109) sobre
a lingua no sistema educativo galego.

Davey, Andrew. Cristianismo urbano y globalización, Sal Terrae,
Maliaño, 2003, 182 páxs. Presencia
Teológica.
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Engracia Vidal Estévez

O autor, párroco no centro de
Londres, subtitula Recursos teológicos para un futuro urbano. Na primeira parte analiza o contexto da
cidade. Na segunda compara a
experiencia urbana e o espazo bíblico
e na terceira suxire pautas para unha
igrexa no medio urbano.
Chittister, Joan. Odres nuevos,
antología de una visión espiritual,
Sal Terrae, Maliaño, 2003, 212 páxs.
El pozo de Siquem.
Xa coñecemos en Encrucillada varias
das obras desta relixiosa americana e
teóloga feminista. Teima na súa liña
de buscar o equilibrio dos dous
xéneros, e no que ela pon o futuro da
Igrexa se quere ser fiel á mensaxe de
Xesús. Son unha serie de reflexións
breves sobre discipulado, visión,
profecía, paz, contemplación, sábado,
culto etc. Chámanos a practicar o
lado feminino de Xesús.
Borsato, Battista. Imaginar el
matrimonio, Sal Terrae, Maliaño,
2003, 174 páxs. Pastoral.
O autor é párroco e director do
Secretariado familiar en Vicenza
(Italia) Unha vez máis parte das
afinidades entre a vida eclesial e a
matrimonial como realización no
amor. Mantén a tese de que a Igrexa
debe seguir as pautas da familia.
Recorre ao Concilio neste redescubrimento e suxire o cambio de
actitudes.
Domínguez Martínez, José
Vicente. Con el sol por la popa.
Escritos sobre temas pesqueros.
TresCtres, Santa Comba, 2003, 224
páxs.
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O autor é capitán da Mariña
Mercante e Pesca. Ofrécenos diversas
reflexións case en forma de diario,
onde analiza diferentes temas
relacionados co mar, tan vello e tan
renovado no seu xeito de relación con
nós. Desde a meteoroloxía ata a
Administración pasando por
Namibia, A CEE ou Palmeira.
Ledo Regal, Manuel. Un caxato
para o camiño, Edición do autor,
Vilagarcía, 2003, 276 páxs.
Este libro foi editado xa no 1988
(Cfr. Encrucillada, 59, páx. 113) polas
Benedictinas de Zamora. Esgotouse
axiña. E fomos moitas e moitos quen
pedimos a reedición. Neste caso o
autor non só nos fixo caso senón que
reescribiu todo o seu contido para lle
dar unha actualización maior. O
mesmo autor resalta os cambios que
se deron nestes catorce anos e que lle
obrigaron a matizar textos, a
suprimir outros e a aumentar algúns,
Un primeiro cambio sería a menor
actitude voluntarista. Outra o
desapego do campo político-sindical
como lugar primordial onde se
realiza o Reino. A percepción eclesial
é tamén diferente, medra a
desconfianza e case chegamos ao
“abandono por imposible”... A
revalorización dos laicos está a seguir
o seu camiño de transformación
positiva e a conciencia feminista
medrou e medra cada día. O interese
do evanxeo segue vivo a pesar de todo
e paga a pena seguir o esforzo de
busca dunha espiritualidade para
hoxe. Desexámoslle bo proveito ás e
aos orantes.
Engracia Vidal Estévez

Cartas
A confesión en idades temperás
Hai temas que gozan do status de seren temas tabú e aos que custa
achegarse, e sempre cun respecto reverencial e/ou con algo de medo
e prevención.
Pero falar si que hai que falar sobre eles, cando a importancia do
asunto así o require, e cando, do feito de falar, se poden sacar
grandes vantaxes, ao tempo que se poden evitar moitos males. A
rutina e a comodidade non deben dar por válidos comportamentos e
actitudes que parece que teñen carta de natureza inmutable.
Estoume a referir a un asunto que xa empeza a afectar a persoas
de non máis de ¡seis anos!, que é o da confesión oral e individual das
nenas e nenos e das/os adolescentes.
Calquera que teña pasado polo transo da confesión en idade
temperá pode facer mención de estados tais como: desacougos,
remorsos, escrúpulos, temores, inestabilidade emocional, anomalías
do comportamento, etc, que poden producir en quen os padece
efectos distorsionadores do seu equilibrio psíquico e emocional. O
que pode ser un bálsamo para un adulto, pode chegar a ser un
motivo de infelicidade para seres incapaces de discernir os lindes
entre o ben e o mal, entre o lícito e o ilícito.
Creo que é necesario facer un estudo profundo, con criterio aberto,
franco e desapaixonado, desde tódolos puntos de vista das distintas
ramas da Ciencia, dun tema que pode ser transcendente e decisivo
para o harmónico desenvolvemento da persoa.
O estamento eclesiástico, logo do resultado dos estudos científicos,
creo que tería que someter a unha crítica serena e libre de prexuízos
un procedemento de terapia espiritual que non sempre estivo en
vigor, senón a partir do século VII, e que hoxe tal vez fora chegado
o tempo de que se lle busque unha alternativa menos traumática e
igual de eficaz para desempeñar a finalidade para a que foi
constituído.
Esperamos que a inercia non adíe ad Calendas graecas o estudo
dun asunto que non é principio fundamental de doutrina e, polo
tanto, perfectamente revisable e actualizable.
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Así o esixen o debido respecto ó dereito á privacidade individual de
cada quen e ó principio de que ninguén pode ser obrigado a acusarse
a si mesmo diante de ningún tribunal.
Cristo foi profundamente compasivo e preocupouse por lle facilitar
a vida aos demais, máis alá de formulismos e ritos inútiles. El ben
sabía que Deus ve o interior de cada quen, sen que faga falta
explicalo con palabras. Para El a relixión debía ser un medio de
axuda, non un camiño de obstáculos cara a unha meta. Era
profundamente compasivo con todos, sobre todo cos máis débiles e
necesitados.
A todo isto, ¿tería a Sociedade civil algo que opinar sobre un tema
que pode incidir e incide no benestar psíquico e ata pode que físico
das persoas, sobre todo daquelas que están en situación máis
vulnerable?
José González. Vigo

Queridos amigos de Encrucillada,
Saúdos desde Zambia, mándovos esta mensaxe para comunicarvos o
meu novo enderezo.
Aproveito a ocasión para mandarvos un saúdo e pedirvos que faledes
un pouco máis deste continente na rolda da Igrexa e que sexades máis
positivos, porque aquí tamén hai cousas boas e hai que contalas.
Unha aperta para todos
José Manuel Bernárdez. Zambia

Calendario do contribuínte

Rogamos que a minoría que aínda non efectuou o pago do presente
ano 2003, teña a ben facelo axiña para que non se xunte co do
2004. Anticipadas grazas.
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Normas de publicación para os autores
Encrucillada defínese como revista galega de pensamento cristián e
publica traballos que cadren con esta definición.
Publica fundamentalmente dous tipos de traballos: Estudios (de ata
32.000 carácteres, espacios incluídos) que estudiarán un tema en
profundidade, e Achegas (de ata 15.000 carácteres, espacios incluídos)
que tratarán temas máis concretos ou aspectos puntuais dun tema. Os
estudios deberanse acompañar dun resumo.
A revista publica tamén recensións de libros que traten os temas xa
explicitados. Estas notas non deberán exceder os 5.000 carácteres
(espacios incluídos) e terán a seguinte estructura: Autor do libro
analizado, Título, Editorial, cidade de publicación, ano de publicación, nº de páxinas. Comentario.
Dos traballos rogamos entregar unha copia en papel e unha versión en
disquete (agradécese a utilización do formato RTF (Rich Text Format)
ou os formatos dos procesadores WordPerfect (ata a versión 9) ou Word
(ata a 97).
Rógase na versión informatizada non utilizar máis códigos de formato
que os estrictamente necesarios. A revista utiliza as seguintes
conveccións tipográficas: subtítulos en negra, títulos de libros,
publicacións, casas comerciais, institucións, etc en itálica, reservando
as comiñas unicamente para as citas textuais. Non se utilizan nunca o
subliñado nin as maiúsculas coa finalidade de destacar textos.
O autor/a consignará o seu enderezo completo para poder contactar con
el/a e o seu título académico e/ou actividade profesional. Tamén pode
consignar o enderezo de correo electrónico se desexa que apareza na
revista.
Os artigos poderán conter notas, que figurarán a pé de páxina, onde se
citará tamén a bibliografía. Os libros citaranse da seguinte maneira:
Inicial do nome, Apelidos, Título en itálica, Editorial, Cidade de edición,
ano de edición, páxs.
No caso dos artigos farase do seguinte xeito:
Inicial do nome, Apelidos, Título do artigo en itálica, Nome da revista,
número da revista, (ano de publicación), páxs.
A redacción da revista determinará nun prazo aproximado de tres
meses a conveniencia da publicación. Neste prazo o autor será informado sobre a posible data de publicación ou seranlle suxeridos posibles
cambios para que o artigo se axuste á orientación da revista.
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