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Guieiro
Comeza así o estudo
de Andrés Torres Queiruga que abre este número.“A moral e a
relixión aparecen sempre xuntas na historia humana, pero nunca
sen conflitos. A unión tende a se converter en confusión nas épocas
máis pacíficas e en dominio dunha sobre a outra nos tempos de
crise”. E vivimos hoxe unha época na que moitos quererían que a
moral ocupase todo o espazo que a relixión –va ilusión de mentes
primitivas– non podería xa ocupar. O autor mostra como, ao longo
da historia, se foron sucedendo distintas relacións de dominio, ata
que, como consecuencia da Ilustración, se foi conquistando, de
forma paulatina e aínda incompleta, a autonomía da moral, que
outros saberes acadaran máis precozmente. E non é de estrañar a
resistencia, xa que a relixión non pode ser vivida sen uns presupostos
morais. Pero unha cousa é vivir relixiosamente a moral e outra
identificar a moral cun apéndice da relixión. Non é banal a distinción senón necesaria, e aínda perentoria, nos tempos de secularización en que nos movemos. Trátase logo de resituar os papeis: “á
relixión non lle toca ditar as normas morais, senón animar e apoiar
no seu cumprimento”, quer dicir “o seu rol actual é o de animar a
ser morais, deixando para a reflexión autónoma o traballo de ir
descubrindo cómo selo”.
Vivimos un momento da historia no que o antigo sistema de clases
se foi diluíndo como consecuencia da enorme expansión da clase
media, que define xa o estilo de vida occidental. Un estilo de vida
propio dunha clase acomodada e con posibles, caracterizado polas
súas posibilidades de consumo e polo xeito compulsivo en que o leva
a cabo, comportamento que intenta imitar o resto da humanidade,
pero que é de imposible xeneralización. Mais ¿que presupostos
morais subxacen a esta dinámica vital? ¿que efectos ten sobre as
posibilidades de maduración persoal e humana? ¿que retos promove
desde unha perspectiva evanxélica? Estas son as interrogantes que
aborda Adela Cortina no seu estimulante traballo O evanxeo e as
clases medias, que foi publicado orixinalmente na revista Sal Terrae
e que nos pareceu interesante dar a coñecer aos nosos lectores. É
necesario –concordamos coa autora– empoderar os sen poder, pero
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non coa mira posta en que acadaen o status occidental de consumidores acomodados senón para incrementar as súas oportunidades,
para darlles a oportunidade de escoller a forma de vida que encontren
máis valiosa ao tempo que se comparte con eles a convicción de que
a vida boa é a que mira polo outro, a que non adormece anestesiada
polo goce material senón que permanece aberta ao misterio.
O opulento estilo de vida occidental, contemplado no Sur a través
dos medios de comunicación, chama continuamente –como consecuencia do afán de emulación, que parece consubstancial á condición
humana– a intentar participar desa existencia gozosa, aínda que
sexa poñendo en perigo a propia vida. É o drama humano que
presenciamos xa con bastante indolencia, por efecto da repetición
das mesmas imaxes sen unha ulterior reflexión. Esta reflexión é a
que acomete Raúl Asegurado Pérez no traballo As novas vítimas
das necesidades do neoliberalismo: os inmigrantes.
Moitos cristiáns quéixanse de que o espírito e a forma do Xacobeo
2004 distan moito de ser, cando menos, os adecuados. O que foi unha
formidable forza relixiosa, ética e moral no pode reducirse a un
“folclorismo estético” nin comercial. Sobre cómo recuperar o sentido profundo do camiño de Santiago e as súas celebracións reflexiona
Xenaro Pérez López no seu artigo en torno ao Ano Santo. É tarefa
difícil, pero non imposible. Nos seguintes números publicamos
tamén artigos sobre o tema: 27, 80 e 111.
Xa sen espazo para comentalos citaremos tamén outros contidos
que o lector achará neste número: unha descrición da xestión dos
medios de comunicación da Igrexa en Portugal, unha noticia sobre
a Marcha das Mulleres que se celebrará en Vigo e a emocionada
lembranza no adeus a Paco de Aguiño.
Xaime M. González Ortega
xortega@terra.es
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Estudos

Moral e relixión: da moral
relixiosa á visión relixiosa
da moral
Andrés Tor r es Queir ug
a
uga

1. O problema
A moral e a relixión aparecen sempre xuntas na historia humana,
pero nunca sen conflitos1. A unión tende a se converter en confusión
nas épocas máis pacíficas e en dominio dunha sobre a outra nos
tempos de crise. Etapas houbo nas que a relixión absorbeu a moral,
que dese modo se convertía nunha simple manifestación súa, totalmente sometida aos seus ditados. Noutras a relación invértese, e a
moral tende a erixirse en señora absoluta, da que a relixión sería
unha simple consecuencia, cando non un puro resto histórico. De
"fillo parricida" fala un autor recente2, sostendo a tese de que a
moral, nacida historicamente dentro da relixión, se converteu hoxe
–grazas á súa capacidade de universalidade e control crítico– no
criterio da súa validez e lexitimidade, con evidente tendencia a
substituíla nas mentalidades maduras e ilustradas.
Con toda evidencia, aparece aquí un problema grave, que non cabe
ignorar: pretender tapalo cunha simple volta ao pasado, sería

Por mor da claridade, porque non existe nos autores unha terminoloxía unificada
e sobre todo porque non é preciso para o presente discurso, non distinguirei entre
"moral" e "ética": referireime complexivamente a elas –nese estadio previo ás
discusións deontolóxicas ou teleolóxicas, coas súas variantes– como as
disciplinas que se ocupan do recto uso da liberdade humana na busca da súa
realización auténtica, tanto individual como social.
1

2

J. A. Marina, Dictamen sobre Dios, Madrid, 2001.
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relixiosamente suicida; e dalo por resolto cunha drástica descualificación do relixioso, pode resultar humanamente devastador.
Detrás está unha fonda crise histórica, que é preciso comprender e
asimilar, se queremos reconstruír unha relación correcta en ben de
todos.
Nestas breves reflexións, que deberán dar moitas cousas por
supostas, tratarei de aclarar tres problemas fundamentais, tal como
se nos presentan hoxe despois da nova comprensión a que obriga o
tránsito á modernidade.
2. A síntese espontánea
En perspectiva histórica, é practicamente unánime a convicción de
que as diversas normas éticas ou morais da humanidade naceron no
seo da relixión ou, mellor, das relixións. Estas constituíron o que
cabe cualificar de "contextos de descubrimento", onde se afinou a
sensibilidade para encontrar as normas morais, que así aparecían
fundadas no ámbito do sagrado e sancionadas por el.
Os estilos son distintos, consonte á diversa concepción do sagrado.
Nas relixións (máis) naturistas era a orde cósmica como manifestación do transfundo divino –maat exipcia, met mesopotámico, rita
védico, tao chinés...– a que marcaba as pautas fundamentais da
conduta correcta. Nas relixións (máis) proféticas –zoroastrismo,
xudaísmo, cristianismo, islam– esas pautas vívense como directamente orixinadas e sancionadas por Deus ou polos deuses,
interpretándose como "mandamentos" divinos.
En todas elas as normas concretas son xa sempre traducións –
máis ou menos acertadas– desa intención global, e varían segundo
os contextos culturais, os condicionamentos sociais e as etapas
históricas. Poden mesmo aparecer contraditorias entre si, e non
poucas veces levaron a verdadeiras aberracións. Pero carecería de
realismo histórico non percibir que, a pesar de todo, esas éticas ou
morais "relixiosas" constituíron a gran escola da educación humana,
verdadeiros laboratorios de humanización no longo proceso da
historia.
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3. A ruptura da síntese: heteronomía
Pero a cultura tende á diferenciación, e o que ao comezo se vivía
unido acaba sempre por distinguirse, facendo valer os dereitos da
diferencia. A moral foi tomando conciencia da súa racionalidade
específica, e, pouco a pouco, necesitou preguntarse polos motivos
intrínsecos que facían unhas normas correctas, mentres denunciaban outras como incorrectas. Sucede algo parecido na vida individual: o neno comeza aceptando con naturalidade as ordes e
orientacións dos seus pais, pero chega un momento no que precisa
preguntarse por qué os seus pais lle mandan ou aconsellan isto e en
cambio lle prohiben aquilo.
De feito, na cultura occidental este problema aparece desde antigo.
Xa o Eutrifón platónico se puxo a cuestión decisiva, ao preguntar se
as cousas son boas –relixiosa ou moralmente– porque Deus as quere
ou as quere porque son boas3. E Tomé de Aquino non dubidará en
responder pola primeira alternativa: Deus quéreas porque son boas.
De todos modos, factores moi importantes, sen chegaren nunca a
borrar de todo esa convicción na conciencia cristiá, lograron
escurecela, creando na práctica, na predicación e na mentalidade
espontánea a idea de que hai que cumprir as normas porque Deus
e, no seu nome, a igrexa o mandan.
Estaba ante todo a lectura literalista da Biblia, coa impresión
inxenua de que Deus "ditara" os mandamentos, sen se decatar de que
estes, bastantes veces copiados de culturas ou relixións estranxeiras,
eran descubrimentos da conciencia moral, que logo se interpretaban
–con razón– como queridos por Deus4. Influíu tamén a difusión da
mentalidade nominalista, que fronte ao realismo tomista afirmaba
que as normas son boas porque Deus as quere; de xeito que podería
querer o contrario: Ockham chegou a afirmar que "Deus pode
mandar que a vontade creada o odie a El"5.
Cf. P. Helm (ed.), Divine Commands and Morality, Oxford 1981; E. Romerales,
¿El único fundamento posible de la ética?: Isegoría, n. 10 (1994) 140-149.

3

4
Cf. J. L. Sicre, Introducción al Antiguo Testamento, Estella 1992, 109-127; para
os contactos e influxos externos, cf. a Introdución de F. Lara Peinado ao
Código de Hammurabi, Madrid, 1986, ix-cxx, espc., cvii-cxvi.
5

Questiones in quattuor Sententiarum libros, II, 19.
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Se iso sucedía no ámbito teórico, o factor práctico foi acaso máis
serio. En occidente, a historia colocara á Igrexa non só como
instancia determinante no mundo cultural, senón tamén como moi
poderosa na normativa moral e socio–política. Iso foi frutífero para
sacar a Europa do marasmo provocado pola disolución do imperio e
as invasións bárbaras. Pero resultou fatal, cando a partir do
Renacemento as novas circunstancias históricas e o madurecemento
da cultura postulaban unha renovación obxectiva de moitas normas
e un avance subxectivo no uso da liberdade. A típica resistencia
institucional ao cambio fixo que na conciencia occidental a moral
eclesiástica fose, cada vez máis, percibida como unha imposición,
que en moitas ocasións mesmo era sancionada pola forza: había que
facer ou deixar de facer porque o mandaba ou o prohibía a Igrexa.
As guerras de relixión que asolaron Europa e, moi unido a elas, o
auxe do iusnaturalismo (as normas serían válidas etsi Deus non
daretur, "aínda que Deus non existise"), foron agudizando a
contradición, que en moitos puntos chegou á ruptura. Cando Kant
rexeita como heterónoma (eteros = outro, alleo; nomos = lei) toda
norma que vén dunha autoridade externa ao suxeito, non fai máis
ca dar forma filosófica a unha crenza amplamente estendida.
4. A reacción polar: autonomía
"A autonomía da vontade é o único principio de todas as leis
morais, así como dos deberes que se axustan a elas; en cambio, toda
heteronomía do albedrío, lonxe de fundamentar ningunha obriga,
oponse ao principio da dita obriga e á moralidade da vontade". Estas
palabras de Kant na Crítica da razón práctica6 marcan a percepción
da nova época. Retomaba nelas a intuición que expresara xa Pico
della Mirandola como signo específico da "dignidade humana", cando
Deus lle di a Adán: "Non te fixen nin celeste nin terrestre, nin
tampouco mortal nin inmortal, para que así, como libre escultor e
plasmador de ti mesmo, te poidas dar a forma que máis che agrade"7.

6

Ak V, 33; trad. de R. R. Aramayo, Madrid, 2000, 101.

De hominis dignitate, 1530 (tomo a cita de C. Fernández, Los filósofos del
Renacimiento. Selección de textos, Madrid, 1990, 61.
7
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Hegel confirmarao, afirmando que a realización da liberdade
constitúe nada menos que o fin da historia universal8.
Tratábase aquí innegablemente dun punto de non retorno na
percepción da moralidade. E supón aínda hoxe un desafío enorme.
Volver atrás –como intentou a reacción tradicionalista (de Burke,
Huet, De Maistre e De Bonald...)– resulta imposible. Pero asumir iso
en plena consecuencia, esixe repensar a fondo as relacións entre
relixión e moral. A tentación primeira, como en toda ruptura crítica,
é a de acudir a posicións extremas.
Institucionalmente, a tentación da volta atrás nace da sensación,
mais ou menos consciente, de que recoñecer a autonomía da moral
implica unha diminución da autoridade da igrexa e, desde logo,
obriga ao abandono de toda pretensión de control exclusivo da
conciencia moral. Para a reacción progresista a tentación consiste
en absolutizar a autonomía, pensando que só a pode manter coa
negación da existencia de Deus. De Feuerbach a Sartre, pasando por
Nietzsche, para un sector importante da cultura moderna Deus non
só non fundamenta a moral, senón que significa a súa aniquilación.
Aínda M. Merleau–Ponty puido afirmar que "a conciencia metafísica
e moral morre ao contacto co Absoluto"9 .
Un ponderado realismo histórico, axudado por unha perspectiva
hoxe máis ampla, permite ver que entre ambos extremos resulta
posible unha mediación, que, sen negar as adquisicións da nova
conciencia cultural, permite facela compatible, e mesmo favorecela,
cos valores relixiosos.
5. A teonomía como mediación
De feito, cando no Vaticano II a Igrexa católica tratou de recuperar
o paso da historia, poñendo ao día –aggiornando– a comprensión da
fe, recoñeceu de modo expreso a lexitimidade da autonomía do
8

Lecciones sobre la filosofía de la Historia Universal, Madrid, 1974, 68.

Sentido y sinsentido, Barcelona, 1977, 152. Pode verse unha descrición sintética
deste dobre proceso en W. Kasper, Autonomie und Theonomie. Zur Orstsbestimmung
des Christentums in der modernen Welt, en Theologie und Kirche, Mainz, 1987, 149175, princip., 157-166.
9
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creado. Sabe, claro está, que pode ser falseada, desconectándoa de
toda referencia a Deus (Gaudium et Spes 36). Pero non por iso se
vai ao extremo contrario, senón que afirma claramente o camiño da
xusta mediación:
"Se por autonomía da realidade terrestre se quere dicir que as cousas
creadas e a sociedade mesma gozan de propias leis e valores, que o home
debe descubrir, empregar e ordenar pouco a pouco, é absolutamente
lexítima esta esixencia de autonomía" (Ibid).

No mundo das ciencias naturais, a pesar de tristes resistencias
moi custosas para a fe –Galileo, Darwin...–, esta evidencia impúxose
con forza, e, agás certas resistencias trasnoitadas, constitúe xa un
ben común na conciencia eclesial. No ámbito ético, pola súa maior
fondura humana e polo íntimo contacto coa vivencia relixiosa, a
aplicación concreta resulta máis delicada. Pero estruturalmente o
problema é idéntico: nótese que o propio concilio fala das "leis e
valores" tanto das "cousas creadas" como da "sociedade mesma".
E xa moito antes san Paulo falara ao seu modo dunha autonomía
da conciencia moral: "Cando os pagáns, con non teren Lei, practican
naturalmente o que manda a Lei, entón aínda faltándolle–la Lei, eles
son lei para si mesmos" (Rm 2,14). Non fai falla entrar en cuestións
de detalle10, para ver que aí resoa a idea da filosofía estoico–
helenística do vivir ético como un "vivir conforme á natureza" ou
"conforme á razón", e que –nin para Paulo nin para os estoicos– esa
idea non desvincula a moral da súa referencia ao Divino.
Hoxe isto resulta aínda máis claro. Historicamente, sabemos que
o descubrimento da autonomía ten fondas raíces na conciencia
bíblica da creación. Ao "desdivinizar" toda realidade que non sexa
Deus, abriu a posibilidade de a examinar e tratar por si mesma,
conforme ás súas leis intrínsecas. Cristoloxicamente fíxose evidente
que relación creatural non mingúa a autonomía da, senón que, ben
entendida, refórzaa ao máximo: Cristo é "tanto máis divino, canto
máis humano". Teoloxicamente, xa Schelling e Kierkegaard viron
ben que a realidade creada canto máis aberta está á súa
10
Cf. U. Wilckens, La carta a los Romanos. Rom 1-5, Vol I, Salamanca, 1989, 166179.
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fundamentación en Deus, máis se afirma en si mesma (algo só é
posible para a súa omnipotencia, que, xusto porque pode dar
totalmente, non produce submisión, senón que entrega plenamente
a creatura a si mesma)11.
A idea de creación por amor permite comprendelo de maneira máis
intuitiva, pois, se Deus crea desde a infinita gratuidade da súa
agápe, resulta claro que non o fai nin para "a súa gloria" nin para
que "o sirvamos", senón unicamente polo noso ben e a nosa realización. De xeito que cumprir o seu proxecto creador é identicamente
realizar o noso ser ; ou á inversa, realizar o noso ser é identicamente
cumprir o seu proxecto creador. A teoloxía actual dispón dunha
categoría que expresa moi ben esta relación. Trátase da teonomía,
que Paul Tillich –non inventor do termo, pero si o seu gran
propugnador teolóxico– explicou de moitas maneiras e define así:
"A autonomía e a heteronomía están enraizadas na teonomía e cada
unha delas extravíase cando se quebra a súa unidade teónoma. A
teonomía non significa a aceptación dunha lei divina imposta á razón
por unha moi alta autoridade; significa a razón autónoma unida á súa
propia profundidade"12.

Creando desde a libre gratuidade do seu amor, Deus funda e sostén
a liberdade, pero non a substitúe; crea para que a creatura se realice
a si mesma: "Deus crea creadores"13. Así, a chamada divina, que de
entrada puido parecer unha imposición (heteronomía), aparece
como tarefa insubstituíble da propia persoa, que está convidada á
realizarse, optando e decidindo por si mesma (autonomía), para
acabar recoñecendo a súa acción como idéntica co impulso amoroso
e creador de Deus (teonomía).
Explicacións e referencias tanto para o proceso histórico como sobre todo para
a fundamentación teolóxica, poden verse no meu Recupera-la creación, Vigo 1996,
Primeira Parte, p. 29-160.
11

12
Teología Sistemática, Barcelona, 1972, 116 (subliñado meu); cf. F.W. Graf, Theonomie:
Fallstudien zum Integrationsanspruch neuzeitlicher Theologie, Gütersloh 1987, p 1176: A. Torres Queiruga, La théonomie, médiatrice entre l'éthique et la religion, en
M. M. Olivetti (ed.), Philosophie de la Religion entre éthique et ontologie, Biblioteca
dell' Archivio di Filosofia, CEDAM, Milano, 1996, 429-448.
13

Cf. A. Gesché, Dios para pensar. I El mal. El hombre, Salamanca, 1995, 233-268.
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6. Non "moral cristiá", senón visión e vivencia cristiá da
moral
Tomar en serio a creación, significa, pois, recoñecer que a creatura
está entregada a si mesma, realizando as propias potencialidades.
Nas realidades naturais iso sucede automaticamente pola lei espontánea do seu ser: o astro marcha seguro na súa órbita, a planta
medra, o animal segue o instinto. Na persoa humana a realización
ten que ser buscada libremente, a través da análise da intelixencia
e da opción da vontade. É o seu peso, pero tamén a súa gloria.
Auscultando os dinamismos do seu ser máis auténtico e analizando
as relacións máis correctas co seu entorno tanto natural como
social, vai descubrindo os camiños da súa verdadeira realización, da
súa posible "felicidade" (eudaimonía) ou do que nos tratados éticos
e morais adoita chamarse a súa "vida boa".
Eses camiños non lle veñen ditados desde fóra nin están escritos
no ceo, senón que, inscritos no propio ser e nas propias relacións.
Algúns aparecen evidentes como manifestación espontánea do dinamismo moral, tales son non matar, non roubar... Outros esixen un
esforzo consciente de dilucidación para distinguir o auténtico do
espurio. Esforzo sempre ameazado con se perder na maraña dos
instintos, dos intereses egoístas ou dos condicionamentos culturais:
pénsese no longo camiño para chegar aos dereitos humanos14.
En realidade, dado que a persoa é unha "esencia aberta", sempre en
construción e continuamente chamada a explorar novas posibilidades, trátase dunha tarefa inacabable. Igual que cando se explora un
novo territorio, na fronte do avance humano os camiños non están
aínda trazados: é preciso o tenteo, e resulta inevitable a aventura,
o esforzo creativo. Por iso non sempre se pode pretender a seguridade
nin, menos, esperar unanimidade. Pénsese nos problemas que hoxe
pon a xenética, coas súas enormes posibilidades de curación e os
seus terribles perigos de manipulación inhumana.
14
Cf. unha exposición elocuente en J. A. Marina.- M. de la Válgoma, La lucha por
la dignidad. Teoría de la felicidad política, Madrid, 2000 e J. A. Marina, Los sueños
de la razón. Ensayo sobre la experiencia política, Madrid, 2003, con numerosas
referencias bibliográficas.
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Pero, sempre e en todo os casos, trátase dunha tarefa humana:
estudando a realidade, encontrar aquelas pautas de conduta que
levan a unha vida máis auténtica e a unha convivencia máis
humanizadora. Sucede nas sociedades e sucedeu nas relixións:
tamén na relixión bíblica. Como xa queda insinuado, a Moisés non
lle foron escritos milagrosamente os "mandamentos" en dúas táboas
de pedra, senón que, discorrendo coa propia cabeza, dialogando cos
seus e aprendendo do contorno, foi descubrindo os que lle parecían
mellores patróns de conduta para ben do pobo. Só despois, como
persoa relixiosa que era e comprendendo con toda razón que, na
xusta medida en que eran bos, eran tamén queridos por Deus, el
–ou os que contan a súa historia– propuxéronllelos ao pobo como
saídos da propia boca divina. Coas correspondentes modalidades, o
mesmo cabe dicir dos profetas ou dos lexisladores deuteronómicos.
Pois ben, situándonos a este preciso nivel, é dicir, ao descubrimento
das normas, iso é precisamente o que, tamén desde a teoloxía,
afirman os que sosteñen a autonomía da moral. As normas concretos non son unha revelación que veña desde fóra, senón un encontro
feito desde dentro, desde a realidade humana e con medios humanos.
Con outras palabras: en si, nesa busca non se trata dun asunto
relixioso, senón dunha incumbencia humana. De xeito que, en
principio e mentres permanezamos neste plano, non ten por qué
haber diferencia entre unha ética ou moral atea e unha relixiosa (de
feito, diferencias hainas sempre; pero a división nace da dificuldade
propia da exploración moral, non ten por qué ser definida
relixiosamente: hai diferencias entre relixiosos e ateos, pero igualmente entre ateos e ateos ou entre relixiosos e relixiosos).
Esta consecuencia non goza –aínda– dunha aceptación unánime,
pois hai moralistas que seguen a afirmar unha especificade da ética
cristiá (que tería algúns contidos só alcanzables por "revelación")15.
Cando non obedece a unha insuficiente distinción de planos,
Cf. M. Vidal, Especificidad de la ética cristiana: Diccionario enciclopédico de
teología moral. Suplemento a la 3ª edición, Madrid, 1978, 1320-1329: E. López
Azpitarte, Hacia una nueva visión de la ética cristiana, Santander, 2003, c, 12, p.
233-247.
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persoalmente creo que se trata dunha resistencia residual: a mesma
que levou a se opor durante séculos ao recoñecemento da autonomía
das ciencias respecto da revelación bíblica. Hoxe fíxose evidente que
a Biblia non pretende falar de ciencia, senón de relixión: carece de
sentido falar, por exemplo, dunha "física cristiá" ou dunha "medicina
católica". Aínda que a cuestión sexa máis delicada, chega o momento
de afirmar con idéntico dereito que a Biblia tampouco quere falar de
moral (no sentido indicado), senón de relixión. Por iso, e por
idéntica razón, o título deste apartado refuga falar de "moral
cristiá".
Pero a teonomía, ao incluír a palabra "Deus" (theós), cualifica esa
autonomía. Non para negala, senón para, nun nivel ou perspectiva
distinta, evitar o tronzamento da súa relación ao Divino. Relación
obvia para o crente, pois, en canto se recoñece como creatura, sabe
que tanto o seu ser como o seu esforzo de busca lle veñen de Deus.
Ese vir de Deus, se é interpretado como imposición ou dominio, leva
á heteronomía. Pero, se, como indica todo o sentido máis profundo
da tradición bíblica, se interpreta como don gratuíto e chamada
amorosa, co único e exclusivo interese do ben da creatura, non só
non mingúa a súa autonomía, senón que a afirma: canto máis se
abre á acción creadora, máis é en si mesma a creatura e máis se
potencia a súa liberdade.
Dese modo a tarefa ética, sen perder a dureza que moitas veces
comporta –dureza humana, común a todos, non algo que afecta só
aos crentes–, sábese sostida e acompañada por unha Presenza que,
estando na súa orixe, a apoia no seu camiño e a agarda no seu final.
Exactamente ao revés do que demasiadas veces se pensa –¡e mesmo
se ensina e predica!–, a tarefa ética e a súa posible dureza son
comúns a todos. En cambio, a vivencia é ou pode ser distinta, pois
o crente, consciente da compañía divina –que é para todos, pero non
todos o saben ou o admiten–, ten a sorte de a vivir dunha maneira
distinta, "agrazada".
O home non é, segundo duramente dicía J. Monod, "como un
cíngaro (que) está á beira do universo (...) xordo á súa música,
indiferente ás súas esperanzas, aos seus sufrimentos e aos seus
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crimes"16. Desde a fe sábese como un fillo amado que, mesmo cando
se desvía e perde, sempre pode conservar a esperanza dun Pai que,
como na parábola do Fillo pródigo, o espera cos brazos abertos. Paul
Ricoeur falou con razón "da carga da ética e do consolo da relixión".
O que debe caracterizar ao crente non é ter unha moral distinta,
senón un modo distinto de vivir a moral.
7. A relación estrutural entre moral e relixión
O recoñecemento da autonomía da moral pode producir de entrada
a impresión de que se trata pura e simplemente dunha substitución:
onde antes estaba a relixión debe agora poñerse a moral. En
expresión xa citada, a moral converteríase no "fillo parricida" da súa
proxenitora histórica. Creo, sen embargo, que a estas alturas non
resulta difícil ver que, máis ca dun parricidio, se trata da lexítima
emancipación dunha filla chegada á madurez.
No proceso normal da vida humana, iso non significa morte real,
senón en todo caso, morte simbólica, que non pide o aniquilamento
dos pais, senón o establecemento dun novo tipo de relación. Algo
paralelo se pide para o noso problema, sen reaccións apoloxéticas
nin agresividades destrutoras. Igual que aos pais, á relixión pídeselle
unha cura ascética, que, sen abandonar o amor, renuncie a unha
super–tutela que xa non é precisa; e á moral, unha superación do
entusiasmo adolescente que, sen renunciar á xusta autonomía,
saiba recoñecer límites e agradecer apoios. En concreto, á relixión
non lle toca ditar as normas morais, senón animar e apoiar no seu
16
J. Monod, El azar y la necesidad, Barcelona 1971, 186. B. Russell di algo parecido:
"O home é produto de causas que non tiñan ningunha previsión da meta que estaban
realizando; que a súa orixe, o seu crecemento, as súas esperanzas e temores, os
seus amores e crenzas, non son máis que o resultado de colocacións accidentais
de átomos; que ningún fogo, ningún heroísmo, ningunha intensidade de pensamento
e sentimento, pode preservar a vida individual alén do sepulcro; que tódolos traballos
das idades, toda a devoción, toda a inspiración, toda a claridade meridiana do xenio
humano, están destinados á extinción na vasta morte do sistema solar; que o enteiro
templo da realización humana ten que ser inevitablemente sepultado baixo os
cascallos dun universo en ruínas - todas estas cousas, se non completamente
indiscutibles, son con todo tan probablemente certas, que ningunha filosofía
que as rexeite se pode soster" (Mysticism and Logic and Other Essays, London, 1918,
pp. 47-48; cit. por J. Hick, The Fith Dimension. An Exploration of the Spiritual Realm,
One World, Oxford, 1999, 20-21).

16

Moral e relixión: da moral relixiosa á visión relixiosa da moral

cumprimento. Noutras palabras, o seu rol actual é o de animar a ser
morais, deixando para a reflexión autónoma o traballo de ir
descubrindo cómo selo.
Isto non é unha desgraza, senón que se debe converter nunha
graza. O que pasou coa ciencia –a Biblia non fala de astronomía nin
de bioloxía– e mesmo coa política –separación da igrexa e do estado–
mostra que para a relixión, xunto a unha renuncia por veces dura
a funcións exercidas no pasado, preséntase así a oportunidade de se
concentrar no seu rol propio e específico.
Rol que radica sobre todo na remisión ao fundamento último da
moral. Non elimina sen máis outras fundamentacións. Pero a
relixión, poñendo ao descuberto a fondura infinita da persoa pola
súa orixe e a súa destinación en Deus, permite comprender o valor
incondicional da moral, que en moitas ocasións leva a sacrificar non
só a propia comodidade, senón incluso a propia vida17. Algo que non
resulta fácil de explicar sen unha fundamentación transcendente.
Todo un Freud puido confesar en carta a un amigo:
"Pregúntome a min mesmo por qué aspirei sempre a me comportar
honorablemente, a mostrar consideración e afecto cara aos demais,
sempre que as circunstancias o permitiron. Sempre que me preguntei
o por qué disto, aínda despois de me decatar de que me facía dano a min
mesmo e de que chovían os golpes sobre min porque as demais persoas
son brutais e traizoeiras, non fun capaz de autorresponderme, o que
dista de ser razoable"18.

E máis preto de nós, Max Horkheimer repite idéntica idea,
afirmando que nin a ciencia nin o positivismo nin a lóxica poden
lograr unha razón satisfactoria "pola cal non deba odiar, se mediante iso non me ocasiono ningunhas desvantaxes na vida social"19. E
É pena que non estea traducido o profundo estudio de P. Tillich, Das religiöse
Fundament des moralischen Handels, en Gesammelte Werke, Bd III, Stuttgart 1965,
13-83.

17

18
Carta a James J. Putmam, 8-7-1915 (Epistolario 1873-1939, Biblioteca Nueva,
Madrid 1963, p. 347; cit. por L. González-Carvajal, Cristianismo y secularización,
Santander, 2003, 62-63).

La añoranza de lo completamente otro, en H. Marcuse, K. Popper y M. Horheimer,
A la búsqueda del sentido, Salamanca, 1976, 105s; M. Cabada, El Dios que da que
pensar, Madrid 1999,178-180, ofrece ademais outras referencias.
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Habermas, ante a cuestión de "por que nos debemos ater ás nosas
convicións morais, de por que debemos ser morais", conclúe: "Neste
aspecto podería quizais dicirse que é van querer salvar un sentido
incondicionado sen Deus"20.
Por outra banda, a fundamentación transcendente axuda de
maneira decisiva a manter clara a distinción fundamental entre
moralidade, moralismo e relativismo. Como o mostra a antropoloxía
cultural, as normas concretas varían dunha cultura a outra, até
punto de levar para moitos ao relativismo moral. E, como o mostra
a historia, as relixións tenden a sacralizar as súas normas, co risco
de caer nun moralismo que estreita e deforma o libre e aberto espazo
da transcendencia relixiosa. A teonomía, insistindo no carácter
absoluto da radicación en Deus e recoñecendo a relatividade –¡non
o relativismo!– das súas concrecións humanas, pon a énfase no
punto xusto: na moralidade, na decisión incondicional de querer ser
autenticamente morais, aínda que non sempre estea nas nosas mans
a seguridade de acertar nas opcións concretas 21. (Por certo, isto non
só conflúe coa afirmación kantiana de que a única cousa absolutamente boa neste mundo é a "boa vontade", senón que, como el mesmo
sabía, lle ofrece unha fundamentación definitiva).
8. A relación institucional: igrexa e moral
De seu, a relación institucional non é máis que a concreción social
da estrutura que acabamos de analizar. Pero por iso mesmo pode
aclarar mellor o seu significado e axuda a caer na conta da súa
transcendencia. Tamén aquí hai que falar á vez de renuncia e de
oportunidade.
Repitamos: o recoñecemento da autonomía das normas esíxelle á
igrexa renunciar ao papel de ser a definidora, gardiá e mesmo
sancionadora das mesmas. Segue en pé a súa vocación específica de

Textos y contextos, Ariel, Barcelona 1996, 147; cit. por J. M. Mardones, El discurso
religioso de la modernidad. Habermas y la religión, Anthropos, Barcelona, 1998,
202-3, n. 22.

20

Cf. P. Tillich, Moralismo y moralidad: la ética teónoma, en Teología de la cultura y
otros ensayos, Buenos Aires 1974, 119-129.
21
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proclamar –aos seus fieis e a quen a queira escoitar– a boa nova da
chamada e do apoio divino á moralidade, ou, dito en linguaxe máis
relixiosa, a escoller o "camiño da Vida". Pero en canto á definición
das normas concretas, debe aceptar que esa función está hoxe
emancipada: é unha función simplemente humana. Algo moi importante, con consecuencias contrapostas.
En positivo, iso significa que como tarefa humana tampouco a
Igrexa queda excluída desa función. Algo que permite disipar un
forte malentendido que con demasiada facilidade se instalou como
obvio en boa parte da cultura actual: o de pretender recluír a Igrexa
no ámbito meramente privado ou, en palabras máis correntes, de a
"pechar na sancristía". Tal pretensión resulta, desde logo, inxusta,
cando a Igrexa, recoñecendo a nova situación e invocando –"con
temor e tremor"– o nome de Deus, se sitúa no terreo da moralidade,
é dicir, chama e anima a unha vida boa, a guiarse por principios
morais e non por instintos egoístas ou por intereses de partido.
Resulta tamén inxusta, cando, como calquera instancia pública,
intervén no diálogo con argumentos propiamente morais. Entón
estes non poden ser descualificados sen máis "porque veñen da
Igrexa", senón que merecen ser discutidos e sopesados con idéntico
respecto aos propostos por calquera instancia seria e responsable.
En negativo, o que si se pide, con toda razón, é un cambio no modo
de falar. Agora debe comprender que, se quere opinar nese campo,
non pode remitirse sen máis nin á Biblia nin á tradición nin á propia
autoridade, senón que ten que argumentar con razóns propiamente
morais. Razóns sometidas por tanto á discusión pública, tan válidas
como válidos sexan os argumentos en que as apoie. Un cambio que
esixe un austero esforzo de conversión, non tanto porque non sexa
claro teoricamente, senón porque na práctica vai contra inercias
históricas moi arraigadas e porque deslexitima toda tentación de
autoritarismo. Sen embargo, como sucede sempre con toda conversión auténtica, os froitos son moi importantes: dese xeito a Igrexa
ten a oportunidade de facerse de novo "eticamente habitable"22.
22
Cf. A. Auer, ¿Es la Iglesia, hoy en día, "éticamente habitable"?, en D. Mieth (ed.),
La teología moral, ¿en fuera de juego?, Barcelona 1995, 335-357; que alude á frase
do Barón Von Hügel, falando dunha "igrexa intelectualmente habitable".
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(Se non fose pola falta de espazo, este sería o lugar de discutir as
dúas teses que sosteñen a teoría de J. A. Marina acerca da ética
como "fillo parricida" da relixión: 1) o carácter estritamente privado
do discurso relixioso e 2) e o rol da ética no só como correctora da
relixión, senón con tendencia a substituíla. Espero poder facelo
noutra ocasión. E conste que se insisto nesta teoría, é xustamente
pola seriedade con que aborda o tema, a diferencia de tantas
descualificacións frívolas e nada informadas)23.
Na orde máis práctica, as consecuencias resultan igualmente
importantes. Limítome a sinalar unha con dobre valencia.
Recoñecendo a autonomía das normas e renunciando por tanto ao
dominio sobre elas, a Igrexa deixa que a obriga de as cumprir
apareza con claridade no seu carácter de tarefa humana. Por tanto,
non como unha carga ou imposición divina, no que teñen de dureza;
senón como unha esixencia intrínseca da liberdade finita, que afecta
por igual a crentes e ateos. Acábase así cun moralismo que levou ao
terrible malentendido, tan incrustado na cultura moderna, de ver a
relixión –e detrás dela a Deus– como estreitando e oprimindo a
existencia con prohibicións e mandamentos heterónomos, isto é,
como se fosen impostos arbitrariamente desde fóra e se opuxesen á
verdadeira realización humana.
A segunda valencia fai aparecer iso mesmo en positivo, como unha
oportunidade inapreciable para explicitar o verdadeiro sentido da
mensaxe relixiosa neste campo. Se hai algo profundamente deformado na predicación eclesiástica tal como chega á conciencia ordinaria
dos oíntes, é a sensación de que nas súas orientacións a Igrexa está
buscando unha conveniencia propia ou defendendo uns supostos
"dereitos" ou "intereses" de Deus. Como se o único e exclusivo
interese de Deus non fose o ben e a realización da creatura, e como
se o sentido da moral non fose unicamente unha axuda nesa
dirección.
J. I. Ganzález Faus e J. Gómez Caffarena estableceron con el un diálogo exemplar.
Poden verse os textos, cunha contestación non menos exemplar do autor a Faus, en
Iglesia Viva n. 211, 2002, 93-120 (o texto de Faus aparecera antes en Actualidad
Bibliográfica 77 [2002] 26-33).
23
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Cando se fala, por exemplo, do pecado, a impresión producida de
ordinario é que se está defendendo a Deus dun dano que se lle fai a
El, e non da súa preocupación polo dano que nos facemos a nós
mesmos, cando xa san Tomé de Aquino dixera que "a Deus non o
ofendemos por ningún outro motivo có de obrarmos contra o noso
ben"24. Non quero dicir que esa deformación obedeza á intención
consciente da predicación, pero é ben sabido que unha mensaxe non
consta só da súa emisión polo falante, senón tamén da súa recepción
polo que escoita: que unicamente se fai real na comprensión concreta. Non o ter en conta, ou non o ter de modo suficiente, pode levar
a catástrofes. Para comprender o moito que se xoga nesta cuestión,
abonda con pensar na cantidade enorme de persoas, sen dúbida de
millóns, que por malos entendidos neste campo abandonaron e
seguen a abandonar a fe.
9. A vivencia crente da moral
Como non podía ser menos, a nova visión repercute tamén de
maneira decisiva cando chega á súa aplicación no individuo.
Unha vivencia crente non pode descoidar hoxe o momento de
autonomía. Xa non resulta posible, nin sería lexítimo, aceptar unha
norma simplemente "porque lo manda la santa madre iglesia". A
persoa adulta precisa saber o por qué da norma e, en consecuencia,
seguila porque está convencida de que é boa, humanizadora. De
xeito que un home ou unha muller adultos obran moralmente mal,
se, convencidos de que unha norma é incorrecta, a seguen, a pesar
de todo, "porque así está mandado". E nótese que, no fondo, isto
estaba implicado na teoría tradicional da conciencia (ben formada)
como norma última da decisión moral; até o punto de que o
Aquinense chega a afirmar que pecaría que adorase a Cristo,
pensando que non é Deus.
De paso, isto permite aclarar un aspecto que puido quedar
escurecido nos apartados anteriores. Cando se di que a Biblia non

24
Contra Gentes III,122. E recórdense as palabras do Pai na parábola do Fillo
pródigo: "Porque este fillo meu estaba morto e volve á vida, estaba perdido e
atopámolo" (Lc 15, 24 e 32).

21

Andrés Torres Queiruga

fala de moral ou que á Igrexa non lle compete dar normas morais,
fálase en principio. De feito, na Biblia aparecen unha gran cantidade
de normas, e a Igrexa non pode quedar muda ante os problemas
concretos. Moitas das pautas fundamentais, unha vez descubertas,
resultan evidentes, e é normal que tanto a Biblia como a Igrexa as
asuman e proclamen. Resulta obvio estar inventando continuamente mediterráneos morais: hai un traballo que por fortuna nos dan xa
feito a cultura e a tradición.
A cuestión está soamente en que a proposta, sendo lexítima coma
axuda ao “descrubrimento”, non debe darse sen máis como válida
para a “fundamentación”. Como en todo proceso educativo, a
proposta ten que ser “maiéutica”, é dicir, debe servir para que o
receptor acabe vendo por si mesmo a razón do que se lle propón. De
ordinario, neses casos fundamentais a mesma proclamación fai
explícita a evidencia. Noutros, a proclamación pode ser o paso
necesario para que o individuo as descubra. E mesmo, en determinadas ocasións, pode ser razoable –sucede en tódolos ámbitos da
vida-fiarse da competencia de quen propón (sempre recoñecendo que,
en principio, sería posible a verificación persoal). Neste sentido, a
igrexa, se sabe mostrarse receptiva ao novo e sensible ás chamadas
da historia ten tamén dereito a esperar que a súa longa experiencia
se converta nun aval de credibilidade.
Pero é tal vez a valencia teónoma a que debe facerse sentir con
máis intensidade na vivencia individual. Vivindo o esforzo moral
como continuación da acción creadora, o crente comprende que a
súa dureza non é unha imposición ou un capricho divino, senón que
nace de maneira inevitable da condición finita da liberdade. Pero
comprende tamén que o seu esforzo está sustentado e envolto por un
Amor que “sabe de que barro estamos feitos” e que non busca outra
cousa que dar ánimo na realización e alento na caída.
Comprendelo, leva ante todo a eliminar de raíz o esquema infantil
–e infantilizante– de obrar ben por mor do premio e de evitar o mal
por medo ao castigo. A vivencia crente, cando é auténtica,
experiméntase en sintonía coa aspiración máis íntima e profunda do
propio ser, sustentada pola graza dun Deus que impulsa sen forzar,
e animada por unha ollada que comprende sen condenar.
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Claro que para o segundo cómpre eliminar con enerxía as monstruosas doutrinas que angustiaron –e angustian– a tantos cristiáns
e que levaron a Nietzsche e a Sartre a rebelarse contra unha ollada
"impúdica" que os cravaría como insectos contra a propia
culpabilidade. ¡Qué diferente a visión auténtica dun san Juan de la
Cruz, que repite incansable que "el mirar de Dios es amar"!25.
E para o primeiro –para experimentar a relixión como gracia– é
preciso superar o espírito de escravos, vivíndose como fillas e fillos,
cuxa guía non é a lei senón o amor (cf. Gál 4, 1–7); que, conforme
á dialéctica paulina de indicativo–imperativo, non se lles pide para
o seu ben máis que acoller aquilo que previamente se lles regala: "se
vivimos no Espírito, camiñemos conformeao Espírito" (Gál 5,25).
En definitiva, é a lei sen lei do amor, que xa fixera exclamar a
santo Agostiño: "ama e fai o que queres". Nótese: "o que queres"
(dilige et quod vis fac)26, non "o que queiras" ou o "o que quererías";
é dicir: segue a chamada real e actual do teu ser máis auténtico e
profundo, o que consiste en amor, pois por amor e para o amor
fuches creado. E, de novo, san Juan de la Cruz soubo dicir o
fundamental. Na Subida al Monte Carmelo, por tanto, co realismo
de que non ignora a dureza da subida, acaba sen embargo afirmando: "Ya por aquí no hay camino, porque para el justo no hay ley: él
para sí se es ley"27.
É dicir, desde a experiencia máis auténtica, a teonomía non teme
proclamarse como unha autonomía tan radical, que non ten nada
que envexar ás máis ousadas afirmacións kantianas.
Andrés Torres Queiruga

Doutor en teoloxía e filosofía, profesosr de filosofía da
relixión na USC. Da Real Academia Galega
25
Sobre todo nos comentarios do Cántico Espiritual; cf.: tamén: "El mirar de Dios
es amar y hacer mercedes" (Obras Completas, Madrid 51964, 682), "Porque mirar
Dios es amar Dios" (Ibid., 715). O tema é tan importante, que me permito remitir á
exposición máis ampla de Recupera-la creación, cit., 188-193.

In ep. Joh. ad Parthos : Tract VII, 8 (PL 35, 2033 ; trad. cast. Comentario a la
primera carta de San Juan, Sígueme, 2002). Sobre este texto, nada superficial, pode
verse o comentario de G. Teichweier, Liebe als Grundlage und Ziel der christlichen
Ethik, en Prinzip Liebe, Herder, 1975, 104-119, en p. 109-111.
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Tomado dunha copia autógrafa, lexitimada ante notario: Obras completas, cit., 362.
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O evanxeo e as
clases medias1
Adela Cor tina

1. As clases medias: tertium datur
O surximento das clases medias e o seu afianzamento posterior
acabaron por refutar a teoría tradicional das clases, segundo a cal
tanto a estrutura das sociedades como o cambio social se poden
explicar pola existencia de dúas clases en cada etapa da historia. O
criterio para distinguir unha clase da outra era –segundo a teoría–
a posesión ou non dos medios de produción, de maneira que en cada
período histórico, en cada “modo de produción”, se poderían distinguir os posuidores de tales medios dos desposuídos. Na etapa
capitalista os posuidores serían os burgueses e os desposuídos os
proletarios. Tertium non datur.
Porén, o que vai acrecentándose ao longo da segunda metade do
século XIX e todo o XX, é xustamente ese terceiro que, segundo a
teoría, non se podería dar. No canto de se ter producido o
acrecentamento da clase proletaria (a “pauperización crecente”) e a
diminución da clase burguesa, aparece e aumenta prodixiosamente
un terceiro estrato social, formado polos traballadores industriais
con salarios decentes, os profesionais de profesións liberais e os
oficios razoablemente remunerados, os traballadores do sector
servizos, os xerentes e directivos de empresa, os donos de
microempresas e de empresas pequenas e medianas.
Este traballo apareceu orixinalmente na revista Sal Terrae (número 1.069, xulloagosto de 2003) á que agradecemos o permiso para publicalo aquí (N. do E.).
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O paulatino aumento dos ingresos, reforzado polo keynesianismo,
incrementa as oportunidades vitais e a capacidade adquisitiva das
familias, que, non por casualidade, coincide coa produción masiva de
bens de consumo. Cando se decatan de que só a produción en masa
proporciona marxes apreciables de rendibilidade, os produtores
fomentan o consumo masivo para daren saída á produción igualmente masiva. Parece que se pasou da sociedade clasista, organizada
segundo a propiedade e o traballo, á sociedade estratificada en
grupos de oportunidades vitais, fundamentalmente de consumo. Ata
o punto de que algúns autores propoñen elaborar unha teoría da
sociedade que a estruture segundo a forma de organizar o consumo,
non segundo a forma de organizar a produción, e mesmo encomendar ás clases medias (non xa á clase proletaria) a revolución social,
levada a cabo desde o consumo (non xa desde a produción). Iníciase
así a Era do Consumo, coa que –como veremos– cadra perfectamente
unha moral do benestar2 .
Perante esta situación, a clase alta, os aristócratas afeitos a
consumir certos bens en exclusiva, indignáronse –e indígnanse –
polo feito de que tamén os tradicionalmente pobres puidesen ter
acceso a eses bens exclusivos, coa conseguinte democratización do
consumo e as oportunidades vitais. ¿Onde se viu –dicían e din– que
case calquera cidadán poida vestir fermosos modelos, practicar
deporte, aloxarse en hoteis selectos e facer viaxes custosas? ¿Onde
se viu que case calquera poida ser enxeñeiro ou arquitecto e acceder
aos postos sociais máis elevados?
Pola súa banda, os peor situados intentaron –e intentan– inserirse
nese terceiro estrato social, no que é posible estudar unha carreira,
ascender na escala social, comprar eses bens que son síntoma dun
selecto status. Coa innegable consecuencia de que os países que
mellor funcionan política, económica e socialmente non son os que
contan con dous estratos polarizados, os ricos e os pobres, senón os
que contan con ese amplo colchón de clases medias que infunden
moderación e bos modos a calquera política e a calquera economía.
2
Para o surximento da sociedade consumista e o protagonismo que nela teñan as
clases medias ver: Adela Cortina, Por una ética del consumo. La ciudadanía del
consumidor en un mundo global, Taurus, Madrid, 2002.
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Estas clases medias non compoñen un estamento, no sentido
premoderno, porque non nos encontramos –grazas a Deus– nunha
sociedade estamental como a da Idade Media europea, na que quen
nace nun nivel social morre nel, de maneira que o servo da gleba non
pode acabar os seus días sendo nobre.
Tampouco forman unha clase no sentido moderno do termo,
porque tampouco é a nosa unha sociedade clasista na que resulte
realmente difícil, aínda que sexa posible, pasar dunha clase a outra.
As clases medias conforman un estrato social amplísimo na actual
sociedade estratificada, na que é unha realidade palpable e frecuente
a posibilidade de que os fillos teñan un status económico e social moi
superior ou moi inferior ao dos pais. Certamente, as desigualdades
non se eliminan, e unhas persoas nacen con maiores oportunidades
que outras de levar adiante calquera proxecto vital; pero a
desigualdade de partida pode corrixirse ao longo da vida cun bo
aproveitamento das posibilidades3 .
A mobilidade social acrecéntase, o matrimonio humilde ten fillos
moi ben situados social e economicamente, e non de forma excepcional, senón de modo frecuente. Por iso, non deberíamos falar de
clases, senón de estratos moi difusos; pero conservouse a expresión
“clases altas”, “medias” e “baixas” tal vez por inercia. Aquí
empregaremos a expresión, pero lembrando o que en realidade
significa, e mantendo o plural, que é máis realista, porque estas
clases abarcan ese amplísimo centro social e económico que, en
países coma o noso, inclúe a maioría da poboación, e no que se poden
distinguir aínda niveis de oportunidade e ingresos.
As clases medias caracterizaríanse, pois, sobre todo por compoñer
unha maioría da poboación nos países industrializados, unha maioría
que ten unha capacidade adquisitiva e unhas oportunidades vitais
vedadas noutro tempo á gran maioría da xente, e no momento actual
ás camadas realmente baixas: aos parados sen seguro de desemprego,
ás mulleres soas con fillos, aos inmigrantes sen papeis, aos
discapacitados, que dificilmente caben nas complexas axendas fami3
Sobre a sociedade estratificada, ver: José Félix Tenazos, La sociedad dividida,
Biblioteca Nueva, Madrid, 2001.
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liares da vida cotiá –non digamos nas estatais–, por moito que a
propaganda queira facer crer o contrario. No tocante á “clase alta”,
convén non se equivocar pensando que, a diferencia da media e a
baixa, é especialmente heroica, está formada polos “aristoi”, polos
mellores, polos realmente aristócratas pola súa grandeza de ánimo
e de miras. Son, polo contrario, simplemente os que aínda teñen
maior capital social (mellores relaciones sociais), máis oportunidades vitais e maior capacidade adquisitiva que as camadas medias da
poboación.
A cuestión é, pois: ¿destilan as clases medias unha determinada
moral, unha forma de vida que non teñen máis remedio que asumir?
Porque só se a resposta é afirmativa terá sentido preguntarse cál é
a súa relación coa moral do evanxeo.
2. As morais das clases medias
Desde mediados do século pasado púxose en boga o american way
of life, que non era máis que o estilo de vida dunha certa clase media
americana. Era o estilo propio dun matrimonio cun par de fillos,
unha casa moi feita de dimensións modestas, automóbil, frigorífico
e televisor, oportunidades de estudo ou dun bo oficio, deporte e vida
saudable. A través das pantallas de cine e da televisión, este estilo
de vida converteuse nun modelo que os demais países intentaron
imitar, apoiando así, mesmo sen o saberen, o desexo dos produtores
de venderen masivamente os seus produtos. Para obter unha marxe
de ganancia suficiente era necesaria unha produción masiva, e ao
tempo, obviamente, un consumo masivo capaz de absorber a
produción. Se os países desenvolvidos e os grupos con posibilidades
nos países en desenvolvemento adoptaban o estilo de vida da clase
media americana, a venda en masa dos produtos estaba asegurada.
No último terzo do século XX esa mesma clase acrecentou as súas
posibilidades de consumo (máis dun automóbil, máis dun televisor,
vacacións caras, auténtico culto ao corpo e todo tipo de equipos,
aparellos, ordenadores sofisticados, etc.); e de novo o resto do
mundo o intentou imitar. O resto do mundo, e non só os grupos máis
desfavorecidos dos países desenvolvidos, porque nunha sociedade
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global hai que botar as contas globalmente e, como apunta Nurske,
os países en desenvolvemento ven a través dos medios de comunicación cómo vive esa clase acomodada e tratan de imitar a súa forma
de vida4 . Invisten no superfluo para o conseguiren e aforran menos,
co cal se agrava a pobreza mercé a unha nova dependencia dos países
ricos; a dependencia dun estilo de vida, o da clase media americana,
despois europea, que todos queren encarnar. Con isto, ese way of
life, ese estilo de vida, convértese no modelo ao que aspiraba e segue
a aspirar a gran maioría da poboación, no ideal moral que concita
maior número de vontades.
Se quixésemos esbozar os seus trazos esenciais, diríamos que a súa
virtude central é a prudencia, a moderación; a súa aspiración
máxima, o benestar e a vida de calidade; o seu estilo vital, o goce
tranquilo de bens de consumo desde o exercicio duna profesión ou
un oficio razoablemente respectables e desde unha certa serenidade
familiar, pero coa posibilidade de cambiar de parella; o lugar de
residencia, unha zona agradable, con bos servizos e con posibilidades de participar nunha certa vida cultural, pero sobre todo coa
posibilidade de cultivar o corpo; o seu voto político, un centro que
dea sensación de seguranza e cohesión; o seu dogma verbalmente
irrenunciable, todo o politicamente correcto, desde os dereitos
humanos ata os do medioambiente, desde a liberdade de tendencias
sexuais ata o apoio aos minusválidos, pasando polo igual dereito das
mulleres e as culturas. O que cumpra, o que estea de moda, o que
sexa preciso dicir con tal de vivir a gusto. Sen sobresaltos, sen
correr grandes riscos nin experimentar grandes emocións. Deixando
fluír unha vida serena, herdeira da aurea mediocritas que cantaron
os clásicos, coidando con esmero cada día –carpe diem– e gozándoo,
aínda que sen perder de vista un mañá que debe estar asegurado con
pensións públicas ou privadas. O modelo de vida tan frecuente nas
pantallas, en películas e en series, o modelo tan apetecido
globalmente: o modelo dun bo vivir. Máis intelixente sen dubida que

4
Ragnar Nurske, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries,
Oxford University Press, New York, 1953; Adela Cortina, Por una ética del consumo..., páxs. 293 ss.

29

Adela Cortina

a loita descarnada, a competencia polo primeiro posto, a escalada no
consumo da maior cantidade de bens posible5 . O modelo de benestar
prudente prefire a calidade da vida á cantidade dos bens, e ese é xa
un paso adiante en relación co afán desaforado por lograr os
máximos bens de consumo; é a opción por vivir nun contorno
agradable, morrer nun hospital sen medios extraordinarios, facer o
tránsito ao outro mundo nun tanatorio cheo de flores, con todo á
man.
Porén, unha vez delineados os trazos deste retrato robot, no que
se acumulan os tópicos, os lugares comúns, sobre a moral das clases
medias, aínda cabe preguntar se é esta realmente a moral das clases
medias ou se é máis ben o modelo de vida que se converteu, a
sabendas ou non, en aspiración moral xeral.
A fin de contas, a moral do suficiente, a moderación, a seguridade,
o benestar, é o ideal ao que, con contadísimas excepcións, aspira a
sociedade no seu conxunto: a moral dun prudente pragmatismo,
consciente de que máis se consigue adulando, colleitando amigos ata
no inferno, cooperando cando a competencia desapiadada pode levar
a perder, movéndose pouco en relación cos poderosos porque o que
se move non sae na foto. Nin nas fotos políticas nin nas relixiosas
nin nas sociais; non digamos xa no escaparate dos medios de
comunicación, que practican a censura sistemática... Calquera neno
sabe que o bo pano fica na arca por séculos sen conto, se non ten
a fortuna de saír dela e aparecer en diarios e pantallas. Aparición
para a que ten que pagar a peaxe de acomodarse aos desexos –
explícitos ou implícitos– do medio.
Certamente, é esta moral do benestar acomodaticio a que pode
entrar –e entra, de facto– en conflito coa do evanxeo. Pero non por
ser a propia das clases medias, senón por terse convertido no ideal
moral universal. De aí que conveña distinguir dous aspectos
fundamentais no noso tema: un deles refírese ao criterio polo que
distinguimos aquí as clases medias como aquelas que teñen un bo

5

Adela Cortina, Ética y sociedad, Sal Terrae (setembro de 2001), páxs. 637-647.
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abano de oportunidades vitais; o outro, á forma de aproveitaren esas
oportunidades vitais, ao estilo de vida polo que se opta a miúdo
desde elas e que tratan de emular a maior parte dos que non poden
asumilo por careceren de oportunidades para o facer. E é importante
distinguir entre estes dous aspectos, porque a moral do evanxeo non
só non se opón, senón que está a favor do acrecentamento das
oportunidades para levar adiante a forma de vida que alguén escolla.
Co que non pode casar é coa moral do benestar, co estilo de vida do
pragmatismo satisfeito, que renuncia á felicidade, esquece a xustiza,
menospreza o auténtico.
¿Leva o aumento de oportunidades necesariamente a optar pola
moral do benestar? ¿É a única moral que se pode asumir desde esas
oportunidades ou, polo contrario, as clases medias poden optar por
moi distintos estilos de vida?
3. Empoderar os sen poder
Segundo o Informe do PNUD de 1991, que posteriores informes
non fixeron máis que confirmar, as desigualdades da actividade
económica entre distintos grupos sociais poden reflectirse na imaxe
dunha copa de champaña dividida en cinco partes, que representan
outras tantas da poboación mundial. O quinto superior conta co
85% dos ingresos globais, do comercio mundial e do aforro doméstico, mentres que o quinto inferior conta co 1,4% do PNB, o 0,9 %
do comercio mundial e o 0,7% do aforro doméstico6 . Ante tal
situación caben tres posibilidades:
a) Intentar que todos vexan como aumentan as súas oportunidades económicas e sociais, ata acadar o estilo de vida do quinto
superior, do que algúns chamaron a “clase consumidora global”7 .
Alén doutras consideracións éticas, isto é imposible, entre outras
razóns, porque existen “bens posicionais”, bens que non poden ter
todos os seres humanos, ben porque a súa universalización destrui6

Adela Cortina, Por una ética del consumo..., cap. XII.

Alan Th. Durning, Cuánto es bastante, Apóstrofe, Barcelona, 1994. Adela Cortina,
Por una ética del consumo..., páxs. 306 ss.
7
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ría os recursos da natureza, ben porque o seu valor reside precisamente no seu carácter exclusivo8 .
b) Procurar que todos rebaixen as súas posibilidades e asuman as
formas de vida do último quinto, caracterizadas pola falta de
oportunidades vitais; non vaia ser que, se teñen oportunidades, se
apunten á moral do benestar e o pragmatismo. Nos lugares más
desfavorecidos florece a miúdo a solidariedade, e podería pensarse
que o evanxeo estaría más por manter estas situacións, por preferir
un mundo sen liberdade pero con solidariedade, que polo contrario.
E, porén, o Reino dos Ceos é como o home que encontrou un
tesouro nun campo e vendeu o que tiña, porque podía e quería
facelo, e comprou o campo. É como un conxunto de virxes prudentes
que escolleron comprar o aceite a tempo para recibiren o esposo,
porque podían e querían facelo, e entraron no banquete de vodas. É
como o pai compasivo que acolleu o fillo ingrato, porque podía e
quería facelo, e non só o recibiu na súa casa, senón que organizou
para el un banquete. É como o home que se aproximou ao ferido do
camiño, porque podía e quería facelo, e o levou á pousada para que
o atendesen.
O Reino dos Ceos non priva da liberdade, senón que a potencia,
aposta por empoderar os sen poder para que podan levar adiante as
vidas que escollan. Aposta por potenciar as capacidades dos que
están feitos a imaxe e semellanza de Deus para que podan escribir
o guión da súa historia, e non lla dean outros feita. Liberar as
xentes da necesidade para que sexan elas quen escriban o guión das
súas propias vidas é o primeiro dos deberes de liberación.
“Benaventurados os pobres” non significa que a felicidade se
encontre, sen más, no último quinto da copa de champaña; non
significa que son uns canallas os misioneiros e os membros de
organizacións solidarias empeñados en sacar da felicidade –da
pobreza– aos que xa son felices porque xa están na miseria; non
significa que promover a axuda ao desenvolvemento, o comercio e o

8

Fred Hirsch, Social Limits to Growth, Harvard University Press, Cambridge, 1976.
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consumo xustos, esixir a condonación da débeda e a doazón do 0,7%
sexan accións desapiadadas, por pretender privar da súa felicidade
aos que xa son felices por seren pobres.
c) Por iso a opción evanxélica sería neste punto a terceira, a que
loita por que todas as persoas teñan as oportunidades de que hoxe
gozan as camadas sociais situadas no nivel intermedio, as chamadas
“cases medias”; a que se esforza por lograr que todos teñan –como
diría Sen– as capacidades básicas necesarias para levaren adiante a
forma de vida que teñen razóns para valorar9 . Esta é a opción para
calquera ética que aprecie o valor das persoas, xa se trate dunha
ética cívica de mínimos, xa dunha ética de máximos como a
evanxélica, porque ninguén con dous dedos de fronte pode propor
acrecentar o número dos empobrecidos.
Con todo, e este é o outro lado da cuestión, ¿cales son as formas
de vida que temos razóns para valorar? ¿cales son as que poden
conducir a unha vida en plenitude e non só a un ben-estar?
A liberdade humana nunca é absoluta, sempre está condicionada
polas características coas que se nace, polo lugar social en que se
vive, pola historia ou as historias en que as persoas se ven envoltas;
pero sempre queda o momento de liberdade polo que podemos
adscribirnos a un ideal ou outro, optar por un estilo de vida ou por
outro. E precisamente en sociedades caracterizadas pola mobilidade
social e pola ampliación das oportunidades vitais, nas sociedades en
que se incrementan as oportunidades propias das cases medias, non
existe unha única forma de moral que haxa que asumir, senón que,
polo contrario, existe unha enorme pluralidade de estilos de vida,
de formas de vida polos que é posible optar.
Na sociedade estratificada diversifícanse os “grupos de status”,
que representan “estilos de vida” peculiares. No amplo magma da
sociedade estratificada existe unha auténtica diversidade de estilos
de vida e de ideais morais entre os que é preciso escoller. Non existe
unha moral que as cases medias non teñan máis remedio que
9

Amartya Sen, Desarrollo y libertad, Planeta, Barcelona, 2000.
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asumir, senón que hai diversidade de estilos de vida entre os que é
posible e necesario elixir, aínda que o ideal más estendido en todas
as clases sexa a moral do benestar. Non é so que sexa posible: de
facto é inevitable ter que escoller10 .
E resulta que a felicidade non depende do nivel de ingresos, nin
sequera das capacidades e oportunidades para levar adiante plans de
vida que se consideren atractivos. A vida en plenitude non se acada
sen vontade e acción; non basta con poder, hai que querer e facer,
e contar tamén co don, co regalo con que nos encontramos ao longo
da nosa historia.
O Reino dos Ceos é tamén como unha muller que, varrendo,
encontrou unha onza, ou como o mercador que descubriu unha
perla e apostou por ela. “Achar” e “apostar por” son dous momentos
esenciais da opción pola felicidade.
4. Do benestar á benaventuranza
Se hai na miña terra un consello que ven tendo éxito de xeración
en xeración é aquel que di: “el que estiga bé que no es menege” (o
que estea ben, que non se mova). ¿Para que han de moverse os que
xa están ben? Que o fagan os que teñen fame e sede, e que apalabren
unha patera ou un billete de avión no que se lles vaian os seus
magros aforros para encontraren un sitio onde sobrevivir; que o
fagan os que padecen inxustiza e aqueles a quen atenaza o medo, o
desconsolo, o sensentido, a enfermidade, o desamor.
Aos outros, aos benestantes, máis lles vale conservaren o que
teñen e non o perder, pórense a salvo de quen lles pode trastornar
a vida, pórense a bo recato. Encerraren baixo sete cadeados o
sentido da xustiza –non digamos xa o da gratuidade– e cultivaren só
con todo esmero o do cálculo interesado, o da prudencia pragmática,
que opta pola solidariedade cando é máis conveniente que o conflito,
predica os dereitos humanos porque estas prédicas –pero non o seu
cumprimento– proporcionan ás nosas sociedades competitivas unha
rede verbal de honorabilidade, dá a quen presume que llo poderá

10

Adela Cortina, Por una ética del consumo..., cap. IV.
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devolver, ama a quen o ama, apoia os que o poderán apoiar...
Esta é a moral, non das clases medias, senón do benestar. A moral
que se converteu no ideal de vida, na crenza máis fonda das nosas
sociedades, a que os adultos practican na vida cotiá e os mozos
aprenden, porque, sen que se lles diga, saben que hai que fixarse no
que os adultos fan, non no que din. É a moral dos benestantes.
Pero, non son os benestantes, segundo o evanxeo, os
benaventurados, non son os ditosos.
E non porque os ditosos teñan que ser imprudentes, nin menos
aínda estúpidos, que ben se lles aconsella seren ben intencionados
como as pombas, pero cautos como as serpes, non caeren na boba
tentación da transparencia sen reservas que dá o sagrado aos cans
e as perlas aos porcos, faceren o cálculo das propias forzas antes de
entrar en combate e mandaren mensaxeiros pedindo a paz se as
devanditas forzas son inferiores ás do inimigo.
A dita non é para os estúpidos, pero tampouco para os prudentes
que só aspiran a estar ben e xa tiraron a toalla na súa busca da
felicidade.
A dita é para os cordos, para quen practican, máis que a virtude
da prudencia, a da cordura, que é un enxerto da prudencia no
corazón da xustiza e a gratuidade11 . Por iso viven a misericordia,
traballan pola paz, móveos o sentido da xustiza, prefiren sufrir a
inxustiza que cometela, apostan en verdade polos pobres e axúdanos
a empoderarse ata onde lles dá a vida, consolan os tristes, infunden
esperanza aos desesperanzados, comparten un sentido con quen non
o encontra, ábrense ao misterio12
E precisamente porque son cordos, esfórzanse por incrementar as
oportunidades, por reforzar as capacidades de cantos son carne da
súa carne e óso do seu óso, para que sexan libres de escoller a forma
de vida que crean máis valiosa, contándolles á vez que a máis valiosa
non é a forma de vida que busca só a calidade, a dos benestantes,
incapaz de conmoverse ante a inxustiza e deixarse seducir pola
gratuidade, senón a que pon o seu corazón no ben do outro, a que
11

Adela Cortina, Por una ética del consumo..., páxs. 255-261.
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se abre ao misterio. A que sabe que non se pode servir a dous
señores, a Deus e ao benestar, porque se o diñeiro é un recurso
escaso, máis o é a vida, e onde está o teu tesouro, alí está tamén o
teu corazón.
Adela Cortina
Catedrática de ética e Filosofía Política na Universidade de Valencia
Traduciu: Xaime M. González Ortega

Aquil señor burgués condecorado,
usía ou escelencia ben cebado,
que ronca con pracer na noite longa
e ten muller feliz, de teta oblonga,
con dous fillos petisos, deportistas,
un pouco libertinos e "juerguistas",
idiotas pola nai, polo pai, grosos;
pondo dentesde can que venta os ósos,
ponse a rosmar e morde:
"Eu prefiro a inxusticia ao desorde."
Celso Emilio F
erreir
Ferreir
erreiroo
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As novas vítimas das
necesidades do
neoliberalismo:
os inmigrantes
Raúl Asegurado Pérez

Introdución:
Todo, nun mundo globalizado, está interrelacionado; non se pode
facer, como se pretende desde os postulados academicistas da
socioloxía ou da politoloxía, separar a globalización entre unha
reducida elite beneficiada e unha gran parte da poboación mundial
que fica illada deste proceso, non, non é posible facer esta separación
como se fosen dúas realidades diferentes e inconexas.
En agosto do ano 2000, hai xa tres anos, nun seminario coordinado polo ex-presidente do goberno español, Felipe González1 , sobre a
identidade cultural e a globalización, houbo sempre este enfoque e
nunca, nos dous días que durou o acto, se falou das causas da
pobreza estrutural que hai no mundo. É máis, nun dos enfoques
iniciais para abrir o debate entre os convidados presentaba Felipe
González catro problemas que hai na globalización, o primeiro era
a inmigración, como problema, non como consecuencia.
Cito este exemplo, para nos situarmos un pouco na análise que se
está a facer desde os posicionamentos do eurosocialismo, ese socialismo reformista que intenta teoricamente antepor o benestar colectivo antes do capital mais permitindo este xogo, ese socialismo do
que Felipe González a nivel europeo é un referente, e do que xa
retirado da “política activa” podería ser máis fiel ao non ter que
1

Seminario Identidade Cultural e Globalización; días 24 e 25 de agosto do 2000 en
Santiago de Compostela; convidados: Ángeles Mastretta, Héctor Aguilar, Helè Béji,
Sami Nair, Ridha Tlili, Tahar e Ben Jelloun.
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render contas ante ningunha institución. Isto pódenos clarificar o
grande (e perverso) consenso e/ou silencio político que sobre a
inmigración se está a dar na UE.
Mais se nos distanciamos do eixo europeo e imos á escola americana, habida conta de que estes enfoques non son homoxéneos en
toda a teórica social, atopámonos cunha síntese desta formulación
que ten moita máis forza mediática e política, que son os postulados
do italiano e profesor na Columbia University de Nova York,
Giovanni Sartori. Este profesor, internacionalmente recoñecido no
debate político contemporáneo, que se estuda nas facultades de
socioloxía e de ciencias políticas de moitas universidades (tamén no
noso país), hai pouco publicou un libro titulado Pluralismo,
multiculturalismo e estranei, no que no derradeiro capítulo (Inmigración, integración e balcanización) falando do racismo di: “o
verdadeiro racismo é o de quen provoca o racismo”.
E neste contexto de manipulación, de xustificación da globalización
e de criminalización das persoas inmigrantes é onde nos atopamos.
E ante esta mentira globalizadora temos que dar unha resposta
globalizadora, de resistencia e construción.
Para comezar, nesta introdución o que me gustaría deixar claro é
a evidente manipulación de conciencias que estamos a vivir, evidenciar a dificuldade de exercer a liberdade no contexto actual, tanto no
noso país como no mundo. Para iso imos usar unha premisa do avó
Marx que se ben ten matices (aos que atenderemos para os escépticos) nos pode valer para este caso.
Di o citado autor n'A ideoloxía alemá: “Non é a conciencia a que
determina a vida, senón a vida a que determina a conciencia”, é
dicir, é o ser social, a persoa en relación co seu medio, coa súa
realidade, como ser de realidades que é, a que condiciona a súa
conciencia, o seu ser individual. É certo que se dúas persoas se
desenvolven nunha mesma realidade, esta non será percibida igual
por ambas, máis o que si podemos dicir é que ambas terán conciencias semellantes, por iso a realidade marca ao individuo na súa
conciencia, podemos exemplificalo coa diferencia entre a conciencia
rural respecto da urbana e viceversa, entre as clases sociais, etc...
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Deste xeito, citando o mesmo autor, podemos dicir que o modo de
produción da vida material condiciona o proceso de vida social,
política e intelectual xeral; e estando de acordo en que isto debería
ser así, non o é, polo menos non é na medida en que isto se pode
manipular, ¿e como se pode manipular? Creando falsas expectativas.
Outra realidade na que nos atopamos é que hai diferentes clases
sociais, hai desigualdades evidentes, mais estas xa non son antagónicas no seu ideal aínda que si na súa realidade, xa que unha precisa
da outra. É dicir, a manipulación da conciencia e a imposibilidade do
exercicio real da liberdade dáse en que hai un mesmo ideal
converxente desde realidades diverxentes, inevitables e antagónicas.
E isto só se pode dar desde a manipulación das conciencias, desde a
manipulación da interpretación da realidade. Un exemplo disto é a
percepción de que mediante o consumo dun produto (por exemplo un
refresco) se reducen as desigualdades, e este é o motivo polo que nos
países do terceiro mundo entran con moitísimo éxito produtos que
non cobren necesidades materiais, reais e primarias desa poboación,
(pero cumprimentan subxectivamente a necesidade de igualdade, de
beber o mesmo refresco que pode estar bebendo nese mesmo instante
o presidente dos EEUU).
Neste artigo imos profundar por unha parte nos factores que
inflúen na inmigración, na situación real dos e das inmigrantes, na
manipulación que se fai desde os medios de comunicación de masas
e, por outra banda, concibir unha resposta solidaria que se pode
levar a cabo.
Factores que inflúen
Así pois, a inmigración está interrelacionada con este mundo
globalizado de realidades antagónicas mais de ideais converxentes.
Se nos preguntasen que factores inflúen na inmigración, seguramente en primeiro lugar o que salientariamos é a pobreza, e máis
que nada, unha pobreza ocasional, circunstancial e de
responsabilidade individual ou como máximo dos gobernos dos
estados aos que nos referimos. En segundo lugar poderiamos pensar,
tomando o argumento do ideal converxente, que veñen en busca do
“noso nivel de vida”. Non concordo con isto.
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Penso que debemos partir dun plano de igualdade; a ninguén lle
agrada mudar forzosamente de realidade (polos vencellos que toda
persoa sostén e acrecenta co seu medio), por causas alleas e
impostas, como pode ser por motivos laborais, políticos, económicos,
etc...
Partindo por tanto de que toda persoa prefire, salvo opción libre,
acadar o seu ideal, desenvolver a súa vida dignamente no seu lugar
de orixe, podemos dicir que o xusto é que houbese estas posibilidades
en calquera parte do mundo, mais como sabemos isto non é así.
Podemos dividir o mundo en dúas zonas xeográficas, que responderían á súa vinculación coa economía, un núcleo económico
constituído por aquelas zonas nas que se daría unha acumulación do
capital, e unha zona periférica constituída por aquelas que padecen
unha falta de capital para o desenvolvemento harmonioso da
sociedade, é dicir, onde non se dean as premisas para acadar unha
vida digna e con vistas a satisfacer as necesidades persoais e sociais
básicas. Estas dúas zonas representan no panorama internacional
os países receptores e emisores de inmigrantes, respectivamente.
Clarifiquemos entón cales son os factores reais que impulsan a
emigración. En primeiro lugar cómpre afirmar que a pobreza no seu
senso máis amplo é a causa deste fenómeno, mais... ¿que tipo de
pobreza é esta? ¿a que se debe? ¿por que existe? Os factores que
inflúen na emigración converxen coas necesidades do neoliberalismo.
Ao por o capital por riba da persoa, sostemos unha ideoloxía
capitalista (neoliberalismo) á custa do personalismo. ¿Cales son
estas necesidades do neoliberalismo?
Poderiamolas resumir en cinco niveis interrelacionados e
dependentes entre si; serían: libre mercado, concentración e acumulación do capital, diminución do custo de produción (man de obra
barata, zonas sen regulamentación laboral nin control político...),
grandes áreas poboacionais que exerzan presión na demanda de
emprego aumentando a competencia, e por último, a manifestación
dun conflito violento no día a día.
Por ser evidentes os dous primeiros non nos imos parar neles. Así
a diminución no custo de produción é unha necesidade do capital que
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se deu desde o primeiro capitalismo e que favoreceu a mellora
tecnolóxica dos medios de produción, mais o que atendemos aquí é
este proceso na relación persoa-mercado, o mercado precisa áreas de
explotación, onde nenos e nenas traballen en condicións peores que
o facían hai dous séculos nas cidades industriais, onde a extracción
da materia prima, como por exemplo nas minas, se faga con custos
irrisorios para que o produto final levado ao mercado teñan prezos
moderados para a poboación do núcleo económico, precisan-se
grandes espazos onde a política non exerza control sobre a situación
laboral. O neoliberalismo precisa desas zonas, demostradas, constadas e ás que todos e todas podemos acceder; se os políticos e as
organizacións internacionais non fan nada é porque están ao servizo
deste imperio neoliberal.
Mais tamén o neoliberalismo ten necesidades perversas que afectan ao seu núcleo económico (obviamente tamén á súa periferia)
como é a creación dunha masa poboacional de presión laboral, máis
claro, o paro; o paro é unha necesidade, unha arma que usa o propio
sistema para beneficio da economía, no sistema actual por moito
bombo que se lle dea ao desemprego cero, este non se conseguirá
xamais. Para reducir o custo de produción báixanse os salarios,
canta maior competencia haxa por un posto de emprego peores
condicións se aceptarán, un claro exemplo o podemos ver hoxe en día
nas condicións de emprego da hostalaría, da mocidade, etc...
Esta necesidade lévanos á quinta, tal vez a máis globalizada, a
máis impregnada nas conciencias e a de mellor camuflaxe, a expresión do conflito violento, non un conflito necesario e que motive
para a súa superación, senón a conciencia de que calquera conflito
nos leva á violencia, toda diferencia co establecido é violencia. Esta
premisa está desde a loita polo posto de traballo, esa competencia
continua que hai na sociedade actual chea de receos e desconfianza,
ata a expresión máis salvaxe da que os medios de comunicación
enchen os seus espazos, a violencia en forma de pobreza, conflitos
armados (“os que non están cos EEUU están contra os EEUU” dixo
Bush), o terrorismo, etc... A violencia é unha necesidade do
neoliberalismo, esa violencia como dixen é rexeitamento a todo o que
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sexa mudar o sistema actual, unha clara conquista da conciencia
burguesa inserida en todas as clases sociais do panorama internacional.
A violencia na maior parte do mundo, sobre todo no chamado
terceiro mundo, leva a ser unha das causas máis comúns que inflúen
na emigración, podemos por o caso de Colombia, Venezuela, etc...,
mais a estes países que teñen un alto nivel de conflitividade hai que
engadirlle todos aqueles países que por mor da inestabilidade social,
da inseguridade cidadá, e da pobreza estrutural, que é a maior
expresión de violencia agresiva contra a dignificación de toda
persoa, son causa polas que os seus cidadáns atopan motivos para
deixar todo e liscar a outros países. Pero a espiral de violencia non
remata aquí, na brutalidade da realidade do terceiro mundo, a
violencia continúa unha vez que chegan aos países receptores e se
atopan cunha discriminación social, educativa, económica, política..., expresión do racismo sistemático, da defensa dos intereses
individualistas inculcados polos poderes económicos e políticos en
defensa do conflito preciso expresado pola cuarta necesidade, o
desemprego e a bolsa social potencialmente deseñada para a explotación.
Como conclusión a este epígrafe, dicir que os factores da emigración non son factores alleos á realidade dos países que configuran
o núcleo económico, todo o contrario, para manter os privilexios da
minoría dominante, os poderes políticos e económicos obrigan á
emigración a grandes bolsas de poboación mundial das zonas
periféricas para salvagarda dos seus intereses e para cubriren as
necesidades expresadas do neoliberalismo do que eles son artífices e
señores.
Como dixemos antes, ninguén gusta de emigrar por causas alleas
a súa vontade, e esas causas alleas son impostas desde o núcleo
económico, desde os países receptores dos inmigrantes. Así os
factores que inflúen na inmigración converxen na súa orixe coas
necesidades do neoliberalismo, e esa necesidade ten un nome,
pobreza, a pobreza estrutural que sofre máis do 80% da poboación
mundial.
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Situación actual
En primeiro lugar cómpre facer unha breve mención ao perfil do/
a inmigrante, sabendo que todo perfil ten eivas. O inmigrante que
ven ao noso país conta con estudos medios e/ou superiores,
xeralmente cun status medio alto no seu país de orixe e cunha
experiencia laboral elevada. Este perfil non coincide moito co que
nos amosan nos medios de comunicación de masas.
Tendo isto presente, o inmigrante abandona todo no seu país de
orixe, e se abandona todo iso é pola situación crítica que está a vivir
a causa, como xa dixemos, das necesidades do neoliberalismo, para
ir a un novo lugar que non coñece, no que (como acontece en moitos
casos) non coñece a ninguén máis, nin os costumes... Se a isto lle
engadimos a situación de irregularidade, a presión, o desamparo, a
soidade, agrávase e dificulta o establecemento de novas relacións
sociais.
Ademais podemos analizar como o seu total desamparo pola Lei é
propicio para a explotación laboral nunhas condicións deprimentes,
a ameaza sistemática de expulsión como mecanismo de (re)presión
para que acepten todo tipo de condicións tanto no mercado laboral,
nas vivendas, etc...
Como xa dixemos e analizaremos máis detidamente no seguinte
punto, os medios de comunicación encárganse de crear un malestar
contra os e as inmigrantes, que senten e viven cada día. Este
malestar moitas veces ve-se claro no tema laboral, onde se fala de
que as persoas inmigrantes van ocupar postos de traballo da
poboación receptora, ante isto cabe unha dobre análise:
En primeiro lugar, o posto de traballo non está vencellado á
poboación pola súa orixe, de tal xeito que non se pode ocupar un
posto de traballo da poboación receptora xa que estes postos de
traballo non corresponden máis que ao traballador que o ocupa, e
o traballo como elemento dignificador da persoa non debería ter
barreiras xeográficas nin económicas.
En segundo lugar, con estas declaracións os inmigrantes que pola
súa capacitación poden ocupar postos de traballo acordes coa súa
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especialización académica e en moitos casos laboral son
criminalizados, acusándoos por competir, como se fose un crime
(curioso que a Ronaldo non lle surxa o mesmo problema), de tal
forma que son obrigados a ocupar postos laborais inferiores ás súas
capacidades, e en xeral postos que os galegos rexeitamos.
Pero o máis hipócrita de toda esta situación é que os inmigrantes
que estando de forma irregular e desempregados atopan un emprego,
non poden ser contratados polo patrón por mor da lei de estranxeiría,
tendo que permanecer ou ben sen traballar ou ben traballando en
economía somerxida; chegar a este punto de desprezo pola dignidade
das persoas é intolerable.
Unha vez chegados a este punto, formulamos a tese de que as leis
que regulan o presente marco xurídico fan un papel fundamental ao
servizo do cumprimento das necesidades do neoliberalismo, sexa o
goberno que sexa (polo menos dos realmente posibles na cámara
española), e que as leis se téñen que axeitar a un marco europeo,
tamén ao servizo do imperialismo neoliberal. Con isto claro, afirmo,
como dicían o século pasado, que fronte ao pesimismo da razón só
nos queda o optimismo da vontade, como veremos no último punto.
Podemos concluír este sinalando ao goberno como executor do
cinismo político máis inhumano, amosando tanto desprezo que
chama á Lei de estanxeiría unha lei para a integración... (canallas).
Os mass media, a voz do novo imperialismo
Os medios de comunicación de masas serven como sistema de
comunicación de mensaxes e símbolos ao pobo en xeral. A súa
función é divertir, distraer, informar e inculcar aos individuos os
valores, as crenzas e os códigos de comportamento que lles integrarán nas estruturas establecidas da sociedade en xeral. Nun mundo
marcado por unha concentración da riqueza e importantes conflitos
de clase, o cumprimento deste papel require unha propaganda
sistemática. Cartos e poder teñen a posibilidade de filtrar as noticias
que poden ser impresas, marxinar os opositores e permitir ao
goberno e aos intereses privados dominantes transmitir as súas
mensaxes ao público. Chomsky, N. e Herman.
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Os medios de comunicación son os eixos fundamentais dos que se
vale a engrenaxe económica actual para acadar os seus propósitos,
usando outra cita de Chomsky, “a propaganda é á democracia o que
o pau aos estados totalitarios”. É evidente que os grupos máis
poderosos, máis poderosos incluso que os estados, están enredados
nunha guerra a morte polo dominio do ben máis prezado da
“democracia”: a información.
Neste apartado non pretendo tanto analizar a importancia dos
medios de comunicación como cinguíndonos ao tema que nos atinxe,
a inmigración, como se dá a coñecer á opinión pública a realidade
dos e das inmigrantes.
Para isto partimos da seguinte tese: estamos nun momento histórico onde o cuarto poder (o da propaganda informativa) asume o
capitaneo do neoliberalismo e o da maioría das conductas sociais (e
por conseguinte, das conciencias); isto óbviase no tocante ao tema
da inmigración. A criminalización constante das persoas doutros
estados que veñen en busca duns dereitos básicos como son a vida
e a dignidade, está á orde do día.
Ademais deberiamos analizar máis calmadamente cal é a imaxe que
dan nos mass media deste fenómeno, fronte ao perfil do inmigrante
no apartado anterior descrito. Podemos imaxinar un perfil de
inmigrante como negro, sobre todo marroquí-africano, que entra en
patera, cunha baixa formación, que representa unha ameaza de
invasión, de delincuencia e de ocupación de postos de traballo,
aumentando así o desemprego entre os habitantes do estado receptor, e producindo unha baixada xeneralizada co coñecido como
estado de benestar.
Se a isto lle engadimos a linguaxe subliminar que se emite
conscientemente, como por exemplo poñer as imaxes da chegada
dunha patera xusto antes ou despois (xeralmente despois) dalgunha
nova que cree a sensación de temor, algo relacionado con ETA,
inundacións, etc..., o efecto de repulsa aumenta, mais todo isto, ¿a
que obedece?
Podemos dividir as causas da manipulación en dúas consecuencias
dun mesmo fenómeno, a necesidade de controlar o individuo, apode-
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rándose da conciencia e eliminando calquera expectativa de cambio
e de liberdade, é dicir, escravizando a quen se cre libre. Isto faise
desde a elite dominante para salvagardar os seus privilexios e o seu
nivel económico. Pero máis concretamente, sobre cales son os
mecanismos (ou causas segundas) da manipulación, eu destacaría
catro, que corresponderían aos filtros da información que analiza
Michel Collon. Os filtros definen tamén sobre que bases ideolóxicas
serán presentados e cales merecen unha campaña de prensa prolongada. Os catro filtros, ou mecanismos de manipulación son:
• Unha propiedade cada vez máis concentrada. Os media son unha
industria e a súa propiedade céntrase cada vez máis en mans
dalgúns monopolios privados, con enorme capital e influencia.
• A publicidade.
• A relación das fontes cos gobernos. O 80 ou 90% das fontes de
onde extraen a súa información os medios están vencelladas ao
goberno.
• A ideoloxía dominante impregna a maioría dos xornalistas e
lévaos a comportárense como defensores da orde establecida.
Hai datos de acceso fácil como é o número de pateras e o número
de persoas que chegan por este penoso medio, fronte ao número de
persoas que entran en avión desde o estranxeiro con intención de
ficar aquí, as primeiras representan menos do 10%. A invasión é
outro mito creado polos mass media, se analizamos o número de
emigrantes do estado español, dobra o número de inmigrantes que
hai no estado. Sobre a orixe das inmigracións, podemos ver como
máis da metade dos inmigrantes que hai son da UE, non de África
nin de América, e podería seguir así con moitísimas imaxes
distorsionadas conscientemente polos medios de comunicación de
masas.
O cadro exposto a continuación, se ben data de hai xa un lustro,
pódenos valer para observar como este fenómeno de manipulación
está sendo reflectido na percepcións das persoas.

46

As novas vítimas das necesidades do neoliberalismo: os inmigrantes

Percepción
da mocidade

Poboación
de residentes

Marrocos

57

14

África (Resto de)

15

4

Latinoamérica

13

16

Unión Europea

7

47

China, Asia e Oriente

4

8

Europa (Resto de), antiga URSS

2

4

Outras respostas

2

6

Fonte: INE, España en cifras, 1997, páx. 5

Cómpre facer unha análise sobre este novo poder, xa hai moito
escrito máis hai que evidenciar da forma máis concreta posible este
fenómeno de manipulación; no cadro vemos como se identifica
inmigración con poboación marroquí cando a maioría é europea. Na
inmigración, a batalla librada contra as persoas que sofren este
fenómeno histórico cíclico e lamentable (contra as persoas non
contra o fenómeno) podémola observar case cada día e precisa tamén
dunha resposta.
Resposta: solidariedade por unha banda e asociación pola
outra
Ante esta situación, en primeiro lugar, suscítasenos a solidariedade
activa como resposta de acción desde o fondo sentimento de loita
pola xustiza, non hai outra alternativa. Unha solidariedade ben
entendida, que se dirixa directamente á promoción das clases ou
colectivos discriminados, que ataque as causas da inxustiza, que se
forme para a propia liberación e para proxectar esa liberación cara
o exterior, que se arrisque a perder, que vaia máis aló das vitorias
ou das derrotas, unha solidariedade que dea senso a unha vida
comprometida pola causa, unha causa que honre a vida cos actos e
a entrega total, unha solidariedade militante.
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As formas concretas de actuar poden ser moitas e moi variadas, e
todas, se non perden a identificación real do problema, serán
positivas:

•Fomentar a formación das persoas para que atopen argumentos
contra o sistema, amosando as grosas cadeas que impiden a liberdade,
para abrir os ollos e contemplar un réxime mundial de tiranía, de
pobreza e de fame.

•Organizar, participar en accións de testemuño na rúa, en
institucións, no traballo..., onde se denuncien as causas a que
obedece a situación actual dos e das inmigrantes.
•Actuar contra a Lei de estranxeiría propoñendo un marco aberto
e solidario que nos leve incluso, a perder o senso das leis de
estranxeiría, que nos igualen nun mesmo fogar para todos e todas,
que se brinde unha mesma mesa para todos e todas, chegando
incluso á desobediencia civil desta lei que atenta contra a dignidade
das persoas, etc.
En definitiva, unha solidariedade que nos leve a sentir que todo o
esforzo dedicado á loita pola xustiza será pouco. Hoxe moitas
persoas sofren a inxustiza por teren outra patria diferente á nosa,
son condenados legalmente á sombra, á pobreza, e a pobreza é un
ataque contra a dignidade das persoas, e ante esta realidade, a
neutralidade é imposible.
Na promoción para a liberación nós non somos os protagonistas,
por iso debemos animar á asociación das persoas inmigrantes aínda
en contra da lei, reproducindo e adaptando a herdanza histórica do
movemento obreiro co seu berro “asociación ou morte”, tampouco
a eles, igual que a nós, lles queda outra saída, asociación para
loitaren e teren arelas no mañá, ou imbuírnos neste sistema de
morte. Asociacións de inmigrantes autoxestionados é tal vez a única
fórmula de resistencia que se poida adoptar, a responsabilidade do
seu futuro é deles. Por outra banda, como se sitúe a sociedade ante
eles é responsabilidade nosa.
Para rematar, retomando o dito na introdución, ese ideal
converxente das realidades diverxentes é o cerne deste artigo,
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desenmascaralo é arduo traballo de todos e todas e obxecto de máis
dedicación, mais na inmigración volve a aparecer como problema en
nós e neles, espero que con esta breve análise do fenómeno da
inmigración ficase claro que hoxe hai unhas novas vítimas das
necesidades do neoliberalismo: os e as inmigrantes.
Raúl AseguradoPérez
Diplomado en traballo social e estudante
de socioloxía. Membro do Foro de Inmigración
de Compostela e traballador social.
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Á busca do sentido relixioso
do camiño de Santiago

Xenaro Pérez López

Sen presumir de ningún espírito profético, hai uns dez anos
escribinlle unha carta a unha revista de carácter relixioso, que
aínda hoxe se publica e distribúe gratuitamente, dicíndolles que,
antes ou despois, a Igrexa ía pagar os pratos rotos da montaxe
política folclórico-comercial dos Xacobeos e en xeral dos festexos do
camiño de Santiago, ao perderse o xenuíno sentido relixioso deses
eventos. Aquela carta ao director non foi publicada.
Hoxe óense algunhas queixas dalgúns membros cualificados da
Igrexa oficial. Por suposto, tamén se oen as voces de moitos
cristiáns disidentes desde hai anos. Iso estanos indicando esa
vivencia/conciencia de que algo se está facendo mal, aínda que ese
sentir chegou ao cumio cunha tardanza duns trinta anos.
A linguaxe foi facendo mudanzas que delatan o cambio de sentido:
primeiro, ano xubilar. Sabemos que o sentido orixinario do xubileo
(do latín iubilaeus, e a súa vez do hebreo yobel) era que cada
cincuenta anos se volvían a repartir as terras e os escravos
recobraban a liberdade; é dicir, era un ano de xustiza e liberación
individual e colectiva. Logo veu a frase cristiá “ano santo”, que fai
referencia a algúns bens espirituais concedidos polo Papa, movéndose
sempre no terreo simbólico e espiritual. Finalmente temos a expresión “ano xacobeo” que, facendo referencia a Santiago, pode significar calquera cousa.
Se botamos unha ollada atrás, vemos que a peregrinación a
Santiago e toda a organización do seu camiño foi unha aventura
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espiritual formidable onde todos os aspectos da vida se mesturaron:
as crenzas íntimas, o aloxamento, o comercio san e a picaresca, os
viaxes de fe e investigación social1 , control político militar, etc. En
fin a totalidade da vida mesma mesturada coma o trigo e o xoio, tal
como di o Evanxeo.
Eu parto do suposto de que a forza espiritual, fe relixiosa, ética e
moral, configurou aquela aventura de milleiros de persoas e grupos
camiñando a pé ou a cabalo cara a Santiago. A organización da
intendencia (albergues, pousadas, hospitais, mosteiros, igrexas,
ermidas, follas de ruta, etc.) foi algo que veu engadido, como tamén
din os Evanxeos. De todos os xeitos, esa infraestrutura tivo –e aínda
ten hoxe– unha forza formidable. Sería moi longo facer aquí un
balance do positivo e do negativo que tivo aquela gran intendencia
para unha viaxe tan especial.
Hoxe, aquí e agora
Hoxe, aquí e agora: a organización político-relixiosa do Xacobeo
2004.Outra vez todo está mesturado, como a vida mesma, pero co
acento nalgúns aspectos: gran publicidade mediática, comercialización
total, organización desde a cúspide política, etc. Eses aspectos non
teñen por que ser necesariamente negativos; pero parecen tenden a
afogar o que foi a esencia do camiño e encontro en Santiago: un
profundo sentido relixioso, ético e moral. Temos a a impresión de
que esa dimensión esencial se está a converter en “folclorismo
estético”. É dicir, nun folclorismo que non esixe ningunha íntima e
profunda adhesión a nada, senón a simple aceptación dunhas vagas
crenzas e ritos convencionais; estéticos porque cultiva fundamentalmente esa dimensión da viaxe no sentir persoal e colectivo,
total ou parcialmente desligada dos outros aspectos fundamentais.
¿Qué facer?

Non se trata de dar unha visión negativa dun

Só quero lembrar aquí o libro da viaxe polo camiño de Santiago dun francés chamado Agricol
Perdiguier (1805 – 1875) Memoires d´un compagnon (Memorias dun campaneiro), no que describe a
situación dos gremios de artesáns ao longo da súa ruta. Os nosos veciños franceses están dándonos
un bo exemplo: están publicando os relatos e testemuñas persoais de moitos peregrinos que viñeron
a Santiago, tanto na idade media como nos séculos posteriores.
1
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movemento supostamente pervertido e rexeitable. A inmensa maioría
do que ocorre no camiño de Santiago é bo; só hai algúns riscos
propios da época que nos tocou vivir, as sombras dunha sociedade
moderna ou posmoderna comercializada e sumamente politizada,
mais aló do normal.
Temos que analizar, mesmo de forma telegráfica, as actitudes e
comportamentos dos actores sociais que están presentes na actual
situación social, política e relixiosa de Galicia. Temos, en primeiro
lugar, os gobernantes e os grupos políticos: non parece que hoxe por
hoxe estean dispostos a poñer as cousas no seu sitio, dando “ao
Cesar o que é do Cesar e a Deus o que é de Deus”, uns por mesturalo
todo en exceso e outros porque a relixiosidade e a relixión deben
quedar no ámbito estrito da intimidade e da sancristía. Un futuro
equilibrado ten que buscar unha neutralidade (non laicismo), un
respecto mutuo e, en casos necesarios, unha colaboración sen
confusionismos nin predominio de intereses inconfesables.
En segundo lugar, temos os responsables do cumio eclesiástico
que, obxectivamente falando, topan cunha situación ambigua, unha
situación que os desborda e que requiriría un inmenso diálogo con
outros grupos da Igrexa e da sociedade galega. Un intento de
excesivo control da ortodoxia pode cegar moitas canles; e dáse o
paradoxo de que o auténtico e orixinario sentido relixioso do ano
xubilar non é o das indulxencias nin o das penitencias interiores,
senón algo máis profundo e palpable: a xustiza persoal e colectiva,
que sería o autenticamente ortodoxo.
Na mesma liña posiblemente temos unha gran maioría do clero
galego. As súas homilías respiran esa teoloxía intimista das
indulxencias e da penitencia. Xa sei que non é fácil cambiar un
hábito e unha forma de pensar e sentir tan arraigado na Igrexa; pero
a solución non é o “deixarse ir indo”, senón, cando menos, intentar
achegar o seu gran de area día a día nesta cuestión que a todos nos
atinxe. Se non se queren aventuras, é moi fácil lembrar e pregoar o
sentido orixinario do ano xubilar.
En canto aos grupos ou minorías chamadas “cognitivas” ou de
“novas identidades” habería que pedirlles un enorme esforzo de
diálogo. Claro que as outras partes, máis fortemente asentadas na
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estrutura eclesial, teñen que remover moitos obstáculos estruturais
que hoxe, despois de trinta e cinco anos de posconcilio, se seguen a
dar. Non basta só cun novo talante, hai que pasar da verbalización
ao compromiso coraxoso. “Polos seus froitos os coñeceredes”, dinos
o Evanxeo. Os grupos de vangarda na Igrexa podían achegar moito
á cuestión que nos ocupa publicando os testemuños históricos e
actuais de moitos peregrinos do Camiño de Santiago, como están
facendo xa os nosos veciños franceses. Moitos deses escritos recollen
o auténtico espírito relixioso, ético e moral da peregrinación a
Santiago. Tamén caben outras liñas de reflexión e acción.
Finalmente, temos a gran incógnita sobre o espírito que move as
masas que percorren os Camiños cara a Santiago de Compostela.
Intuímos que hai múltiplas motivacións, posiblemente todas elas
humanamente lexítimas e boas; pero son meras apreciacións máis
ou menos subxectivas. Falta por facer, que eu saiba, un estudo serio
desa aventura que move os peregrinos; e os métodos máis axeitados
parécenme unha observación participativa neses camiñares e unha
paciente enquisa aos peregrinos. Ese traballo sería de sumo interese
para clarificar as posturas no interior da institución eclesiástica; e
podía ser financiado polo clero catedralicio de Santiago que leva a
parte do león.
Nin a compracencia interesada, que cultiva dimensións a longo
prazo inaceptables, nin os rexeitamentos tallantes, que se converten
en estéril augafestas e loita contra xigantes, son actitudes racionais
nin coherentes co sentido profundo que tivo o camiño de Santiago
e as súas celebracións, nin coas posibilidades que hoxe ofrece.
Buscando e vixiando faise camiño
Para unha busca eficaz do sentido relixioso, ético e moral do
camiño de Santiago é de supoñer que os responsables relixiosos de
Galicia, de España e mesmo de Europa saben o teñen entre mans: a
busca do sentido profundo das cousas e da vida en xeral faise desde
a reflexión, non só nin principalmente desde o simple movemento de
inercia.
O camiño de Santiago, cando menos para unha gran minoría, debe
e pode ser un camiño de reflexión relixiosa, ética e moral. Iso pode
en parte conseguirse, polo menos parcialmente, organizando a
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reflexión pausada no camiño de Santiago. O mosteiros, Igrexas e
capelas con aloxamentos poden organizar breves xornadas de
reflexión tanto para os peregrinos a pé como para os que van a
cabalo, en coche ou en autobús. E iso mesmo podía facer en Santiago
o cabido de Cóengos, que son os que levan a parte do león. Algo hai,
pero ao meu ver insuficiente e mal enfocado.
Para que esta organización relixiosa do camiño non se converta
nun novo folclore habería que coidar moito a busca do sentido
auténtico na experiencia histórica, expoñer criticamente os perigos
actuais en que estamos inmersos e dar a esencia do novo sentido
humano e relixioso que teñen que ter os novos camiños e os novos
encontros en Santiago. Non é tarefa fácil, pero se se busca e se
quere, pódese alcanzar, pois a fe move montañas. Un ou dous días
de reflexión seria no camiño de Santiago non enfastiarían a viaxe de
ninguén.
Caben moitas outras liñas de actuación que unha fe depurada e
unha boa imaxinación, sen dúbida ningunha, poden construír.
Xenaro Pérez López
sociólogo, licenciado en teoloxía
e ciencias da educación
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Igreja e comunicação social
em Portugal
Manuel José Macário do
Nascimento Clemente

Comunicação social da Igreja, ou Igreja na comunicação social? A
pergunta põe-se em Portugal como em toda a parte. Não só em
relação à comunicação social, mas também a propósito de outros
sectores da vida nacional: escola católica ou católicos na escola?
assistência social católica ou católicos na assistência social? etc.
Tais perguntas só fazem sentido na sociedade e cultura recentes. Até
ao século XIX, em Portugal e nos outros países latinos, tudo era
oficialmente católico, não havendo lugar para contrastar fé e vida
nacional. Obviamente, tudo era ao mesmo tempo católico, social e
culturalmente falando.
A vida contemporânea, porém, já não é assim. A Idade Média fez
a Europa que conhecemos, com fronteiras geográficas e mentais de
tipo confessional. Não pôde ser doutra forma, porque a queda do
Império Romano do Ocidente só deixou uma instituição de pé: a
Igreja, precisamente. A partir das dioceses e dos mosteiros,
reorganizou-se a vida, converteram-se os bárbaros, propuseram-se
ideais e desígnios colectivos. Melhor ou pior, foi assim a Cristandade.
Mas a actualidade é diferente. Segundo creio, porque a realidade
se tornou mais complexa, duma complexidade crescente. Ou seja, se
a Cristandade medieval foi resposta capaz para os problemas internos
e externos que tinham desfeito o mundo antigo, o aprofundamento
de todas as temáticas, da ciência às humanidades, tão próprio da
Europa pós-renascentista, desintegrou sínteses passadas e abriu
campos de inovação e risco a novas procuras, onde as definições
últimas (religiosas) ficaram muito mais distantes. Falo, é claro, da
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secularidade, sentida e entendida como maior consistência do mundo,
do temporal, do concreto.
Neste contexto é que devemos responder às perguntas iniciais. A
comunicação social é um domínio próprio e consistente, com meios
e regras que valem por si, até certo ponto. Aí estão crentes e não
crentes, primariamente como bons profissionais. O mesmo em
relação à escola ou à assistência social, onde o professor ou o técnico
crentes não estão mais habilitados, só por o serem, a responder a
problemas específicos desses sectores.
Por outro lado, a definição última da existência, isto é, a posição
religiosa de cada um, tem consequências nas atitudes fundamentais.
Por atitudes fundamentais refiro o que penso da vida e da morte,
própria e alheia, o que sinto do mal e bem do mundo, o modo como
olho os outros grupos e povos… Na altura em que edito ou não uma
notícia, no modo como o faço e ilustro, jogam-se essas atitudes.
Quando dou uma aula ou examino um aluno, também. No modo de
actuar na assistência social, lidando com pessoas ou escolhendo
prioridades, igualmente.
Mais ainda: há modos evangélicos de estar na comunicação, na
escola, na assistência, etc, que só podem ser testados e aprofundados
em grupo, em instituição. Quer dizer que o fermento na massa pode
não ter apenas uma concretização pessoal, mas também comunitária.
Pode não significar apenas jornalista cristão em jornal laico, professor
cristão em escola pública, mas também jornal católico no mundo da
informação, escola católica no vasto mundo do ensino.
Frequentei escolas católicas e escolas públicas, como aluno e
professor. Posso testemunhar que é necessária e oportuna a presença
de crentes em espaços laicos, escolas e universidades do Estado. Mas
sei por experiência própria e testemunhos alheios, mesmo de não
crentes ou não praticantes, como é importante a existência de
escolas católicas, que sejam como que laboratórios duma maneira
evangélica de ser e estar no campo da investigação e do ensino. Por
exemplo, no Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade
Católica Portuguesa, de que sou director, colaboram muitos
investigadores e docentes de escolas públicas, encontrando ali um
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campo aberto –católico!– à cooperação e partilha de projectos
científicos, realmente difícil de encontrar noutros lados.
O que digo para a escola, digo também para a comunicação social.
Em Portugal há jornalistas e outros profissionais católicos em
várias rádios, televisões e jornais. Num caso ou noutro, a sua
situação é difícil, dada a orientação desses órgãos, de ordem políticopartidária, ou mais economicista, visando o lucro. Mas é certo que
alguns bons programas religiosos continuam a passar em canais
laicos, como é o caso do belíssimo Oitavo Dia, de António Rego, aos
Domingos na TVI; ou do 70x7 na RTP. E a televisão estatal (RTP 2)
passa de segunda a sexta-feira cerca de vinte minutos de programação
católica –além de mais alguns de outras confissões– na rubrica A Fé
dos Homens. Mas há igualmente rádios e jornais católicos, de que
darei alguma ideia em seguida.
A “imprensa de inspiração cristã” em Portugal edita semanalmente um milhão e duzentos mil exemplares (1.200.000), número significativo num país de cerca de dez milhões de habitantes, mais uns
cinco milhões no estrangeiro. Reúne-se desde há dez anos na
Associação da Imprensa de Inspiração Cristã (AIC), que realizou em
Novembro o seu quinto congresso nacional. Pediu ao Estado que
apoie as publicações católicas, naturalmente. Mas justificou o
pedido por razões de identificação cultural e serviço público, ou seja,
aquelas que podem legitimar tal apoio, num Estado laico, como o
português: “Como prestadora de um inequívoco serviço público,
concretizado na preservação da cultura portuguesa e da identidade
nacional, a Imprensa de Inspiração Cristã, merece o apoio do
Estado, indispensável num tempo de globalização que leva a
concentrar o poder dos ‘média’ nas mãos de alguns empresários que
têm cada vez mais interesses no sector”, lê-se no comunicado final.
A AIC joga um argumento razoável. De facto, é na imprensa
católica que se encontram mais facilmente os laivos nacionais e
regionais da cultura portuguesa, das efemérides às festas, dos
motivos religiosos aos cívicos, etc. Neste sentido, resiste melhor à
generalização temática, própria da globalização informativa. Aliás,
a imprensa católica é a mais lida pelos emigrantes no estrangeiro,
ligando-os nacional e religiosamente.
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A AIC quer também apurar-se na escolha e abordagem dos
assuntos, com mais perspectiva e optimismo, face à depressão sóciocultural de que o país sofre um tanto. Assim, os congressistas
reassumiram “o compromisso de informar com objectividade,
realçando os aspectos positivos”, contribuindo para “uma sociedade
nova, numa linha de esperança”. E julgam necessário modernizar as
publicações, na apresentação e nos conteúdos, para ganhar novos
públicos, especialmente entre os jovens.
Paralelamente, no sector radiofónico, a Associação das Rádios de
Inspiração Cristã (ARIC), fundada em 1991, inclui setenta emissoras,
com os seguintes objectivos comuns: 1) Dinamizar esforços tendentes
a uma ampla comunhão entre as Rádios Associadas, tendo como
princípio os valores cristãos por que se regem; 2) Promover encontros
de reflexão entre as rádios associadas; 3) Incentivar a produção e
intercâmbio de programas radiofónicos entre as rádios associadas,
visando o desenvolvimento regional e a informação religiosa; 4)
Criar uma infraestrutura de apoio técnico, jurídico e comercial, bem
como de formação e aperfeiçoamento das técnicas da comunicação
social; 5) Estabelecer um banco de dados e de documentação; 6)
Promover estudos e pesquisas no campo da radiofusão.
Claro que, entre todas, a Rádio Renascença –Emissora Católica
Portuguesa, propriedade do Patriarcado de Lisboa e da Conferência
Episcopal Portuguesa, é de longe a maior e mais difundida no país
e no mundo. Com as suas subdivisões –RR, mais generalista; RFM,
mais dirigida à classe média alta; Mega FM, para a juventude…–
consegue manter cerca da metade de toda a audição radiofónica em
Portugal, o que lhe dá uma posição invulgar no contexto europeu.
A Conferência Episcopal, por seu lado, acompanha o sector através
da Comissão Episcopal das Comunicações Sociais. No seu
Secretariado Nacional existe uma agência permanente de noticiário
religioso, a Agência Ecclesia, que trabalha on line, edita um boletim
semanal impresso e é responsável pelos cerca de vinte minutos de
programação televisiva, já referidos, de segunda a sexta-feira na
RTP 2.
Ainda no âmbito da Comissão Episcopal, existe o Grupo de
Consultores da Comissão Episcopal das Comunicações Sociais,
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formado por especialistas de várias áreas (um teólogo, um jurista,
um economista, um jornalista, um especialista em áudio-visual, um
médico e uma enfermeira) que se reúnem mensalmente com um dos
bispos da Comissão e o director do Secretariado, para analisar o que
sobressai nos mass-média e decidir intervenções na opinião pública,
geralmente através dos órgãos católicos, mas não só.
A Comissão Episcopal realiza também encontros periódicos, anuais pelo menos, com os jornalistas católicos, tratando temas mais
oportunos, quer do ponto de vista cultural, quer técnico.
Concluo: a intervenção da Igreja na Comunicação Social tem de
ser hoje de carácter técnico, procurando integrar-se com competência
criativa num “universo” tão específico e determinante. Mas sobretudo
“cultural”, captando inquietações e desígnios e correspondendo-lhes
com sugestões e exemplificações evangélicas, prevalecendo sempre a
pessoa humana concreta, do local ao geral, como é próprio de Cristo.
O que só conseguiremos com o discernimento constante dos “sinais
dos tempos”, como analistas e actores num mundo comum a todos.
Manuel Clemente
Bispo Auxiliar de Lisboa e vocal da
Comisión Episcopal Portuguesa de
Comunicaçoes sociais de Portugal
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Encontro europeo
de mulleres
Por unha Europa de todas;
diferentes si, desiguais non
Marisa Vidal Collazo

Os días 22 e 23 do vindeiro mes de maio vaise celebrar en Vigo a
Marcha Mundial das Mulleres. A Marcha Mundial das Mulleres é un
movemento que xurdiu da iniciativa dos colectivos de mulleres de
Quebec. En xuño de 1995, 850 mulleres marcharon durante 10 días
contra a pobreza no interior de Quebec, no Canadá, na que se
chamou Marcha do Pan e das Rosas. Chegaron a Montreal onde
foron recibidas por 15.000 persoas. Daquela acción conseguiron un
aumento real do salario mínimo, máis dereitos para as mulleres
inmigrantes e apoio á economía solidaria.
Esta acción de Quebec inspirou a mulleres de todo o mundo para
unírense no que se deu en chamar a Marcha Mundial das Mulleres.
A primeira reunión internacional de representantes de diferentes
colectivos de mulleres tivo lugar en Quebec, en outubro de 1998. Alí
se deron cita 140 mulleres de 65 países que propuxeron unha táboa
reivindicativa para loitar contra a pobreza e a violencia de xénero
no mundo.
No ano 2000, baixo o lema 2.000 razóns para marchar, máis de
6.000 grupos de 161 países se adheriron ao proxecto, entre eles a
coordinadora da Marcha Mundial das Mulleres de Galicia, que
aglutina cerca de 40 organizacións de mulleres, entre as que estamos
as Mulleres Cristiás Galegas. Ese ano 2000 saíron adiante diferentes
accións no ámbito internacional. As máis importantes foron:
• unha recollida de máis de 5 millóns de sinaturas que se presentaron, coa táboa reivindicativa, ante a ONU.
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• unha concentración en Bruxelas, o 14 de outubro. Xuntáronse
80.000 mulleres, entre elas 500 galegas (algunha das nosas mulleres
tamén estivo alí).
• unha concentración en Washington o 15 de outubro, diante do
Banco Mundial e do Fondo Monetario Internacional.
• e unha concentración, o 17 de outubro, en Nova York, diante da
ONU.
Desde esa data, a Marcha Mundial das Mulleres de Galicia
coordina e mobiliza as mulleres en diferentes campañas: as
concentracións silenciosas cada vez que unha muller morre por
causa de violencia de xénero, a celebración do 8 de marzo, día das
mulleres; a do 25 de novembro, xornada contra a violencia de
xénero; o 24 de maio, día internacional da muller antimilitarista.
Tamén participou nos encontros internacionais de Zürich e Nova
Delhi.
Esta é unha marcha pola esperanza, a igualdade, a paz e a
democracia. Nos cinco continentes as mulleres xa temos feito resoar
as nosas palabras, as nosas reivindicacións, as nosas cancións, os
nosos pasos. O obxectivo deste Encontro Europeo é visibilizar o
noso movemento, dar a coñecer as nosas propostas, formular
reivindicacións e alternativas propoñer os cambios necesarios no
ámbito dos gobernos e poñer de manifesto a determinación das
mulleres para cambiar o mundo.
Para o próximo mes de maio, o 22 e o 23, vaise celebrar en Vigo
o Encontro Europeo da Marcha Mundial das Mulleres. O encontro
vai ter dous ámbitos de realización ou contextos. Haberá unha feira
feminista, na que, en carpas e postos informativos, nos poderemos
achegar a outras mulleres e grupos e ás diferentes problemáticas ás
que nos enfrontamos, por medio de representacións, mostras,
obradoiros... Tamén se abrirán o sábado espazos para a opinión e o
debate en tres foros, que tratarán os seguintes temas: A
sustentabilidade ecolóxica: alternativas feministas, Mulleres e
espiritualidade: corporeidade e resistencia e Contribucións feministas na orixe e desenvolvemento dunha constitución europea.
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O sábado pola noite haberá unha festa concerto e o domingo pola
mañá unha manifestación polas rúas de Vigo na que faremos ouvir
as nosas voces e o traballo destes días.
Remato esta pequena presentación co manifesto que a Marcha
Mundial das Mulleres de Galicia elaborou a xeito de convocatoria de
Encontro Europeo en Vigo.
Marisa Vidal Collazo
de Mulleres Cristiás Galegas
A Marcha Mundial das Mulleres representa a firme vontade que
temos as mulleres para cambiar o mundo. No ano 2000 millóns de
mulleres mobilizámonos para denunciar a violencia de xénero e a
feminización da pobreza.
Esta loita continua, e todas as organizacións que conformamos a
Marcha Mundial das Mulleres en Europa pedímosvos un novo
esforzo reivindicativo e de mobilización no próximo ano 2004 para
manifestarnos, intercambiar experiencias, facernos ver e ouvir, para
propor aos gobernos e aos membros da sociedade civil os cambios
necesarios para mellorar as condicións e a cualidade de vida das
mulleres, para dar a coñecer as nosas propostas para unha nova
Europa.
Sepárannos miles de quilómetros, vivimos diferentes realidades,
pero compartimos soños e esperanzas. Mulleres de todas as orixes
e nacionalidades, de orientacións políticas e sexuais diferentes, pero
todas mulleres inconformes, que non se resignan á indignidade.
A raiba móvenos, mobilízanos, espértanos. Cada unha de nós
síntea nun momento ou noutro. Cando unha muller é asasinada,
golpeada, acosada, violada ou desprezada. Cando unha patera
desaparece nas augas do estreito de Xibraltar, sepultando as vidas
da xente que tentou buscar unha vida mellor. Cando a cobiza dos
señores do petróleo deixa a súa viscosa pegada de morte e destrución
nas costas e nos areais, golpeando unha vez máis unha poboación
empobrecida. Cando reducen os gastos sociais e aumentan os gastos
militares. Cando no noso nome inician unha guerra. Cando nos din
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que a economía vai ben e reducen os gastos sociais; cando o salario
non chega para ter unha vida digna; cando nin sequera chega un
salario.
Na orixe destas raibas moitas veces hai leis, intereses, prioridades... pero non son as nosas. A guerra, a marea negra, a pobreza,
a violencia de xénero, deixan ao descuberto as miserias duns
gobernos europeos sometidos aos intereses mercantís, que non se
preocupan nin da xente nin do futuro. Son as prioridades dunha
Europa que non queremos.
Fronte a esta Europa de cobizosos mercadores, as mulleres da
Marcha Mundial queremos unha Europa de todas. Queremos unha
constitución que recolla a plena equiparación de mulleres e homes
na vida política, económica, social e cultural; que garanta os
dereitos sociais e a calidade de vida; que defenda e preserve os
sistemas públicos de protección social; que permita a chegada e a
integración de persoas inmigrantes; que defenda o dereito de autodeterminación dos pobos; que recolla o dereito das mulleres a
dispoñermos do noso corpo e a elixir o noso modo de vida, a nosa
sexualidade, a nosa orientación sexual.
Queremos que o 22 e 23 de maio do 2004 as mulleres europeas
xunten as súas raibas, as súas inconformidades e provoquen desde
Galicia, o país máis occidental de Europa, punto cero da marea
negra do ano 2002, unha marea máis abraiante que a do Prestige,
que obrigue aos gobernos europeos a priorizar a vida e o futuro.
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Unha ética para a civilización
tecnolóxica e globalizada
Fr ancisco Díaz-Fier r os V iqueir
a
iqueira

Obra de tal xeito que os efectos da túa
acción sexan compatibles coa permanencia
dunha vida auténtica sobre a Terra.
H. Jonas. O Principio de
responsabilidade (1979) 1

Introducción
A problemática ambiental, nacida na segunda metade do pasado
século e popularizada a partir dos anos setenta, sobre todo despois
da celebración do Cumio da Terra en Estocolmo no ano 1972, está
a xerar unha nova conciencia moral diante das relacións do home
coa natureza. Foi necesario que todo un conxunto de evidencias
sobre a degradación dos recursos naturais se amoreasen ao longo do
pasado século para que saltasen os sinais de alarma. Deste xeito, as
mentes máis sensatas amosaban que o problema non era unha crise
máis das vellas relacións entre as necesidades humanas e a
dispoñibilidade de recursos, como tantas veces acontecera ao longo
da historia, senón que no propio sistema de valores das sociedades
modernas, coas ideas de progreso e dominio sobre a natureza da
ciencia e a técnica, como motores do desenvolvemento económico, se
Jonas, H. El Principio de Responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización
tecnológica. Ed. Herder. Barcelona, 1995.
1
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atopaban en boa medida as razóns dese desequilibrio. Para atallalo
propuxéronse todo un conxunto de reformas e alternativas, entre as
que se atopaban as que demandaban o nacemento dunha nova moral
que completase ou mesmo substituíse as éticas clásicas das relacións
entre individuos e sociedades. Nesta situación apareceu en 1979 o
libro de Hans Jonas El Principio de Responsabilidad. Ensayo de
una ética para la civilización tecnológica (Barcelona, 1995) que
xerou unha viva polémica pero que tamén conseguiu unha nada
desprezable difusión desta problemática. En Alemaña lévanse vendido preto dos 200.000 exemplares; en Francia van pola terceira
edición do libro e mesmo en España foi reeditado por unha empresa
dedicada aos clásicos populares (Círculo de Lectores), o que non é
pequena cousa para un libro dos chamados de pensamento.
Aproveitando que neste ano se cumpre o centenario do nacemento
de H. Jonas é polo que se tenta neste pequeno traballo facer unha
síntese da vida e obra deste intelectual xudeu, que como Hannah
Arendt, da que foi compañeiro e amigo, viviu a traxedia do xenocidio
nazi e coma ela, lle marcou en boa medida o fundamental da súa
obra.
A vida
Estudou na Universidade de Friburgo con Husslerl, Heidegger e
Bultmann, realizando a tese de doutoramento, baixo a dirección
deste último, sobre o concepto da gnose. Coa chegada ao poder dos
nazis en 1933, a situación faise cada vez máis difícil, polo que emigra
a Inglaterra e un ano despois se traslada a Palestina para colaborar
coa fundación do Estado xudeu. A súa nai morre en Auschwitz e en
1945 alístase na Brigada Xudía do Exército Británico volvendo a
Alemaña coas tropas de ocupación. Coa fin da guerra marcha a
Canada como profesor, iniciando agora unha nova xeira, non só polo
cambio de destino, senón tamén pola nova orientación que collen as
súas investigacións que se dedicarán á filosofía da bioloxía, tentando integrar o mundo orgánico nunha ontoloxía xeral2 . En 1955
2
Rodríguez Duplá, L. Una ética para la civilización tecnológica: La propuesta de
Hans Jonas (paxs. 128-144) en Ética del medio ambiente. Coord. Gomez-Heras, J.
M. Ed. Tecnos, Madrid, 1997
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trasládase a Estados Unidos onde publica en 1966 El fenómeno de
la vida, sendo neste país onde emprende o derradeiro cambio de
enfoque das súas investigacións, agora cara unha nova ética centrada na degradación do planeta pola acción dunha técnica que se
constituía como principal fornecedora de valores. A súa longa
reflexión sobre a técnica, probable herdanza de Heidegger, os seus
coñecementos do mundo orgánico, maiormente a partir dos novos
horizontes que abría a xenética, así como a fonda conciencia
ambiental que estaba a xermolar nos Estados Unidos (en 1962
publícase Primavera Silenciosa, de Rachel Carson e en 1970 celébrase
o Día da Terra, ámbolos dous con fortes resonancias populares3 )
foron posiblemente algunha das razóns que xustificaron esta nova
e derradeira viraxe intelectual.
Xubilado xa, volve a Alemaña, onde publica en 1979 O principio de
responsabilidade, e como consecuencia da súa repercusión e
transcendencia, a Universidade de Munich lle ofrece traballo como
profesor invitado, publicando en 1985 o derradeiro libro, sobre
Técnica, medicina y ética. Morre en Nova York no ano 1993.
A bioética
Á parte da obra que lle deu sona e recoñecemento, relativa á
responsabilidade do home actual ante a natureza, non se poden
esquecer os traballos de Hans Jonas sobre bioética, pois é neles,
posiblemente, onde se amosa con máis forza e claridade o seu
pensamento sobre a natureza humana e os valores nela representados, sendo de sinalar, entre outros, aqueles dedicados á experimentación con seres humanos, a clonación humana e a definición
minimalista da morte. No primeiro caso, afirma que ante a indiscutible necesidade da experimentación con humanos para que a medicina avance, débense ter moi en conta tódalas condición nas que esta
se fai, pois pode haber casos nos que se lesione a dignidade humana,
valor que é radicalmente innegociable. Moi en particular, manifesta
que o máis grave destas situacións non é a redución temporal da
Díaz-Fierros Viqueira, F. O Medio Ambiente. Do control de emisións á incerteza do
risco. Discurso de Ingreso na Real Academia de Farmacia. Sección Galicia.
Santiago, 2000.

3
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persoa a medio instrumental, senón aqueles casos en que a persoa
humana se ve levada simplemente ao estado de cousa. Esta posición
de Jonas afastada, como é evidente, de calquera utilitarismo amósase
particularmente sensible coa experimentación con enfermos, persoas
na maioría dos casos en situación de desamparo, e perante as cales
o médico debe ter moi claro, nunha reivindicación de resonancias
inequivocamente hipocráticas, que “está comprometido, sobre todo,
co seu paciente e non coa sociedade nin coa comunidade científica”4 .
No relativo á clonación humana, o pensamento de Jonas sitúase
na perspectiva do propio individuo clonado, no que o proxecto de
vida se ve predeterminado desde o primeiro momento anulando,
polo mesmo, todo o que de incerteza e misterio ten a propia existencia humana, aspectos que para el, lle son da máxima importancia. Por iso proclama que fronte á posibilidade de que o ser clonado,
polo menos en teoría, o coñeza todo sobre o seu devir, o ser humano
debería tamén ter, paradoxalmente, o dereito a non saber. E ante
definición de morte proposta en 1968 pola Harvard Medical School,
centrada fundamentalmente na morte cerebral, pero que abre unha
vía para a extracción de órganos en tecidos aínda vivos, manifesta
de novo o seu rexeitamento a unhas condicións que non lle poñen
couto ao feito de que o corpo “cerebralmente morto” poida seguir
servindo, con tecidos mantidos vivos dun xeito artificial, como
fornecedor de órganos, fábrica de hormonas, campo de experimentación inmunolóxica e toxicolóxica e, mesmo, para prácticas anatómicas de estudantes5 . Ante estas macabras perspectivas que permitiría
o utilitarismo médico, a posición de Jonas amósase moi pouco
moderna, pero erguéndose, sen dúbida, diante de nós coma un bo
referente na defensa duns valores propios do ser humano, alicerces
da súa dignidade e defensa certa fronte á súa degradación.
O principio de responsabilidade
Este ensaio6 , ou Tractatus technologico-ethicus, como tamén gustaba chamarlle, está composto por un conxunto de artigos publica4

Ibid . nota 2.

5

Ibid. nota 2.

6

Ibid. nota 1.
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dos entre 1973 e 1977, e de aí lle veña, posiblemente, esa falla de
unidade que se lle atribuíu e, mesmo, que non levase os seus
argumentos e discusións a niveis de máis fondura. De tódolos xeitos,
o certo é que abondaron só unhas 150 páxinas das case catrocentas
das que se compón o libro para expoñer, nunha redacción de
urxencia, unha crítica e reflexións sobre a sociedade tecnolóxica
actual que tiveron repercusións que acadaron non só os medios
intelectuais, senón que mesmo chegaron a inspirar normas legais de
fonda incidencia sobre a sociedade actual. A continuación vanse
expor os principais puntos de reflexión deste significativo ensaio.
O primeiro deles refírese á vulnerabilidade da natureza como
consecuencia das actuacións tecnolóxicas do home, que sobordan
con moito as de calquera outra época. De feito a capacidade de poder
actuar sobre toda a biosfera do planeta introduce “un obxecto de
orde totalmente novo” do que se ten que responder, pois se ten poder
sobre el. As éticas tradicionais, refírense ás relacións entre individuos pero a que introduce Jonas, ten xa, ademais, a natureza como
o seu obxecto fundamental de referencia. Outra característica nova
destas accións do home tecnolóxico sobre a natureza é o seu carácter
acumulativo, fronte ás accións obxecto das morais clásicas, que son
instantáneas e dependentes só do momento no que se producen. Ante
esta nova problemática introduce o tema dos dereitos da natureza,
xa que dalgún xeito está encomendada á nosa tutela, tamén pode
existir unha esixencia moral non só en razón nosa, senón tamén “en
razón dela e polo seus propios dereitos”. De todos os xeitos, esta
problemática, tan debatida na actualidade7 , Jonas deixa a aberta,
considerándoa máis coma un tema de reflexión que como algo
pechado e definitivo.
Outra das ideas fundamentais do ensaio é o papel que ten hoxe a
techne como aspiración humana que, ao seu ver, substitúe o clásico
desempeñado polo saber, primando o actuar sobre o coñecer, de tal
xeito que a técnica se transforma “nun infinito impulso cara adiante
da especie” e, como consecuencia dese seu papel central, mesmo
7
Ferry, L., 1984, El nuevo orden ecológico el árbol, el animal y el hombre. Ed.
Tusquets, Barcelona.

68

Hans Jonas (1903-1993)

esencial, que xoga no home actual, “a tecnoloxía cobra significación
ética polo lugar central que ocupa agora na vida dos fins subxectivos
do home”. Mais, ante este papel estimulante da tecnoloxía, Jonas
suxire tamén e, coma contrapunto, a necesidade “dunha nova clase
de humildade” que nace non da insignificancia do home, como
acontecía nos tratados máis clásicos, senón que agora derívase do
seu poder de actuar, que soborda con moito a nosa “capacidade de
prever e sobre a nosa capacidade de valorar e de xulgar”. Por iso
o acto tecnolóxico, como consecuencia da incapacidade de coñecer
tódalas súas consecuencias, debe practicarse cunha “moderación
responsable”. Deste xeito, Hans Jonas, formulaba e introducía, con
outros enunciados, o Principio de precaución, cuestión que se atopa
hoxe no centro do debate do papel da tecnoloxía na sociedade actual,
e do que se están a xerar normas que mesmo están a ter importantes
repercusións actuais en Galicia, como aconteceu cos problemas das
pesquerías no Atlántico ou das “vacas tolas”.
Como consecuencia de todo iso, xorden novos imperativos morais
que substitúen ou complementan os máis clásicos de inspiración
kantiana, pouco axeitados para este novo tipo de accións humanas,
e que Jonas formula deste maneira: “Obra de tal xeito que os efectos
de túa acción sexan compatibles coa permanencia dunha vida
auténtica sobre a Terra”, ou expresado negativamente: “Obra de tal
xeito que os efectos da túa acción non sexan destructivos para as
futuras posibilidades de vida” ou, simplemente: “Non poñas en
perigo as condicións da continuidade indefinida da humanidade na
Terra”.
O deber de asegurar as condicións da natureza que fagan posible
a existencia das xeracións futuras é, posiblemente, unha das máis
importantes normas éticas que se derivan do ensaio de Jonas. A
humanidade non ten dereito ao suicidio, afirma, por iso existe “unha
obriga do porvir”, unha “ética do futuro” que nos empuxa a coidar
dos recursos que foron postos nas nosas mans para que poidan
existir homes no día de mañá. Trátase non só dun imperativo
categórico e incondicional senón dunha “responsabilidade ontolóxica
respecto da idea de home –unha idea de ser que implica o deber ser”.
Estas consideracións sobre o coidado da natureza, pensando nas

69

Francisco Díaz-Fierros Viqueira

xeracións futuras, non son novas pois o propio Cumio da Terra das
Nacións Unidas de 1972 xa as formulara: “O home ten o deber
solemne de protexer e mellorar o medio ambiente para as xeracións
presentes e futuras (Principio 1)” ou “Os recursos naturais do globo
... débense preservar no interese das xeracións presentes e futuras
(Principio 2)” pero a singularidade da achega de Jonas estivo na
sólida articulación da idea de responsabilidade, da que se poden tirar
numerosas derivacións xurídicas8 , na énfase que pon no deber co
que se atopan as xeracións presentes de cara ás vindeiras nunha
relación absolutamente asimétrica, así como no seu encadramento
nunha perspectiva filosófica de moito alcance.
Finalmente, a denominada “heurística do medo”, é dicir, o tomar
conciencia destes deberes éticos pola evidencia dos resultados negativos das actuacións trabucadas contra a natureza (“o valor das
cousas non se revela máis que a partir da ameaza da súa desaparición”9 ) considérase, para moitos, como a regra básica que propón
para acadar os comportamentos moralmente correctos. Jonas é
consciente da maior grandeza e interese dos estímulos positivos,
pero entende que son menos efectivos como elementos de mobilización
social e poden chegar tarde de máis (e a natureza podería mesmo
desaparecer). Por todo iso tamén, a súa ética a define como de
“urxencia” ou “emerxencia”.
A obra de Hans Jonas foi moi criticada no seu tempo, sobre todo
polos escritores marxistas que miraban o seu principio de
responsabilidade como un ataque directo ao principio esperanza de
Bloch, pero tamén desde outros puntos de vista tampouco foi moi
ben entendida atribuíndolle por exemplo unha falla de
fundamentación metafísica aos principios éticos10 , a descualificación
xeral da obra de Kant como referente da responsabilidade ou, sobre
todo, o seu pesimismo radical sobre o papel desempeñado polo home
8

Ost, F. 1997. A natureza à margem da Lei. Institutio Piaget. Lisboa.

Passet, R. 1997. Le development durable: De la transdisciplinarité à la
responsabilité. CIRET-UNESCO. Locarno.
9

10

Ibid nota 2.
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nos últimos anos da súa historia. Paul Ricoeur, favorable en xeral
á obra de Jonas, matiza que no relativo ao deber coas xeracións
futuras, este non debe serlle imputado como unha sorte de
culpabilidade (de “pecado orixinal ecolóxico” o cualificaría F. Ost11 )
senón que máis ben debe ser considerado como unha misión que se
asume: existindo un mandato exterior e superior ao home no que se
lle encarga a misión a cumprir e, ao tempo, unha interiorización
deste en sentimento de responsabilidade, o que supón un elemento
de receptividade que o envía cara a un horizonte de sentido12 .
Pese a todo, a obra de Jonas foi gañando en influencia e
recoñecemento converténdose en profeta e testemuña do noso tempo,
e coñecidos enunciados, repetidos continuamente en relación coa
problemática ambiental, como o “principio de precaución” e mesmo
o de “desenvolvemento sustentable” (onde o deber coas xeracións
futuras é unha das súas pezas fundamentais13 ) poden atopar nesta
obra un dos poucos, pero ben fundados traballos, sobre a ética do
medio ambiente.
O home, ser con responsabilidade
A singularidade do ser humano no contexto da evolución biolóxica
aparece reflectida no ensaio sobre Ferramenta, imaxe e tumba. O
transanimal no ser humano (1985)14 e apoiase sobre tres características esenciais. A primeira delas, referida á invención de ferramentas
polo home, é xa unha característica diferencial (ou “transanimal”,
tal como Jonas a define) que inaugura todo o desenvolvendo
tecnolóxico que viría despois. De tódolos xeitos, é, aínda, unha
característica moi vencellada á animalidade, pois nace e aliméntase
só da necesidade para satisfacer funcións elementais. De maior
significado e relevancia humana sería a da creación de imaxes
11

Ibid. nota 8.

Ricoeur, P. 1991.Postface au “Temps de la responsabilité”
Autours du Politique. Ed. Du Seuil. Paris.
12

en Lectures 1.

13
Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo. Nuestro futuro común.
Alianza Ed., Madrid, 1987.
14
Jonas, H. Herramienta, imagen y tumba. Lo transanimal en el ser humano
(paxs. 39-56) en Pensar sobre Dios y otros ensayos. Herder. Barcelona, 1998.
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(pictóricas, maiormente) pois para iso precísase reflexionar sobre as
cousas coa imaxinación creando unha liberdade que é, ao mesmo
tempo, de distancia e de dominio sobre a realidade. Pero será sobre
todo coa construción de tumbas cando o ser humano se fará as
preguntas definitivas que o afastan e diferencian dun xeito radical
do animal ¿De onde veño e cara a onde vou? ¿Que son máis alá do
que fago ou experimento?
Este home liberado da animalidade pola invención, a representación e a veneración, vai ser a única criatura coñecida que pode
asumir tamén responsabilidades e, polo mesmo, capacidade para
escoller entre diferentes formas de actuación, sendo esa responsabilidade moito máis grave segundo se teña maior poder de actuar.
Esa responsabilidade, ademais de ser sobre algo, tamén o debe ser
perante algo, que desde un punto de vista ontolóxico sería o propio
ser, pero que desde outro máis evidente e directo sería diante das
xeracións futuras, sobre as que se tería capacidade para decidir
sobre o seu destino. Sendo neste senso onde a idea de home adopta,
segundo F. Ost (1995)15 , un modelo “hercúleo”, soportando sobre as
súas costas, tal como lle acontecía ao heroe clásico, o destino do
mundo. Ese mesmo autor critícalle o esaxerado pesimismo que
agacha e a falla de esperanza que transmite unha humanidade “expiando unha escura condenación dos deuses”. E, así mesmo, a regra
da “heurística do medo” que subxace como elemento mobilizador
deste modelo, non lle parece suficiente nin, mesmo práctica, sen
unha contribución da esperanza, propoñendo como alternativa: “o
medo como principio heurístico do saber e a esperanza como
principio práctico da acción”.
A imaxe de Deus despois de Auschwitz
Malia a súa fe no xudaísmo e dos seus comezos académicos
estudando a obra de Santo Agostiño, o problema de Deus non foi
formulado por Jonas dun xeito moi explícito ata o ano 198416 , nove
15

Ibid. nota 8.

Jonas, H. El concepto de Dios después de Auschwitz. Una voz judía (paxs. 195212) en Pensar sobre Dios y otros ensayos. Ed. Herder. Barcelona, 1998.
16

Anteriormente, no seu ensaio Zwischen Nitchts und Ewigkeits Zur Lehere vom
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antes da súa morte, con motivo dunha conferencia que tivo que
impartir na Facultade Evanxélica Teolóxica da Universidade de
Tubinga, onde se lle dera o premio Dr. Leopold Lucas. Ao lembrar
a vida deste rabino e decatarse de que a súa nai, igual cá de Jonas,
compartiran o seu destino en Auschwitz, veulle a mente “dun xeito
irresistible” o tema de Deus como eixo da súa conferencia, sendo
algo así “como unha resposta ao seu berro, extinguido hai tempo,
dirixido a un Deus mudo”.
A súa formulación comeza pola propia experiencia humana “única
e monstruosa” de Auschwitz onde a morte dos xudeus foi precedida
“pola deshumanización por medio da máis extrema humillación e
miseria, onde se lles despoxou ata do mais tenue brillo da súa
dignidade humana”. A experiencia do Deus da Alianza e Señor da
Historia, que encheu de sentido á tradición relixiosa do pobo xudeu
tivo que ser radicalmente revisada ante unha experiencia histórica
“nunca vista” e perante a cal a teoloxía tradicional non tiña
respostas. O mesmo concepto de Deus debía ser revisado. Para
Jonas, nun exercicio que el mesmo define como de teoloxía especulativa, o novo concepto de Deus parte do acto da Creación, onde para
que o mundo puidera existir, Deus tivo que renunciar o seu propio
ser despoxándose da súa divindade “para volver recibila da odisea do
tempo, cargada coa colleita ocasional de experiencias temporais
impracticables”. É un Deus que sofre coa creación, pero non do xeito
como se entende na teoloxía cristiá a través do seu fillo, senón que
é el mesmo na súa relación co mundo. É tamén un Deus que devén
e non é inmutable no tempo, como consecuencia, sobre todo, de que
o que acontece no mundo lle afecta. É un Deus preocupado polo ser
humano e, polo mesmo, non está nin lonxe nin afastado del, e como
consecuencia deste interese polos outros é tamén un Deus ameazado
polas imperfeccións e os riscos nos que incorre a humanidade.
De todos os xeitos, o aspecto máis radical que Jonas lle atribúe á
imaxe de Deus, para facela compatible coa traxedia de Auschwitz, é
da súa falla de omnipotencia. Un Deus que todo o pode non debe ser
Menschem (Göttingen, 1963) xa tiña introducido Jonas, aínda que dun xeito parcial,
o tema de Deus.
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compatible, aos ollos de Jonas, coa experiencia esmagadora dos
campos de exterminio: “só un Deus do todo incomprensible se pode
dicir que é, ao tempo, absolutamente bo e omnipotente e tolerar, sen
embargo, un mundo tal como é”. O silencio de Deus a través destes
anos atroces e a súa aparente indiferencia coa dor, sucede non
porque non queira senón porque non pode. E así, ante esta evidencia
da impotencia de Deus fronte ao devir da historia a Creación brilla
como o acto de soberanía absoluta, xa que con el “se manifesta a súa
vontade de deixar de ser absoluto”.
A compatibilidade do Deus tradicional coa experiencia de Auschwitz
xa non abandonará a Hans Jonas nos seus derradeiros anos e así,
de novo, en 198817 volve sobre el, pero agora poñendo o acento na
culpabilidade do home diante dun Deus que se ve voluntariamente
abocado na aventura da Creación. Deste xeito a humanidade debe
reparar a súa falla devolvéndolle a Deus o que de seu lle pertence e,
desta volta, completar os seus atributos divinos: “debemos socorrela divindade, por si mesma importante, salvándoa de nós mesmos”
... “non é Deus quen nos pode axudar, senón que somos nós os que
debemos axudarlle a el”. A testemuña dunha xudía morta en
Auschwitz, Etty Hillesum, sérvelle como tráxico colofón á súa visión
dunha humanidade culpable e reparadora da integridade de Deus:
“Só unha cousa me resulta cada vez máis clara: que ti non podes
axudarnos, senón que nosoutros debemos axudarche a ti, e deste
xeito finalmente, axudármonos a nós mesmos. É o único que
importa: salvar en nós mesmos un anaco de ti, Deus...”
Este xesto de reciprocidade do home sería o derradeiro acto dun
longo proceso creador, onde Deus renunciando ao seu poder absoluto da entrada no devir do mundo “ao cego e non planificado, ao
azaroso, incalculable e ao extremadamente arriscado da empresa
universal”. Con iso deixaría esbozada, máis como un ensaio que
como un sistema pechado, a súa teoría cosmogónica que “non por
casualidade se relaciona co nome de Auschwitz (porque para min é
tamén un acontecemento teolóxico)”.
Jonas, H. Materia, espíritu y Creación. Conclusiones cosmológicas y conjeturas
cosmogónicas (paxs. 213-258) En Pensar sobre Dios y otros ensayos. Ed. Herder,
Barcelona. 1998.
17
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Remate
A obra de Hans Jonas considerada desde a perspectiva do cristianismo, probablemente se vexa como virada de máis cara o
tremendismo e o negativo da experiencia humana. Palabras como
esperanza, amor, compaixón ou redención son bastante alleas ao seu
discurso, onde domina, sobre todo, una rexa vontade de traballo e
compromiso a prol dos demais nun contexto de escepticismo
xeneralizado sobre o devir da humanidade. A experiencia terrible e
incomprensible dos campos de exterminio pesa como unha lousa
sobre a imaxe de Deus e do home que transmite o pensamento de
Jonas. Pese a iso, a súa obra está impregnada dun alento profético
e a oportunidade e actualidade do seu diagnóstico non nos pode
deixar indiferentes, xa que trata de problemas graves e inaprazables
da sociedade contemporánea e que, polo mesmo, nos collen a todos.
A chamada ás nosas conciencias e aos nosos deberes éticos son máis
ca evidentes, e se isto se fai cunha voz sincera, directa e aberta á
experiencia da fe, non podemos menos que agradecerlle, no centenario do seu nacemento, a súa contribución á construción dun mundo
máis habitable e consciente da súa dignidade.
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Catedrático de edafoloxía da USC; da
Real Academia Galega; do Seminario de
Estudos Galegos.

75

In memoriam

Francisco Lorenzo Mariño
Andrés Tor r es Queir ug
a
uga

Setenta e catro anos de idade. Deles, corenta e cinco en Aguiño,
a parroquia que el fundara en 1958, a que acompañou paso a paso
e na que quixo morrer. Antes estivera dous anos de coadxutor en
Sada. Os estudos fixéraos en Santiago, completando a teoloxía en
Salamanca e Roma. Nacera no Porto do Son (1929), pero trala morte
do pai, mariñeiro, a súa nai trasladouse cos seus fillos á Coruña,
onde se criou.
Tal é o marco externo da súa biografía. Dentro estaba un home
orixinal, aberto e creativo; un carácter eminentemente práctico, que
gozaba na acción, sen medo e sempre disposto á novidade. As marcas
están patentes en Aguiño, que leva o seu nome na rúa principal e que
resulta inconcibible sen a súa pegada. Sobre todo na longa primeira
etapa, cabe afirmar que non houbo iniciativa colectiva, desde a loita
por unha Confraría, un porto e unha lonxa eficientes até un campo
de deportes, que non se deba á súa iniciativa ou leve a súa marca
profunda e inconfundible.
E, por suposto, a igrexa. Á chegada encontrouse cun pequeno local
alugado, onde oficiaran os coadxutores pertencentes aínda a San
Paio de Carreira, a parroquia matriz (hoxe irmá, con cemiterio
común). Nomeado párroco polo cardeal Quiroga Palacios, pronto
construiu un amplo local provisorio, e inmediatamente, con
pouquísimos medios –pero iso nunca foi problema para el– puxo
mans á construción dunha nova igrexa, dedicada á Nosa Señora do
Carme. Igrexa que quixo clara e comunitaria, con disposición ao
largo e non ao longo; que sobre todo quixo mariñeira en todos os
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motivos, na decoración das paredes feita por el mesmo “cun garabullo
sobre o cemento fresco”, na orinixinalísima idea de construír a pía
bautismal e mailo sagrario (en forma de dolmen) con pedras
secularmente traballadas polo mar.
Tiven a sorte de o acompañar desde o principio, estudante eu aínda
en Comillas. Vivín con el viaxes, problemas, inquedanzas, ilusións
e esperanzas. Aprendín moito, e supoño que algo influín.
Constitutivamente aberto polo seu carácter, sempre disposto a
acoller o novo, puiden palpar cómo na súa mentalidade e na súa
pastoral ía entrando e tomando encarnadura a renovación conciliar.
Mostrouno cara a fóra, coa súa participación, sempre entusiasta,
nos Coloquios Europeos de Parroquias en cuxa galeguización tivo
un rol primordial; algo que logo prolongaría promovendo cada ano
a participación masiva dos seus fregueses na Romaxe de Crentes
Galegos (no por casualidade celebrada dúas veces en Aguiño). E
mostrouno cara a dentro, nunha pastoral gratuíta, que axiña
renunciou aos aranceis –lembro os primeiros “escándalos”, cando
aboliu os responsos, dicindo que na igrexa non quería “discos
dedicados”– e que tantas veces converteu a colecta dos funerais en
axuda –ás veces sorprendentemente xenerosa: a xente comprende
ben estas cousas– para a familia da persoa finada, cando esta
quedaba en necesidade.
Mostrouno igualmente de maneira decidida, iniciando unha liturxia
verdadeiramente encarnada na vida mariñeira e na cultura galega.
Creo que non me equivoco, se afirmo que a parroquia de Aguiño foi
a primeira –e non sei se seguirá a ser a única– que tomou en toda
a súa consecuencia a chamada conciliar –a do Vaticano II e a do
malogrado Concilio Pastoral de Galicia– para celebrar a liturxia no
idioma do propio pobo. Para moitos cristiáns e cristiás, sensibles a
esta chamada –e tantas veces feridos polo inxusto e incomprensible
descoido no que aínda segue– Aguiño converteuse no símbolo dunha
Igrexa distinta e nun alimento para a difícil esperanza.
No seu empeño tiña Francisco Lorenzo Mariño, Don Paco, “o noso
cura”, unhas dotes excepcionais: un talante espontaneamente democrático –mesmo axudado pola aparencia: máis mariñeira cá de
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moitos mariñeiros–, unha liberdade de espírito que non se refreaba
ante ningún prexuízo e, acaso sobre todo, unha naturalidade sen
límites á hora de predicar e de rezar. Sempre admirei –non sen unha
certa envexa– a facilidade con que adaptaba a súa predicación a cada
circunstancia, encontrando sempre a palabra e sobre todo o ton
preciso. Admirei máis aínda o xeito natural e á vez enormemente
creativo co que formulaba as oracións, tanto na marcha improvisada da celebración como cando as escribía para determinadas ocasións
(queda un bo puñado que talvez non sería mala idea editar).
Como eminentemente práctico que era –“praxotónico” lle chamaba
sempre eu, bromeando–, non destacaba, hai que o recoñecer, na
paciencia necesaria para o talante educador no pequeno grupo ou
para a formación lenta dos mozos e dos adultos. O froito máis
fecundo neste campo foi, coido eu, presenza simple e transparente da
naturalidade coa que vivía a súa fe, da inconfundible sinceridade do
seu testemuño, da transparente e gratuíta xenerosidade do seu
servizo. É a mellor herdanza que lle deixa a unha parroquia, que
hoxe se encontra ante un futuro incerto, nunha especie de segundo
momento fundacional.
Andrés Torres Queiruga
Como até aquí este in memoriam quixo, adrede, refrear a emoción
para buscar un significado o máis obxectivo posible, decidinme a
completalo con dous textos máis directamente persoais. Un é meu,
tomado do libro Rolda de ideas: anaco dunha semblanza feita con
ocasión das súas vodas de prata. Outro é de Rubén Aramburu, que
tan ben o soubo acompañar na derradeira etapa: son palabras
pronunciadas no funeral, presidido polo noso Arcebispo.
Querido Paco:
(...) Na parroquia coñécente mesmo os gatos. Pero o visitante
novo é seguro que te confunde cun mariñeiro. Sempre estiveches
orgulloso diso. Porque non responde soamente a un aspecto externo
–que tamén–, senón a un estilo interno. Un estilo en ti inimitable,
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que acaso che veña da túa orixe mariñeira, da túa crianza nunha
Coruña aínda moi veciñal, do teu temperamento aberto, espontáneo
e destemido.
Pero que che vén tamén da túa fe. Eu sempre admirei secretamente
a naturalidade coa que te plantas no altar: os pés, algo planos,
entreabertos; o xesto, máis ben descoidado; a voz, de cada día. O
saúdo, a condolencia ou a felicitación teñen sempre na túa boca una
rara proporción de Evanxeo e de familiaridade. O de "familia
parroquial", que tanto che gusta, non resulta nunca tópico nas túas
prédicas.
Tamén aquí o teu labor, máis alá das súas limitacións, hase notar
a longo prazo. Contigo a relixión non é nunca "cousa de curas", nin
negocio á parte. A desconfianza fronte á Igrexa, longamente sedimentada no subconsciente do pobo, non resiste a picaña da túa
transparencia nin a erosión da túa convivencia humanísima e sen
dobrez. Aguiño crerá máis ou menos o que ti lle predicas, pero sabe
con certeza que non tratas nunca de o enganar.
E máis nada, Paco. A reflexión resulta sempre gris, e apartoume
demasiado da cordialidade que pedía a ocasión. Pero ti sabes que por
dentro vai a calor do afecto e da amizade. Vai o agradecemento meu,
en nome –estou certo– de todo o teu pobo de Aguiño.
* * *
«Agora, meu Señor, se che é posible dar testemuño, fala de min
coma dun grao de area que caeu nas túas mans e por un intre, ao
pasar xunto da lámpada, brillou” (A. Cunqueiro).
Querido Paco, tío Paco, como che diciamos en Aguiño. Masón, che
chamaban os compañeiros de estudos. Aí fóra os amigos e amigas da
CIG deixaron un ramo que reza: «A un galego exemplar». É certo:
ti fuches exemplo para nós de moitas cousas, pero sobre todo de fe
e galeguidade.
Ensináchesnos co teu exemplo a loitar desde o Evanxeo polas
liberdades e os dereitos das persoas, pois sabías moi ben que o Reino,
ou pasa pola xustiza ou non é Reino nin é nada.
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Ensináchesnos a ser valentes e honestos, a non ser clientelistas.
Ti nunca agachabas a testa ante ninguén, e por iso non lle dabas
trato diferencial a ningunha persoa, non te abaixabas ante ningunha
autoridade (aínda que fose o rei de España). Non che gustaban as
recomendacións, nin os títulos, nin os tratamentos... tivemos que
convencerte para que aceptases aquela medalla que querías rexeitar.
A túa casa sempre estaba aberta, pois ti vivías no medio de nós,
como un máis de nós. Valente, Paco, eras moi valente. Na historia
deste pobo quedan as túas pegadas e durante xeracións falaremos de
Paco de Aguiño.
E Galicia, Paco, o teu gran amor, a túa compañeira, a nosa patria
tantas veces vendida aos señoritos e aos caciques... ¡Canto soñaches
cunha terra chea de fachenda, orgullosa da súa lingua e cultura!
Son tantas cousas, Paco, compañeiro de todas e de todos..., que só
podemos dicir: mil grazas, irmán, por nos traeres o Xesús da
liberación, o Deus pai e nai, e por nos faceres orgullosos de sermos
fillos da nosa nai Galicia. Contigo, Paco, ¡Sempre en Galicia! ¡Viva
Paco de Aguiño!
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1. A culpa é do mensaxeiro
Dise que os galegos non entendemos a Fraga, e que cando o presidente dicía que non había causa suficiente para intervir en contra do alcalde
de Toques, estaba tratando de dicir
exactamente o contrario. Ao final
imos ter que ler a Gadamer para
saber o que queren dicir Manuel
Fraga, Xesús Palmou, Pilar Rojo, Javier Arenas e outros dirixentes populares, xa que todas as súas palabras
parecen cambiar os significados no
tempo e no espazo, e todos os galegos
precisamos da hermenéutica para
entender ao patrucio que nos goberna
(é posible que a palabra patrucio
teña diferentes sensos: nese caso
escollan o peor). Xesús Ares, que leva
máis de vinte anos entre os alcaldes
máis votados de Galicia, acaba de ser
levemente condenado –¡pero condenado!– por un delito de abuso sexual
perpetrado contra unha rapaza menor de idade, veciña do municipio, e
á que o vello alcalde coñecía ben. E
por iso resulta especialmente repugnante que o Partido Popular, pillado
na soberbia e no relativismo moral
do que Fraga fai frecuente uso, se

aviñese a facer xogos de palabras e
saídas pola tanxente en vez de afrontar con dilixencia e contundencia un
problema que, máis alá da súa
gravidade intrínseca, nos encheu de
vergonza –allea, por suposto– a todos
os galegos.
O que Fraga dixo, inicialmente,
podería formar parte dunha
antoloxía do machismo máis recalcitrante e anticuado que subsiste en
España, e o feito de acollerse á levidade da sentenza para protexer o
alcalde dunha sanción disciplinaria
exemplarizante non deixa de ser
unha manifestación de miseria moral que, posta na boca de quen pasa
o día xulgando cómo e a quen lle
parece, debería provocar a reacción
maioritaria e amarga dos que padecemos, pero toleramos, a súa fachenda despótica e a súa demagoxia ineficiente. Pero os galegos estamos
afeitos a velas vir e deixalas pasar, e
por iso, mentres Mariano Rajoy dicía
non saber nada do que pasara en
Toques, o Partido Popular de Galicia
gastaba todas as súas forzas e falar da
presunción de inocencia (ao alcalde
asístelle o dereito de recorrer a
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sentenza), a facer distingos entre as
multas e as condenas a prisión, a
quitarlle importancia ao asunto –
¡non foi violación nin pederastia!– e
a agochar o caso de Toques nunha
nube de fume provocada polo caso
Carod-Rovira e polos apuros políticos de Rodríguez Zapatero.
Claro que, como sempre fan os
covardes, tan pronto como a presión
mediática cambiou a posición do
Partido Popular de Madrid, todos os
conselleiros –¡e conselleiras!– e
moitas institucións galegas gobernadas polos populares, empezaron a
tratar a corporación de Toques coma
se fosen apestados, mesando os cabelos e rachando os vestidos en público,
e facendo en cinco minutos o expediente de suspensión de militancia
dos cinco concelleiros populares de
Toques que non foran capaces de
abrir ao longo dunha semana. Pero o
mal xa estaba feito, a defensa e a
rebeldía do alcalde xa estaba organizada, a pobre rapaza ofendida xa se
vira ninguneada polo presidente da
Xunta, e o nome de Toques xa paseara polos medios informativos de toda
España con enxebre imaxe dunha
Galicia profunda e bárbara que non é
capaz de saír dos esperpentos de Valle
Inclán.
Eu xa sei que o tipo de delito que
se lle imputa ao alcalde é unha verdadeira molestia para a administración de Xustiza e para a consecuente
acción dos poderes públicos. A proba
destes delitos e case imposible, e a
súa gravidade moral non está aínda
asimilada pola cultura social maioritaria. Quizais por iso, porque estaba condenando coa soa axuda do
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testemuño da vítima, o propio xuíz
acabou ditando unha sentenza que
condena e banaliza ao mesmo tempo,
dándolle a Fraga o pé que necesitaba
para comportarse coma un troglodita
político. Quizais non esteamos acertando no enfoque exclusivamente
penalista que lle estamos dando a
estes feitos, e quizais corramos o grave risco de poñer aos xuíces nunha
situación de xustiza imposible, na
que se moven aleatoriamente entre a
impunidade flagrante e a condena
temeraria. Xa me gustaría a min que
todos os problemas sociais que o PP
puxo de moda –violencia de xénero,
acosos e abusos sexuais, violencia familiar, inmigración ilegal, tráfico de
estupefacientes e un longo etc– fosen
tratados co enfoque intelectual e coa
visión plural que corresponde a todos
os problemas complexos, e vez de ser
demagoxicamente reducidos a un
simple problema de cambios no código penal para tipificar novos delitos,
rebaixar as garantías xudiciais e incrementar as penas. Pero dáse a
casualidade de que foi o Partido Popular quen se lanzou por esta pendente da criminalización xeneralizada, e quen meteu na nosa sociedade a idea de que toda dúbida
metodolóxica ou substantiva que
cuestione a eficacia e idoneidade das
políticas represoras, equivale a cruzar a raia da criminalidade e a
poñerse de parte do criminal e en
contra das vítimas. E por iso me
parece intolerable que, despois de
ternos introducido nun modelo criminal tan anticuado e axiolóxicamente débil, sexan eles mesmos os
que, cando se trata de protexer os
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seus amigos e correlixionarios, se
dediquen a trampear o modelo e a
deixar impunes aos que, como é o
caso de Xesús Ares, foron condenados
por un xuíz.
Pero os males non acaban aí. Porque a peor cara deste asunto percíbese
cando a mesma sociedade que unha e
outra vez se escandaliza pola actitude
moral e a nula eficiencia dos seus
dirixentes (o Prestige, a guerra do
Iraq, a criminalización do nacionalismo, a serodia restauración da España unha, grande e libre, o
antieuropeísmo rancio e conservador,
a asunción dun internacionalismo
belixerante, a mercantilización da
inmigración, e a moral de
oportunidade aplicada aos intereses
de partido), acaba confirmando co
voto aquilo que rexeita coas palabras. Nunca foi máis certo que agora
que os galegos temos o que queremos
e merecemos, e por iso non é de
recibo que sigamos adorando o poder
coma se fose un becerro de ouro,
mentres interpretamos a nosa
realidade política coma se fose unha
praga caída do ceo, aínda que iso sexa
a forma efectiva na que temos enfocado o vergoñento caso do alcalde de
Toques.
2. Carod-Rovira cuspiulle ao
ceo
Na derradeira crónica de 2003
Cataluña era un símbolo de esperanza. A derrota dos grandes e a soberbia ascensión de ERC puxeran a
Generalitat ao alcance de polo menos
tres opcións diferentes de goberno, e
todo transmitía a sensación de que,
ademais de rexenerar a política de

Cataluña, a entrada de Carod-Rovira
en todas as quinielas de poder ía
favorecer a volta dun pluralismo máis
acrisolado, o fin do discurso único
auspiciado polo PP sobre a realidade
de España, e a ruptura do irresponsable cerco político ao que estaban
sometidos o PNV, o goberno de
Ibarretxe e todo o nacionalismo vasco. Por iso interpretabamos os resultados electorais de Cataluña coma
unha victoria, ou cando menos un
respiro, para todo o nacionalismo
peninsular, e coma unha boa
oportunidade para repoñer o discurso europeísta e a querenza pola
liberdade que tan chamuscados quedaran polo mal uso que fixo Aznar do
11 de setembro de 2002.
Os primeiros pasos do goberno de
Maragall reforzaban esta visión, e
aínda que empezaban a agromar
algúns erros nacidos do reparto de
poder entre partidos –en España non
sabemos facer gobernos de coalición–
todo parecía indicar que a revolución
catalana podería acabar estendendo
a súa influencia a toda España. Pero
a ledicia sempre dura pouco na casa
dos pobres, e, se axiña empezamos a
sentir vertixe diante das profundas
contradiccións que a coalición catalá
producía no PSOE, ninguén podía
imaxinar que un grave erro
estratéxico e unha pueril imprudencia de Carod-Rovira ían tirar por
terra tanto esforzo e a reforzar –¡de
que maneira!– as posicións de Aznar,
do ABC, da COPE e de La Razón. Sen
advertirllo a Pasquall Maragall, e sen
reparar nas consecuencias que tal
feito podía ter no medio dun panorama extraordinariamente enrarecido
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pola aplicación da doutrina Mayor
Oreja, o flamante conseller en cap da
Generalitat, que estaba en funcións
de presidente de Cataluña, acudiu a
Perpignan a entrevistarse coa cúpula
de ETA. E, aínda que cabe esperar
que Carod-Rovira non cometera a
criminal vilanía de pactar unha tregua parcial para Cataluña, hai que
recoñecer que resulta imposible evitar que sexa precisamente esa a sensación que se desprende das súas
palabras e da interesada filtración
que se lle fixo ao ABC desde os ambientes da Moncloa.
En termos substantivos este erro
de Carod-Rovira podería ser reducido a unha imprudencia estúpida sen
graves consecuencias. Pero en termos
políticos a actitude do dirixente de
ERC tivo tres consecuencias gravísimas e dificilmente reversibles. A
primeira, e para min a máis grave,
foi a reposición con todas as
bendicións do esgotado discurso de
Aznar, que volta a ser novamente a
única resposta clara e estable a un
problema que, sendo en si mesmo
moi artificioso, foi acollido no sistema mediático e na opinión pública
maioritaria como unha das cuestións
máis transcendentais da política española. A segunda, que deixou a
Rodríguez Zapatero aos pés dos
cabalos, e que catapultou a Mariano
Rajoy cara unha máis que probable –
¡e nada desexable!– maioría absoluta. A terceira, que a idea de que o
nacionalismo é un perigo para a
unidade de España e unha rémora
para a democracia voltou a aniñar
con forza inusitada na sociedade española, facendo que a torpeza de
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Carod-Rovira pese hoxe gravemente
sobre o lombo do PNV, do BNG e de
calquera proposta política que teña
por base a defensa da identidade e do
autogoberno. E, se esta situación é
mala para Euzkadi e Cataluña, que
xa teñen consolidadas políticas moi
avanzadas, para nós é un marrazo
aínda maior, xa que un novo
reforzamento do PP faría imposible
calquera alternancia de poder no
pazo de Raxoi.
3. Dilapidar unha historia
A Universidade de Santiago está
pasando unha crise que compromete
seriamente a súa calidade e o seu
futuro. Metida primeiro na sala de
despece, para convertela en fermento das novas Universidades de Vigo e
A Coruña, e mallada despois polo
localismo, por un financiamento cutre, por un irracional mapa de
titulacións, e pola irresponsable decisión de igualar polo baixo todo o
sistema universitario de Galicia, os
cinco séculos de historia que fixeron
da Universidade de Santiago unhas
das xoias do sistema universitario
español están comprometidos agora
por unha mala xestión interna, que
nin se explica con acerto nin se
aproveita para facer un diagnóstico
desta dilapidación patrimonial que
Santiago non merecía.
Pero, máis alá do que iso significa
para a prestixiosa institución
compostelá, a crise da vella universidade, baleira de cartos e chea de
papeis –¡infinitos papeis, planos e
avaliacións serodios, que nos levan a
gran velocidade cara ningunha parte!–, non é máis que a punta do

Que Gadamer nos protexa

iceberg do problema universitario
galego, que xa ten dúas universidades metidas nos últimos postos da
liga española de universidades, e que,
de seguir así moito tempo, vai meter
tamén a terceira. E todo sen que a
sociedade galega, e os políticos,
movan sequera unha pestana. Como
sempre sucede, en tempos de discurso único, da a sensación de que ir a
favor de Santiago é traballar en contra de Vigo e A Coruña, e por iso
ninguén está disposto a falar dun
tema tan grave que fai correr menos
tinta que a crise do Celta de Vigo.
Pero se aos galegos non lles importa,
a Fraga impórtalle menos. A política
de hoxe soamente se expresa en
autovías e trens, e ninguén prestaría
atención a un discurso que falase do
estado das universidades ou do estado de emerxencia no que traballa o
noso sistema de saúde. Porque o único que os galegos parecen ter claro é
que, se Fraga se presenta, o PP volverá a gañar as eleccións.
4. A historia interminable
Fraga está pensando en sucederse
a si mesmo. Convencido de que é un
home providencial, ao que o ceo lle
encomendou a misión de arranxar
Galicia per saecula saeculorum, este
home canso e envellecido, que vive
no caos administrativo máis absoluto e que sempre foi incapaz de diferenciar o traballo do esforzo (sempre
anda canso de ir cara ningures), acaba de pedir outra prorroga máis, para
entregarse ao servizo de España –
¡vaia por Deus!– en Santiago de
Compostela.
Eu xa sei que Fraga está destinado
pola historia a converterse na máis

plausible explicación de todos os
males a trasos deste país. Pero
mentres tal cousa non sucede, os
galegos somos incapaces de poñer fin
a este dantesco espectáculo de
derrubar físico e moral, no que non
reloce máis que o apego enfermizo ao
poder e a falta de prudencia e de
criterio para dicir algo que, levado a
toda España pólas ondas da radio ou
as imaxes da televisión, non nos dea
vergonza allea ou non provoque a
mágoa irónica que nos prodigan os
nosos compatriotas. Claro que,
despois do que se viu en Vigo e do
que se adiviña nesta campaña electoral para as eleccións xerais de marzo
de 2004, moito me temo que os
galegos non podemos escoller máis
que unha das dúas alternativas nas
que se desenvolve a nosa historia
tamén interminable: “seguir así
–dicía Forges–, ou continuar como
estamos”. Fraga, polo que parece, xa
puxo o seu granciño de area. ¡Un
milagre!
Dentro de tres meses, cando
poñamos fin ao proceso de anovamento institucional que se deriva
das eleccións, teremos un galego na
Moncloa, estaremos ás portas dun
proceso electoral europeo que vai
confirmar o dominio absoluto do
Partido Popular, e non teremos máis
horizonte político interno que a convocatoria electoral galega. Nós, e toda
España, pasaremos o día falando dun
franquista que non quere marchar,
de sucesións, de tapados, de líderes
improvisados que nacen da mirada
demiúrxica de Mariano Rajoy ou de
Javier Arenas. E todo servirá para un
horizonte de desesperación no que os
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galegos teremos que ver como nos
pasan por diante as oportunidades
históricas, e como utilizamos os votos para apuntar as contas do subastado. Porque Galicia, a Galicia política, non é máis que unha inercia, aínda
que hoxe nos vaiamos defendendo ao
abeiro de Europa e dos seis mil
millóns de euros que nos mandaron
na última década. Un billón das
antigas pesetas que non nos fixeron
recortar, sequera nun punto, o enorme diferencial económico que nos
separa de España (de Alemaña xa
non falamos).
5. A guerra segue no Iraq
Ata Bush sabe que os Estados
Unidos meteron a pata, perderon a
guerra e fixeron un mal negocio. As
armas de destrución masiva eran
unha fábula, e o exército que
ameazaba ao mundo escoou polos
sumidoiros. Todo o que o trío das
Azores (Bush, Blair e Aznar) vía con
tanta claridade, era mentira. Todo o
que sabía a CIA, e todo canto o
espionaxe británico tiña por certo,
era falso. Todo o que diciamos nos

xornais os comentaristas de provincias, demostrando que a guerra era
de rapina e que os obxectivos quedaban reducidos á depredación do petróleo e ao asentamento de bases
militares americanas no Iraq, soaba
a chinés nas chancelerías das potencias invasoras. O único que non viran
os satélites, nin os espías, nin os
reporteiros, e co único que non esperaban encontrarse os invasores, era
co pobo iraquí. Por iso agora non
saben como acabar a guerra, nin como
avanzar, nin como retroceder.
Aínda que a guerra do Iraq representa un enorme atraso para a
humanidade, tamén pode ser a última lección que necesitaban os Estados Unidos para deixar de comportarse como un imperio vándalo que
está na orixe de todos os conflitos
estratéxicos. Oxalá sexa así. Porque
mentres esta lección non acabe de
dar os seus froitos, teremos que esperar a que se cumpra e última profecía
do Pentágono: ¡en Iraq vai haber unha
guerra civil!... ¡Profetas! ¡Máis que
profetas!
Xosé Luis Barreiro Rivas
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“Cando os mundos baten”

Xoán Ber nár
de
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Hai xa algo máis de medio século,
concretamente desde o ano 1951, que
unha película de escaso orzamento,
máis de certo interese, rodada naquela ocasión, Cando os mundos baten (When worlds collide), dirixida
por Rudolf Maté, puxo sobre o tapete
o deliberadamente esquecido problema do que podería acontecer se ese
fantástico equilibrio gravitacional de
cuxa existencia e perfección se nos
ven falando desde nenos, pero que en
realidade non pasa dunha simple
elucubración, permitise que algúns
dos corpos que circulan polo espazo
batesen entre eles. O filme ocupábase
preferentemente do empeño dun grupo de seres humanos para salvar unha
parte da poboación da Terra e
trasladala a outro planeta, no que
seguir desenvolvendo a súa civilización e a súa cultura. Mais advertía
claramente do perigo de que algo así
poida acontecer.
Debemos indicar que choques e
colisións como a indicada se poden
dar, e, de feito, se deron, e se están a
dar no universo, se ben que a distintas escalas e tamaños. Mesmo algúns
vellos textos exipcios e gregos saben

deles, e a propia Terra amosa aínda
as pegadas de impactos que contra
ela se produciron en diferentes épocas e estiveron a piques de extinguir
por completo a vida, ou mesmo
chegaron a eliminar arredor do 90
por cento das especies entón existentes. Un perigo autenticamente aterrador, mais ben estudado xa, e
coñecido hoxe por case toda persoa
que teña uns certos coñecementos,
aínda que estes non sexan máis que
medio-baixos.
Sorprende por iso a auténtica
parafernal informativa que certos
medios montaron para nos referir o
paso o día catro de xaneiro, sobre o
noso ceo, dun bólido, aerólito ou
pelouro de lume que se supuxo caído
na propia Galicia, ou en terras non
excesivamente afastadas dela. A
realidade comprobable, non obstante, é a de que os datos manexados
pola maioría deses medios eran bastante inexactos, e que, pasado xa máis
dun mes, ningunha proba das por
eles achegadas obtivo confirmación.
É máis, mesmo parte das fotografías
que do fenómeno achegaron, é dado
contemplalas case a diario no occi-
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dente da nosa Terra, inmediatamente despois do solpor, cando pasan
sobre ela determinados avións, de
xeito especial os que comunican os
aeroportos do Porto, ou de Lisboa, co
de Londres. O que se amosaba nesas
ilustracións, non era, pois, e isto
advertíase claramente, ningunha clase de meteorito, ou ente semellante.
Son moitos, e máis frecuentes do
que se cre, os corpos celestes que
chegan ao noso planeta. Afortunadamente para nós, a maioría é de tan
reducido tamaño que se esfarela ao
contactar coa atmosfera, sen producir outros efectos apreciables que os
da súa luminosidade. Hai, non
embargante, excepcións, como o caso
do caído a principios do século XX na
Siberia, que, aínda sendo máis
pequeno que un campo de fútbol,
arrasou unha extensión como a da
provincia de Pontevedra.

que quen isto subscribe, entón nada
máis que un neno, tivo ocasión de
presenciar no outono, ou no inverno,
do ano 1942. Era unha noite fría,
transparente, e profusamente estrelada, que animaba á súa contemplación. Nese momento atopábame nas
proximidades de Marín. De súpeto,
fíxose case día. Un meteorito, unha
bola de lume, de dimensións superiores ás moitas que ás veces é posible contemplar no ceo, acendérase
sobre a ría e iluminaba a esta e aos
montes que a arrodean cunha luz
leitosa e forte, mentres pasaba a toda
presa e maxestosamente sobre as
nosas cabezas. Por último o viaxeiro
sideral acabou afundíndose no mar,
ao oeste da illa de Tambo, entre
Marín e Sanxenxo.

Agora ben, os científicos teñen localizados nestes momentos os
principais corpos celestes próximos á
Terra, e calculan constantemente as
súas traxectorias, por se algunha pode
chegar a coincidir coa desta. O perigo
é máis grave do que se pode imaxinar
posto que un meteorito nada máis
que duns oito quilómetros de diámetro, podería ser suficiente para acabar coa vida da Terra, a xoia das
galaxias. Mais tamén é certo que, nas
últimas décadas, e posiblemente por
primeira vez na historia da humanidade, esta ten agora capacidade
técnica non só para desviar calquera
destas ameazas, senón mesmo para
destruíla, se for necesario.

Inmediatamente despois restableceuse o equilibrio da bóveda celeste,
brillantemente chatolada de estrelas,
como se nada tivese pasado. Mais,
cantos tivéramos a ocasión de presenciar o feito ficamos como entalados e co ánimo engruñado, sen que
nin a fermosura do mesmo, ou o recurso de lle chamar simplemente
estrela fugaz ao seu causante,
conseguise tranquilizarnos. Ao día
seguinte, souben polo almanaque
francés Baylle-Bailliere, que uns anos
antes, e no mesmo sitio, producírase
un fenómeno semellante, cousa que
non deixa de ser sorprendente. Mais
o que non puiden deixar de pensar
nunca, xa desde aquela, foi no que
podería ter acontecido se, este cativo
meteorito, en vez de caer no mar, o
fixese nalgunha zona habitada.

Como final desta pequena reflexión, quero recoller agora un feito

Por razóns en todo alleas aos nosos
devezos e á nosa vontade, nesta oca-
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sión, os datos que achega esta Rolda,
non van pasar máis que unha simple
relación telegráfica.
Audiovisual
Ajrú, o terceiro álbum de Mercedes Peón, que está a coñecer tamén
un enorme recoñecemento alén das
nosas fronteiras, fíxose coa terceira
edición dos Premios Opinión que
cada ano recoñecen os mellores discos de folk galego
Banda Deseñada
Unha vez máis temos que nos ocupar do heroe belga Tintin. O motivo
é que o pasado 10 de xaneiro se
cumpríron 75 anos do momento no
que por primeira vez apareceu unha
páxina súa, concretamente, a
primeira da súa aventura Tintin no
país dos soviets.
O ilustrador grovense Gogue, autor de tiras cómicas, tanto en Galicia
coma en América, acaba de acceder
tamén ao mundo do cine da man do
director independente Matthew
Ballen, no seu filme Unwanted fat.
Cinema e Teatro
O humorista e xornalista Siro
López foi o gañador do Premio Álvaro
Cunqueiro de Textos Teatrais, fallado
a finais do pasado mes de decembro,
pola súa obra Hai que confiar na
esperanza, na que trata de reconstruír o xornalismo da Arxentina no
século XIX.
Editores e produtores independentes galegos crearon, en colaboración coa Consellería de Cultura un
fondo composto inicialmente por
dezaseis obras literarias publicadas

nos dous últimos anos, entre as que
se conta unha da nosa autoría, que
consideran viables para a súa adaptación cinematográfica ou televisiva.
Segundo o conselleiro o obxectivo
deste catálogo é o de dispoñer dun
banco de datos ao servizo de produtores galegos, españois, europeos e
americanos.
O 22 de xaneiro, 43 aniversario do
asalto ao transatlántico Santa María, estreou Margarita Ledo Andión,
profesora da Facultade de Ciencias
da Comunicación de Santiago, a súa
primeira película, Santa Liberdade,
na que recrea o xa mítico feito no que
un grupo de disidentes galegos e
portugueses se apoderaron do referido buque, ao que lle mudaron entón
o nome, nun intento de derrocar as
ditaduras de Franco e Salazar.
O pasado día 31 de xaneiro foron
fallados os Premios Goya. No acto
reivindicouse, unha vez máis, a
liberdade de expresión, e houbo importantes recoñecementos para o cine
galego. Así Luís Tosar, foi o mellor
actor protagonista, e unha serie galega
de animación O Cid, considerada
como a mellor.
As Letras
Os especialistas que participaron
na Antoloxía Consultada da poesía
galega 1976-2000, coordinada por
Arturo Casas, chegaron á conclusión
de que Xosé L. Méndez Ferrín e Xosé
Mª Álvarez Cáccamo, foron os máis
destacados poetas do período.
O coruñés Francisco Castiñeira ben
de gañar en París o Premio Cide
Hamete Benengeli, convocado por
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Radio Francia Internacional e a
Universidade de Toulousse. A obra
premiada, O cuspe dos poliquetos, é
una historia fantástica que narra os
amores entre unha serea e un
finlandés que traballa en Galicia. Por
certo, que o nome que intitula o
premio Cide Hamete Benengeli, é o
autor, segundo Miguel de Cervantes,
do que el tirou a súa historia sobre
don Quixote.
Premios literarios fallados no cambio do ano: María do Cebreiro, María
Comesaña e Lupe Gómez, obtiveron
os premios de poesía Caixanova,
Eusebio Lorenzo Baleirón e Johán
Carballeira. Por outra banda, o
Pedrón de Ouro do Modesto
Figueiredo de relato, foi para Xosé
Luís Álvarez, mentres que o Roberto
Blanco Torres recaeu en Bieito Iglesias. Por último, Bernardino Graña,
convalecente aínda da súa grave
enfermidade, obtivo o Premio Eixo
Atlántico pola súa novela, a primeira
que escribe, xa que eran outros os
eidos por el cultivados, Protoevanxeo
do neto de Herodes.
De finais de xaneiro é o fallo do
premio de poesía Espiral Maior.

Luísa Villalta, coa súa obra, En Concreto, resultou ser a gañadora do
mesmo.
Novas en Xeral
Máis de cinco meses despois da súa
aprobación, a Real Academia Galega,
ven de publicar o texto completo da
nova normativa do idioma. Curiosamente, parece ser que a Xunta non
tomou aínda ningunha medida ao
respecto, nin pasou ao Diario Oficial
de Galicia instrucións acerca da utilización da mesma.
Universidade
Anúnciase que a Biblioteca Virtual
Galega, inaugurada en febreiro do
ano 2002 na Universidade da Coruña, con informes culturais, biografía
e bibliografía dos nosos escritores,
recibiu xa máis de cen mil visitas por
Internet.
Varia
A nosa cultura conta, ademais, con
outras ferramentas de traballo, a través tamén da informática, nas que se
recollen nada menos que trinta
millóns de palabras nas dúas bases
de datos do Centro Ramón Piñeiro e
no Instituto da Lingua.
Xoán Bernárdez Vilar
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Xa estamos no Ano Santo por un
lado e no Xacobeo por outro. O 31 de
decembro o Arcebispo Xulián Barrio
abriu solemnemente a Porta Santa
da Catedral de Santiago para deixar
paso aos milleiros de peregrinos que
agardan durante todo o ano. Máis
adiante daremos conta do evento,
pero permitídeme que desde esta
Rolda toquemos a Corna de Xoel, da
perdoanza e da redención, da
perdoanza das débedas externas que
esganan a tantos pobos do Sur e a
redención dos millóns de peregrinos
do mundo polos camiños nada santos
que deixan atrás a fame, a enfermidade, a guerra e a morte. Non cito
os presupostos que os gobernos do
Estado e da Xunta investirán neste
Xacobeo, que din trae tantos beneficios, pero podo lembrar os informes
de Cáritas sobre a pobreza na Galicia,
sobre os inmigrantes, os sen teito...
Ben, podemos facer festivais cheos de
mozos risoños, e felicitarnos despois
polos éxitos a golpe de botafumeiro,
e memo acoller as peregrinacións dos
empresarios que acaban de pedir a
fin da educación e sanidade gratuítas,
a rebaixa das indemnizacións por des-

pido e a desaparición das vivendas
protexidas, toda unha declaración dos
valores cristiáns. Creo que o Camiño
a Santiago é unha boa dinámica espiritual, fíxeno moitas veces e quedei
contento. O silencio, o esforzo, a meditación, a convivencia co espazo, a
solidariedade entre camiñantes,
ensinan moito. Pero é difícil atopar
isto cando atopas un grupo de tres
mil mozos polo camiño, tan pouco
sabedores de silencios e de calmas.
Gustaríame escribirlle unha carta
aberta ao Apóstolo para pedirlle que
mire con coidado algunhas ofrendas,
para que non se repita o de outros
anos: aqueles grandes almacéns recen inaugurados, que levaron a todo
os empregados en peregrinación,
moitos deles con contratos lixo e
despedidos ao mes seguinte. Ou
aquela outra de todos os funcionarios
da Xunta de Galicia que gozaron de
toda unha mañá libre para peregrinaren, e o ano pasado foron ameazados por facer unha concentración
de media hora en contra da guerra.
Confiando na escoita do Apóstolo
vaiamos de peregrinos por esta rolda
da Igrexa.
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Igrexa no mundo
Celebramos o Nadal, uns alegremente e outros con serias complicacións, coma sempre. O Papa
apareceu nas tradicionais celebracións de Nadal e Aninovo algo
mellorado tras descansar unhas semanas. Aínda que non presidiu toda
as celebracións, si estivo presente.
Rumores dun posible atentado no
Vaticano obrigaron a tomar serias
medidas de seguridade e alterar
algunhas das aparicións do pontífice.
Xoán Paulo II avogou pola paz e o
encontro entre relixións nas súas
mensaxes e defendeu o papel da ONU
na resolución de conflitos e criticou a
vía das operacións “represivas e punitivas” nunha clara referencia á
política dos EE.UU. e seus aliados.
Non se pode acabar co terrorismo se
non hai “unha análise lúcida e valente
das motivacións subxacentes aos ataques”. No discurso do Ano Novo
sinalou que é preciso actuar sobre
“as causas que están na orixe destas
situacións de inxustiza, nas que
xorden a miúdo os impulsos dos actos
máis desesperados e sanguentos”.
Wojtyla advertiu aos gobernos que “a
fin non xustifica os medios”.
Días antes o Papa recibiu o Dalai
Lama, fóra de protocolo para non
irritar a China e por medo a represalias sobre a Igrexa chinesa. A visita
non foi anunciada nin aparecía na
axenda oficial, nin se deu noticia ao
Osservatore Romano, pero si se
permitiu o acceso á prensa e
resumiuse a cita como unha “visita
de cortesía entre relixiosos”. No
mesmo clima recibiu o Papa os dous
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Grandes Rabinos, representantes dos
xudeus italianos.
Parvos quedaron moitos membros
da curia vaticana durante a gravación
do Concerto de Nadal para emitir
por TV o día de noiteboa cando unha
das artistas convidadas, a cantante
norteamericana Lauryn Hill, soltou
ante os cardeais e unhas sete mil
persoas unha tremenda rifa polos
abusos sexuais do clero en USA, “Non
creo en ningún representante de
Deus na terra, estou aquí para
dicirvos: arrepentídevos” . O cardeal
Tonini cualificou de indigna a intervención da artista e pediulle ao
Canale 5, de Berlusconi que cortara
a escena na retransmisión do día 24.
Xa entrados en Xaneiro o Papa
mantivo a tradicional audiencia ao
Corpo Diplomático cun discurso
apoiado en catro conviccións: a paz
está ameazada, a fe é forza para
construír a paz, o diálogo relixioso e
os cristiáns como responsables da paz
e da unidade da familia humana.
Persecución e morte
Dicía antes que outros celebraron
con menos alegría as festas de Nadal,
persecución e morte estiveron presentes tamén na Igrexa. En Panamá
decretouse orde de expulsión dun
colaborador de Cáritas, acusándoo de
interferir en asuntos políticos ao
defender a varias poboacións do abuso das grandes empresas que queren
ocupar as terras. En Colombia foron
asasinados dous sacerdotes en poucos
días: José Rubín Rodríguez, párroco
de La Salina, secuestrado e morto
presuntamente polas FARC e Saulo
Carreño, párroco de Saravena que foi
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asasinado xunto a unha axudante
cando visitaban enfermos nun hospital local. Só en Colombia foron
asasinados uns 20 sacerdotes nos últimos anos e outros 30, secuestrados.
Vítima da violencia caeu tamén Mns.
Michael Courtney, nuncio do Vaticano en Burundi, por disparos de rebeldes hutus. Este bispo irlandés xa
fora obxectivo dun atentado no ano
2000 do que saiu ileso. Todo apunta
a unha emboscada preparada para
acabar coa súa vida.
Tamén o bispo Pedro Casaldáliga
foi ameazado de morte recentemente
por defender os indios Xavante que
queren volver ás terras das que foron
desaloxados por terratenentes e
multinacionais do azucre. As terras
que pertenceron aos Xavante desde
sempre, foron vendidas e revendidas
e agora négaselles o dereito a
volveren. A Conferencia Episcopal do
Brasil, a Comisión Pastoral da Terra
e o Consello Indíxena Misioneiro
manifestaron o seu apoio total ao
bispo do Araguaia, que tivo que aceptar unha discreta protección policial.
¡Isto si que é un bispo xubilado! Non
andan ben as cousas cos pobos indios
no país de Lula, no estado de Roraima
foron secuestrados tres relixiosos,
entre eles o logroñés Juan Carlos
Martínez no medio dun conflito entre os propietarios dos arrozais e un
6.000 indios de varias tribos aos que
o goberno lles concedeu unha reserva
de 17.000 Km cadrados. Os facendeiros rexeitan a cesión da reserva
apoiados por empresarios e comerciantes, e instigaron a un grupo de
indios comprados para que secuestrasen os frades. Tamén saíu Casal-

dáliga en defensa duns 3.000 indios
guaranís e caiuás cos facendeiros de
Japorá no Mato Grosso. O mesmo
asunto, a reivindicación por parte
dos indios das súas terras, prometida
polo presidente Lula.
En Chile morreu o bispo emérito
de Copiapó, Fernando Ariztía e
milleiros de persoas acudiron para
despedilo nunha emocionante
cerimonia á que acudiu o presidente
chileno Lagos, quen destacou o seu
compromiso cos pobres, cos perseguidos pola dictadura. Outra luz
apareceu na prensa, un vello xesuíta
norteamericano o P. D’Agostino acaba de gañar unha batalla xudicial
que lle permite escolarizar os nenos
do seu orfanato en Nairobi, case todos enfermos da sida e que eran expulsados dos colexios públicos tras
coñecerse a súa situación. Este
xesuíta xa se enfrontou a organizacións tan poderosas como a Organización Mundial do Comercio e as
multinacionais farmacéuticas ao importar sen permiso medicamentos
xenéricos para tratar da sida os nenos.
O Vaticano ven de condenar con
dureza estas empresas farmacéuticas que condenan á morte a millóns
de persoas mentres elas non fan outra
cousa que enriquecérense. E mentres
estes irmáns batallan no sur, aquí no
norte as novas van por outras rutas
como a auditoría realizada por
axentes do FBI nas dioceses norteamericanas para ver se tomaron
medidas antipederastia. Ante o escepticismo das asociacións de
vítimas, o informe concluíu que no
90% das igrexas locais se aplicaron as
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medidas da política “tolerancia cero”
iniciada polo episcopado.
En Europa o veto aos signos
relixiosos, do que falamos no anterior número, divide a comunidade
educativa e provoca protestas entre
os islámicos. O consello de sabios convocado polo presidente da República
resolveu prohibir calquera signo de
identidade relixiosa, xa sexa cristiá,
xudía, musulmana ou doutras
crenzas. Querían así dar remate ao
problema do velo islámico que portan as mulleres nos liceos. As protestas non faltaron por parte das comunidades cristiáns obrigadas a agachar
símbolos relixiosos que “pertencen á
cultura occidental”. O Partido Popular Europeo presentou ante a presidencia Italiana da UE, máis de
600.000 firmas pedindo que se faga
unha referencia ao cristianismo no
texto da Constitución Europea.
En Portugal sorprenderon as
declaracións de Mns. Lopes Coelho,
bispo do Porto , contrario a penalizar
as mulleres que aborten, en contra
da posición oficial da Igrexa. O bispo
aposta por “crear as condicións sociais
para que se poidan ter fillos, nun
Portugal cada vez máis empobrecido
e triste”.
O patriarca ortodoxo Bartolomeo I
visitou Cuba e foi recibido polo presidente Fidel Castro. Bartolomeo I
condenou o embargo ao que está sometida a illa e avogou polo diálogo e
a reconciliación. O Patriarca consagrou unha catedral que é primeira
financiada con recursos do goberno
revolucionario. En Cuba viven uns
250.000 ortodoxos.
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Ecumenismo
Debíamos ter en Encrucillada
unha sección de ecumenismo, que
aparecera de cando en cando e nos
puxera ao día dos encontros e dos
moitos e interesantes documentos
que van aparecendo. Falo con Benito
Raposo que se queixa da pouca atención que se presta ao movemento
ecuménico e cóntame os esforzos que
se están facendo. Non teño moito
espazo para resumir o valioso material que me proporciona pero
intentarei reflectir o máis interesante.
Unha delegación vaticana visitará
en febreiro o patriarca ortodoxo de
Moscova, Alexo II. O Cardeal Walter
Kasper que preside o Consello para a
Unidade dos Cristiáns encabezará a
delegación, para encontrarse cos líderes ortodoxos en momentos de tensión ante a oposición á decisión do
Papa de crear catro dioceses católicas
na Federación Rusa. En novembro
reuniuse a Asemblea Plenaria do
Consello Pontificio que promove a
unidade dos cristiáns. O Papa
dirixiulles unha mensaxe na que
recoñece a dificultade do diálogo,
sobre todo nos últimos meses ante as
decisións tomadas por algunhas
igrexas, pero tamén sinala o camiño
percorrido desde o Vaticano II,
valorándoo como moi positivo. Xa en
xaneiro, durante a Semana pola
Unidade, Xoán Paulo II mostrou a
súa alegría polo achegamento entre
católicos e luteranos aos 5 anos da
sinatura da declaración conxunta da
doutrina da xustificación, e valorou
como un signo prometedor o
establecemento dun novo grupo de
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diálogo católico-luterano en Suecia e
Finlandia. O cardeal Kasper afirmou
a través de Radio Vaticano, que o
camiño ecuménico avanza “non somos inxenuamente optimistas, pero
avanzamos na forza do Espírito Santo, sobre todo cos nosos irmáns de
Escandinavia, que están moi próximos”. Kasper clausurou a Semana
da Unidade, o domingo 25 de xaneiro
cunha celebración na Basílica Extramuros cunha liturxia na que participaron diferentes confesións cristiás.
Igrexa en España
Non vos contarei os chismes que
escoito sobre a voda do príncipe Felipe, pero si que a catedral da
Almudena se prepara a todo trapo
para o acontecemento. Acaban de lle
encargar a pintura dos frescos do templo a Kiko Arguello, toda unha aposta. Nestes meses houbo moita noticia, comentareivos algunha das máis
sonadas, e resumiremos as outras. O
cardeal Rouco abriu a caixa dos tronos ao aludir á Constitución nos seus
25 anos e o plan Ibarretxe. Rouco
sinalou a Constitución como “obrigado marco xurídico para a convivencia” no discurso de apertura da
asemblea plenaria do episcopado, a
finais de novembro. Dixo que era
“inadmisible alterar este ordenamento xurídico en función dunha
determinada vontade de poder, local
ou de calquera outro tipo”.
Parece que estas opinións de Rouco
non son compartidas por outros
bispos. Mns. Uriarte descolgouse do
discurso do cardeal, dicindo que
falaba a título persoal e non representaba a opinión dos demais bispos.

As reaccións entre os políticos non
tardaron, e o voceiro do PNV no Congreso, Iñaki Anasagasti chamou a
Rouco “centralista feroz que defende
a Igrexa da Santa Cruzada” e aludiu
á famosa voda coa divorciada Letizia
para espetarlle a Rouco, que non pode
dar clases de constitucionalismo
“quen incumpre as propias normas”
(moito me temo que a peor parada
desta voda vai ser a Igrexa). Desde
Izquierda Unida, Felipe Alcaraz
comparou a Rouco cun elefante
nunha cacharrería por irromper en
cuestións políticas. Fora desta polémica, o tema estrela da plenaria foi
o texto que os bispos preparan sobre
a escola católica e a súa identidade e
que aparecerá proximamente.
Rouco non lle ten medo aos “cacharros” e na homilía do primeiro de
xaneiro na catedral, preocupouse da
seguridade social e das parellas que
non “producen”. Aínda que parece
que non citou os homosexuais, estes
déronse por aludidos e si que sacaron
a cacharrería á rúa, á prensa e aos
xulgados. O ministro Montoro, responsable das nosas pensións, apoiou
a tese de Rouco. Desde os medios de
comunicación os colectivos homosexuais preguntábanlle ao cardeal sobre a contribución á seguridade social dos milleiros de curas, relixiosos
e relixiosas que hai en España. Non
estivo moi afortunado o ministro, e
menos o cardeal, que cada vez ten
relacións
máis
tensas
cos
homosexuais, moitos deles cristiáns,
aínda que a este paso cada vez serán
menos.
A CEE reclamou ante a UE que
“salvagarden a dignidade humana” e
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rexeiten a financiación de proxectos
científicos con células nai embrionarias.
A Comisión Episcopal de Liturxia
publicou unha nota na que expresa a
“necesidade dunha boa educación
litúrxica nos fieis e de superar a tentación de facer liturxias á parte”, as
referencias aos mozos para que se
“adapten” e a insistencia en revisar
os textos que se empregan nos cantos, apuntan por onde van os tiros.
Eu cando lin o da liturxia á parte
pensei nalgúns que celebran nas
igrexas coa porta pechada, e noutros
aos que lles dá por poñerse de costas
á xente e ata celebran en latín. En
Madrid celebraron unha grande
homenaxe a Xoán Paulo II polos seus
25 anos de pontificado con asistencia
dos reis, goberno e moitísimo bispo.
En Valencia García Gasco erixiu a
Universidad San Vicente Mártir que
impartirá seis titulacións agrupadas
en catro faculdades e comezará a súa
actividade no vindeiro curso. Tamén
en Sevilla se presentou o proxecto da
Universidad Fernando III de inspiración cristiá, e que contará con
campus en Sevilla e Córdoba (e para
cando unha facultade de teoloxía na
nosa terra?).
O novo presidente da Confer, Ignacio Zabala, declarou ante os
xornalistas de información relixiosa
que cre que o celibato para os curas
é discutible, aclarando que non é o
mesmo para a vida consagrada. Puxo
como exemplo o caso dos curas de rito
oriental que están en perfecta
comuñón con Roma: “As mesmas
razóns que hai na Igrexa católica
oriental para aceptar sacerdotes ca-

96

sados, poden ter sentido na Romana”. Nestes mesmos días apareceron
reportaxes na prensa de varios curas
de rito oriental, casados, que atenden
parroquias en España en perfecta
harmonía cos seus bispos e
compañeiros de arciprestados, aínda
que algúns empezan a preguntarse
¿e nós por que non?
Corenta organizacións laicas
pediron no mes de xaneiro a retirada
da relixión das escolas derrogando os
acordos co Vaticano en 1979. A demanda é apoiada pola Ceapa, Izquierda Unida, o sindicato de ensino STES
e o de estudantes SE, e unha longa
lista da que se descolgaron, con gran
sorpresa, o PSOE, UXT e CC.OO. Para
rematar sinalamos o nomeamento de
novos bispos: José Manuel Lorca ata
agora vigairo xeral de Cartaxena,
como bispo de Teruel e Albarracín e
Jesús Murgui que era bispo auxiliar
de Valencia e pasa a ocupar a sé de
Mallorca.
A Fundación Santa María publicará en breve o estudo sobre a
mocidade en España, pero xa nos
adianta Javier Elzo, algo sobre a súa
relixiosidade: a pesar de que unha
alta porcentaxe de mozos españois di
crer en Deus, a maioría séntese lonxe
da Igrexa, ante a que experimentan
unha forte ruptura e da que prescinden ao viviren e expressren as súas
crenzas. Estes días aparece na prensa
o resultado dunha enquisa entre
universitarios ingleses sobre os
persoeiros máis admirados: o futbolista Beckham e o actor Brad Pitt
ocupan os primeiros lugares... e Xesús
de Nazaré ocupa o posto 123 empatado con George Bush! Menos mal
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que nos chega o aire fresco de Taizé
a través da carta (Cara as fontes da
alegría) que o Irmán Roger envía
cada ano, destinada ao encontro europeo de mozos celebrado en
Hamburgo no mes de decembro.
Oxalá como igrexas locais estudásemos as claves da Comunidade de
Taizé que cada semana acolle a
milleiros de mozos de todo o mundo.
A sinxeleza, a capacidade de acollida
e de escoita, a confianza, a ausencia
de paternalismos, a nudez do corazón, a Palabra escoitada como pobres
de espírito, sen pomposas liturxias...
sabéndose pobres ante Deus. Algunha
vez falei con mozos de varias parroquias tras celebracións nas que falaba
un bispo ou un vigairo. Non entenden
os seus longos discursos cheos de referencias a outros tempos e a modelos que os rapaces non coñecen. Os
bispos tiñan que pasar máis tempo
cos mozos, ir con eles de campamento, escoitalos, observalos... quizais
sería posible a comunicación.
Igrexa en Galicia
¡Ondas do mar de Aguiño! Morreu
Paco de Aguiño. E o mar quedou
calado en Sálvora. Nun xornal de
tirada estatal dicían: “O cura dos
mariñeiros galegos". Máis de mil
persoas acudiron a darlle as grazas
polo seu exemplo e integridade.
Oxalá que non se perda a súa estela,
como sucede tantas veces, por falta
se sensibilidade na substitución, Paco
e Aguiño non o merecen. ¡Corenta
anos de liturxia en Galego!, voz dos
mariñeiros, das súas viúvas, de tantos pobres... non poden desaparecer.
Abriuse a porta santa, que é nova,
obra do escultor Suso León. Tamén

hai un novo himno ao Apóstolo, e xa
non dicimos aquilo de ¡Patrón de las
Españas!, non está mal. O día anterior os reis de España participaron
na festa da translación do Apóstolo.
Na apertura do Ano Santo, Manuel
Fraga actuou como delegado rexio. O
arcebispo, Xulián Barrio pediu que
Galicia se converta no referente espiritual de Europa e leu unha mensaxe
de Xoán Paulo II convidando a non
perder o sentido espiritual do
Camiño. Pola tarde as campás, desde
Roncesvalles a Compostela, foron
convidadas a anunciar o comezo do
xubileo. Nunha noite fría e chuviosa,
os primeiros peregrinos atravesaron
os limiares da Porta Santa como anticipo dos millóns que seica se
agardan. O próximo Xacobeo será
dentro de once anos. Non virá mal un
pouco de descanso. Por certo que os
alcaldes das principais cidades
galegas regalaron os 25 Kg de incenso
que arderán este ano no Botafumeiro. Por estes pagos criticouse a ausencia na cerimonia relixiosa do alcalde nacionalista de Pontevedra, que
fiel aos seus principios non quixo
participar. Pois a min paréceme ben,
¿non se pide que non se “banalice” o
Camiño?, pois poñamos de exemplo
aos que o respectan pero non comparten o seu significado relixioso. O
nuncio Manuel Monteiro acudiu a
Compostela para celebrar a Misa do
Peregrino o catro de xaneiro.
Como supoño saturados os nosos
lectores de información xacobea, imos
con outras novas, como a dos profesores de relixión de Galicia, que esixen
pasar a depender da Xunta e que a
Igrexa só se encargue de concederlles

97

Rubén Aramburu Molet

a idoneidade. Hai uns mil profesores
de relixión no noso país, e en todo o
Estado chegan aos 20.000. O representante dos profesores reuniuse co
presidente da Xunta para transmitirlle as reivindicacións, que xa
coñecen unha sentencia favorable do
Tribunal Superior de Xustiza de
Madrid. A resolución xudicial di que
é permisible que o bispado sexa o
que dea o plácet aos docentes, pero
xa que quen paga é a Administración
debe ser esta quen decida os destinos
e o despido dos profesores. Só hai un
atranco: os acordos entre o Goberno
e o Vaticano.
Somos igrexa prepara o encontro
que se vai celebrar no mes de
novembro en Santiago, intentando
mobilizar e concienciar a todos os
grupos e movementos galegos.
Cóntase coa posible presenza da teóloga brasileira Ivonne Guevara.
Irimia celebrará a Festa do Lume,
como sempre no Pazo de Galegos,
onde escollerá unha nova directiva.
Unha nova simpática, que saíu nos
xornais e na televisión, foi a do párroco de Bóveda, Manuel Miguélez, que
é o novo presidente do equipo de
fútbol da vila, en segunda división
rexional, e que ten o secretario do
Xulgado como vicepresidente. Non
para aí a cousa pois ficharon como
adestrador a un garda civil, e volvíase
a oír aquilo dos poderes fácticos.
A Coordinadora de Pastoral
Xuvenil de Galicia convoca unha
xuntanza de animadores en Santiago
para finais de febreiro para estudar
as “Novas tecnoloxías e nova
evanxelización”. Tamén a D. de Pas-
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toral Vocacional organiza un cursiño
en Santiago: “A oración e os axentes
de Pastoral Vocacional” dirixida por
Angel Moreno, cura de Guadalajara.
Un acto de ensura. O once de
decembro presentouse na galería
Sargadelos, en Santiago, o libro de
Siro López Cuerpo y Sangre. Siro,
sacerdote salesiano, pintor, escultor,
fotógrafo, mimo... traballou hai anos
por estas terras deixándonos boas
experiencias como URCA e SOMA. O
libro recolle unhas cincuenta fotografías de Siro partindo sempre da
idea do cáliz e a patena. As fotos son
comentadas por distintos autores:
Boff, Hans Küng, Casaldáliga,
Rigoberta Menchú, Ernesto Cardenal, Tamayo... e tamén Pepe Chao e
Torres Queiruga que se encargaron
da presentación. O acto estaba previsto días antes na librería S. Pablo,
máis de mil persoas foran convocadas, e sen máis a dirección relixiosa
da librería suspendeu o acto e
prohibiu a venda do libro de Siro en
toda as librerías de España. Bos
amigos, entre eles Álvaro Quibén,
lograron que a presentación fose posible na sala de Sargadelos que
quedou pequena para acoller á moita
xente que apoiou e tamén mercou o
libro de Siro.
Ourense
Alí celebraron os 200 anos do Seminario Maior. Unha celebración
presidida por Rouco Varela, acompañado de varios bispos, e unha conferencia, tamén de Rouco, foron os actos centrais con gran repercusión nos
medios de comunicación. A misa foi
todiña en castelán, a excepción do
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toque pintoresco dos cantos. O cardeal
mostrouse esperanzador ante a crise
de vocacións motivada en parte polo
“avance do marxismo e do realismo”
pero que se vai superando e para
lograr unha verdadeira renovación
social “fan falta relixiosos renovadores segundo o modelo do Vaticano
II”. Algunhas voces estrañáronse do
protagonismo do presidente dos
bispos, xa que “parecía que celebrabamos ao cardeal e non ao Seminario”. Estiveron presentes representantes de todos os partidos políticos,
aínda que as fotos escolleron con preferencia os do PP. Tamén empresarios, e os directores xerais das grandes caixas de aforro, e autoridades
militares. Houbo algunha protesta
na prensa xa que “os de sempre”
tiñan sitio reservado no templo e os
de “nunca” sen invitación e protocolo
arranxáronse como puideron. Unha
carta ao director recollía a tristeza
dos presos republicanos condenados
a traballos forzados no Seminario,
durante a represión franquista.
Ninguén se acordou deles.
Silva somos todos. A xustiza fallou
a favor do P. Silva e a Cidade dos
Muchachos de Bemposta e en contra
da Xunta e o Concello, no que xa se
coñece como o “pelotazo” do novo
milenio, proxecto urbanístico que
tiñan pensado nos terreos que o P.
Silva intercambiara coa condición de
que se edificaran vivendas sociais. O
maxistrado non se limitou a fallar en
contra da Administración galega
senón que sinalou a “mala fe da
demandada Xunta de Galicia”. Agora, o que ía ser o foguete do PP na
campaña electoral terá que agardar

ás resolucións da Audiencia Provincial e do Supremo. O P. Silva instou
a Fraga a pedir perdón en Bemposta.
“...chamo a Fraga para que veña bicar
esta terra, e perdoareino, aínda que
pecou”. Fraga garda silencio, quizais
facendo xa o exame de conciencia.
Cáritas de Ourense segue dándonos
bo exemplo e vai recuperar a rectoral
de Santa Eulalia cun obradoiro de
emprego que formará a 38 persoas no
presente ano. O obradoiro leva o nome
de O Brocal e conta con módulos de
cantería, albanelería e cultivo de
froiteiras, ademais de clases de lectura, escritura e Graduado Escolar.
Cáritas destina 125.000 euros e o
resto será acghegado pola Xunta.
En Lugo a actividade dos dous
últimos meses estivo marcada polo
Nadal e a Xornada Mundial da Paz. O
Día da Familia acolleu unha celebración especial en Chantada, coa
presenza do bispo nunha eucaristía
moi ben preparada. Déronse a coñecer
as directrices operativas da pastoral
familiar para a diocese de Lugo, coa
premisa fundamental de que os sacramentos non queden nun rito,
senón que sexan vivencia fonda da fe
expresadas en actitudes de acollida e
no acompañamento. Celebrouse
tamén a Xornada da Infancia
Misioneira con conferencias por parte de misioneiros que intentaron
achegar a problemática dos países
nos que traballan. O Mosteiro de
Sobrado dos Monxes acolleu un retiro dos Equipos de Nosa Señora da
Diocese, grupos de matrimonios que
intentan vivir desde a fe e desde a
relación de parella, apoiándose co
estudo, a oración e a implicación so-
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cial. O Movemento de Vida Ascendente organizou unha conferencia no
tempo de Nadal: “É Nadal, envellecer nacendo” e tamén Irimia continuou o seu ciclo de coloquios e debates, esta vez da man de Xosé A.
González co tema: “Nadal, luces e
sombras” con moita participación de
xente e un animado debate.
De Santiago xa informamos dos
actos na catedral, pero foron noticia
o nomeamento de tres novos cóengos:
Bartolomé Sánchez, Víctor Maroño e
Leonardo Lemos. A catedral acolleu
a “oposición” para organista, que
quedou declarada deserta tras
presentarense varios candidatos, que
se queixaron de que non se lles
permitira ensaiar e foran despedidos
sen darlles as grazas, tras unha longa
viaxe e tendo que pagar os custos da
estancia en Santiago.
Celebrouse a Semana de Oración
pola Unidade dos Cristiáns, con distintos actos como o de Pontevedra,
cunha coidada celebración da Palabra, na que participou o pastor da
Igrexa Episcopaliana da cidade, proclamando o evanxeo e comentándoo
logo. A liturxia estaba ambientada
coas oracións das Igrexas orientais de
Siria e Antioquía.
Tamén en Pontevedra unha
trintena de parroquias organizaron a
Semana da Familia: “Defender a familia a tempo” reuniu os psiquiatras Vicente Madoz, e Paulino
Castells e o teólogo Amor Pan. Tamén
houbo encontros de oración, mesas
redondas e unha eucaristía de clausura presidida polo Arcebispo.
A Delegación de Pastoral Xuvenil
convoca encontros en todas as
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vigairías e unha Convivencia de Carnavales en Covadonga. Dá mágoa que
tras nove anos de presenza do galego
na delegación, o novo encargado mande todo o material en castelán, cousas
do entroido? Xa están organizadas as
peregrinacións das dioceses e das
parroquias, e de delegacións como
familia, enfermos, xornalistas, seminaristas, monagos...
O 19 de decembro o Consello do
Presbiterio presentou a nova agrupación de arciprestados da diocese resultando 13 zonas pastorais. Nas
mesmas datas recibiron o Rito de
Admisión oito seminaristas diocesanos é un de Tanzania.
No Instituto Teolóxico presentáronse dous libros, un de Mons.
Quinteiro Fiúza: Repensar la metafísica e unha compilación de textos
de Ferro Couselo, editada polo propio ITC.
O párroco de Carballo, Xosé García
Gondar, envía máis información sobre a escola de Axentes de Pastoral,
cunha programación moi interesante
e digna de estender a outras zonas. É
Carballo unha parroquia nova, pero
tamén das máis innovadoras e dinámicas da diocese de Santiago. En
decembro organizaron desde Cáritas
Interparroquial a I Semana Solidaria da Inmigración coa intención de
favorecer o encontro entre as distintas culturas que conviven na comarca. Nun programa plural e aberto
abordouse por exemplo, a Lei de
Estranxeiría e a inmigración desde a
perspectiva eclesial. A Xanela é o
boletín do Centro Social desta Parroquia de San Xoán Bautista de
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Carballo, e nela descubrimos a ampla
oferta social con cursos de formación
laboral, cultural, deportiva (máis de
30!), ademais está a atención a
maiores, discapacitados e toxicómanos, ¡Esto si que é un xubileo!...
Por último sinalar que O Adro, a
publicación quincenal da diocese,
aparece cun novo formato máis
atraente e lexible, ademais parece
que o galego vai gañando espazo
fronte ao castelán.
Hai moita actividade na diocese de
Mondoñedo segundo lemos no boletín Dumio do mes de xaneiro, especialmente dedicado á arte, e onde
aparecen as convocatorias: asemblea
de familias en Ferrol, actos da Campaña contra a Fame, Alfonso Novo
participa na Aula Aberta da Escola
de Teoloxía, e varios cursiños e convivencias: vocacións, liturxia e
cristiandade.
No que parece vai ser o derradeiro
ano de Mns. Gea á fronte da diocese
non cesa o intenso traballo. A Delegación do Clero no seu programa de
formación permanente, convoca aos
cregos en zonas pastorais unha vez ao
mes para falar dun tema, o último é
O papel dos leigos na Igrexa actual
dirixido por Alfonso Gil Montalvo,
delegado diocesano de leigos. O Campamento Diocesano ven de cumprir
25 anos de historia, e celebrouno cun
encontro no Seminario de Sta. Catalina o pasado 7 de decembro, no que
participaron moitos dos nenos, xa

mozos, cos monitores e animadores
que fixeron posible esta experiencia
durante tantos anos. No Seminario
organizouse unha exposición con fotografías e materiais recollidas da
experiencia destes 25 anos. Tamén
no Nadal tivo lugar un encontro para
sacerdotes, relixiosos, leigos, catequistas, animadores de pastoral e
membros das distintas delegacións.
Foi unha xornada de estudo, convivencia e celebración, con relatorios
de Uxío Nerga, profesor de Escritura
en Vigo, e Xosé Antonio González
profesor en Lugo e no ITC en Santiago.
Foi motivo de alegría para todos os
diocesanos o nomeamento de Uxío
García Amor como Lucense do ano
concedido pola Asociación Provincial
de Radio e Televisión. Uxío é ben
querido na diocese á que prestou
moitísimo servizo e mesmo foi administrador diocesano en ausencia de
bispo. Actualmente é párroco de
Vilalba e delegado do clero. ¡Parabéns
merecidos! Cáritas Diocesana convocou unha colecta de urxencia a causa do tremor de terra que deixou case
50.000 mortos no Irán e que foi destinada ao apoio da intervención de
Cáritas-Irán.
E así aos pouquiños imos rematando de roldar sempre desde a esperanza e a confianza, co exemplo dos bos
e xenerosos como o noso amigo, Francisco Lorenzo Mariño, o cura de
Aguiño.
Rubén Aramburu Molet
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Luís G. Soto
Paz, guerra e violencia
Espiral Maior, A Coruña, 2003, 177 páxs.

Quen se achegue no estante de
calquera libraría a este volume
pensaría que bate cunha obra nacida
ao calor dos últimos conflitos bélicos
e do intenso debate intelectual que
motivaron. Nada máis errado. Paz,
guerra e violencia é froito dun
traballo de moitos anos que Luís G.
Soto leva desenvolvido como
investigador e como profesor
universitario. O lector áchase, como
di Javier Sádaba no seu excelente
prólogo, ante un “manual imprescindíbel”, mais tamén cómpre afastar
da nosa mente a imaxe clásica dos
manuais como traballos onde o que
predomina é un eclecticismo mazador que aniquila o pensamento ao
facer equivalentes (e, en certo xeito,
intercambiables) todas as teorías.
Pois Paz, guerra e violencia conserva
dos manuais a exhaustiva e profunda
exploración do asunto tratado pero
nunca renuncia nin ao rigor crítico,
que permite ao lector un percorrido
orientado a través dun asunto de
enorme complexidade, nin ao afán de
transparencia, á preocupación por
comunicar con eficacia e facer
accesibles as innúmeras voltas e
revoltas dos camiños que unen (e
separan) os conceptos encerrados no
título.
Nese sentido, un dos logros máis
salientábeis de Luís G. Soto é ter
conseguido reunir e reconciliar o
manual (digamos o “tratado”) e o
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ensaio, pois Paz, guerra e violencia
combina o mellor deses dous
formatos en que habitualmente se
expresa a reflexión teórica. Escribo
“reflexión teórica” e o adxectivo pide
inmediata corrección pois poucos
asuntos resultan máis “prácticos” que
os visados neste volume e por iso
máis pregnantes para a política e a
ética do noso tempo. É todo un
exercicio de razón práctica a
despregarse en catorce capítulos
tramados polo tema constante da paz,
que primeiro serve para contemplar
a guerra e despois, alargando o foco,
para encarar a violencia. Nos dous
casos, o autor progresa con minuciosidade do simple ao complexo e da
análise, pasando pola crítica, á
alternativa. En concreto, o lector
encontra ao inicio un concepto elemental, propiamente de sentido
común, con que se intenta dar conta,
no esencial, dos fenómenos da guerra
e a violencia. Ese concepto é logo
esmiuzado e esmigallado até ir, con
iso, debullando e debuxando unha
morfoloxía e unha tipoloxía moi
completas daqueles fenómenos.
O seguinte paso é a crítica: é dicir,
Luís G. Soto explora con agudeza as
concepcións habituais, as que
achamos na opinión común, nos
medios de comunicación e tamén no
discurso filosófico, acerca da guerra e
a violencia. Por exemplo, a propósito
da guerra son examinados, atendendo
ás súas variantes e reformulacións e
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someténdoos á análise crítica, o
“realismo político”, o “belicismo” ou
a doutrina da “guerra xusta”. Outro
tanto acontece, no tocante á violencia,
coas súas formas “persoais” (así, o
crime e o terror) e as súas formas
“estruturais” (así, a miseria).
Finalmente, o terceiro e derradeiro
paso é o momento da proposta
alternativa: o pacifismo, como
resposta social á guerra (e tamén á
violencia), e a paz, como contestación
programática á violencia (na que se
engloba, como un dos seus tipos, a
guerra). Mais o verdadeiramente
significativo é a riqueza que o autor
confire ao concepto de paz,
entendéndoa como unha realización
progresiva e unha realidade substantiva. Así, a pacificación (facer a
paz) comportaría unha dupla tarefa,
a “subtracción da violencia” e a
“construción da propia paz”, sendo
esta, en suma, non-violencia e
desenvolvemento positivo, autoconstrución verosimilmente interminábel e, con todo, irrenunciábel. A
necesidade, a complexidade e a
dificultade dun pacifismo esclarecido
(en toda a resonancia ilustrada do
termo) albíscase con clareza ao final
dun percorrido que cerra a biblio-

grafía comentada, na que se detallan
os alicerces desta indagación,
ofrecendo un amplo panorama sobre
a problemática.
En conclusión, estamos ante un
traballo que resulta oportuno por ser
perenne, ben documentado e en
sintonía coas liñas máis vivas do
pensamento actual, onde se abordan
en profundidade e con vagar problemas de tanto vulto como a guerra
e a violencia, mostrando a súa
condición de realidades que, dito en
termos da tradición emancipatoria
que vai de Platón e Aristóteles a
Kant e Marx (e segue), “poderían ser
doutra maneira” e que, por iso
mesmo, nos cabe mudar a nós,
cidadáns desta terra e do mundo,
para así tornarmos posíbel e real a
paz.
Só nos queda unirnos a J. Sádaba
cando, despois de destacar o interese
e calidade deste traballo, expresa o
seu vivo desexo de que “oxalá consiga
introducirse, de verdade, no corazón
da cidade”. Que así sexa, pois tal é a
vocación última da filosofía que
permanece fiel á memoria do
sufrimento acumulado polos seres
humanos ao longo da Historia.
Félix Casal

Pérez López, Segundo L.
La Iglesia en la Galicia bajomedieval (1215-1563)
Instituto Teológico Compostelano, Santiago de Compostela, 2003, 620 páxs.

O Director do Instituto Teolóxico
Compostelán, Segundo Pérez,
introdúcese con esta obra no enredoso
mundo eclesial que se desenvolveu

en Galicia nos tres séculos e medio,
que van desde a celebración do
concilio Lateranense IV en Roma no
1215 ata a celebración do concilio de
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Trento no 1563. Espazo de tempo no
que ademais tiveron lugar dez
concilios ecuménicos e un sen
número de concilios provinciais e
locais. Un enredoso mundo eclesial
que á súa vez estaba inmerso nun
igualmente complexo mundo social,
co teor de fondo dunha estrutura
feudal da sociedade, pero con
constantes vaivéns, nun mundo que
en Galicia camiñaba a ritmo vagaroso
ás veces e sobresaltado outras, cara
ao seu renacemento.
Para facer esta inmersión, Segundo
Pérez emprega fundamentalmente o
estudio dos sínodos diocesanos
galegos, unha práctica pastoral
xeneralizada durante estes séculos
na Igrexa galega: encontros anuais do
bispo cos seus cregos, nos que, previo
coñecemento en ocasións da vida
diocesana mediante as visitas
pastorais correspondentes, se
marcaban pautas de reforma e de
renovación da vida cristiá para cregos
e fregueses; polo feito de baixar ao
detalle en moitos aspectos, os
documentos emanados destes sínodos
permítennos acceder a un coñecemento minucioso de campos
significativos da vida das comunidades cristiás naqueles tempos que,
en xeral, non foron precisamente dos
de agradecida lembranza.
Inicia o autor o seu traballo cun
primeiro capítulo dedicado a dar
unha visión da sociedade e da Igrexa
en Galicia nos tempos estudados, para
poder situar nos mesmos a realidade
dos sínodos; posiblemente unha
síntese moi eclesial, que ignora feitos
e realidades sociais moi significativas
na vida galega durante estes tres
séculos.
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A continuación, en cadanseu
capítulo, concentra a información
sacada dos sínodos en cinco grandes
temas, que nos permiten acadar unha
precisa comprensión da vida eclesial
durante o período estudiado:
“Formación y tenor de vida del clero”,
“Frailes, monjes y mendicantes en
los sínodos de Galicia”, “La vida del
pueblo cristiano”, “La predicación y
la enseñanza de la doctrina
cristiana”, e “Disciplina y pastoral
de los sacramentos”. Para concluír
cunha ampla mostra de Fontes,
Bibliografía, e Índice de Nomes e de
Lugares, ao estilo dunha boa tese
doutoramento, que o é. O traballo vai
acompañado por unha abundante
presencia de notas, a través das cales
o autor manifesta estar moi sobre da
cuestión que traballa con precisión e
detalle.
Os que amamos Galicia –e a súa
historia como parte da mesma–, os
que igualmente apreciamos o feito
eclesial coma un posible bo servizo
ao conxunto da sociedade galega,
alegrámonos de poder acceder,
guiados por man sabia, a unhas fontes
que encerran no seu seo moitísima
información sobre a vida da sociedade
galega en xeral e sobre a vida da
Igrexa en particular. A profusa oferta
de textos directos dos diferentes
sínodos permite achegarnos con
frescura e admiración a unha chea de
momentos da vida, de problemas, de
pretendidas solucións, que encaraban
uns sínodos cos seus bispos á cabeza,
en épocas tinguidas dun luscofusco
eclesial moi preocupante.
Contando con que o autor reflicta
o máis substancial dos sínodos que
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estuda –e non hai nada que permita
dubidar diso–, chama a atención a
importancia que o feito relixiosoclerical ocupa no desenvolvemento
dos sínodos, e o silencio dos mesmos
ante feitos tan significativos coma os
que se estaban vivindo naqueles anos
e séculos dentro da sociedade galega,
poñamos por caso as pestes que
asolaron tamén Galicia nalgúns
daqueles anos, a situación de
asoballamento que viviron os
labregos e que derivou nas loitas
irmandiñas. Todo isto parece recibir
silencio por parte do clero, dos bispos
e dos seus sínodos. Si estaba atenta,
e moito, a calquera momento no que
se puidese poñer en cuestión o seu
poder, o seu dominio, os seus bens e
beneficios. É que así parecía ser unha
Igrexa, que non tiña ollos para ollar
o penoso vivir diario do pobo, e para
descubrir que ese penoso vivir diario
podería e debería ser espazo sagrado

tamén, sobre o que marcar valoración
e reforma.
Lendo este estudo, poida que se
nos cubra a cara de vergoña histórica,
ao ver os enredos, compromisos e
comenencias, que atordoaron a vida
eclesial durante centos de anos.
Lendo este estudo, admiraremos a
presencia misteriosa do Espírito,
que, no medio de tanta barafunda,
fixo que un alento renovador se fose
abrindo camiño, paseniño e mesmo
envolto en solucións contraditorias.
Lendo este estudo, entenderémonos
mellor a nosoutros mesmos, e tamén
entenderemos mellor á Igrexa de
hoxe, da que formamos parte os que
dela formamos parte. E quizá se nos
abran algo os ollos para aprender a
situarnos na vida e na sociedade
galega coma cristiáns e coma Igrexa
dunha maneira nova, que realmente
aporte o que debe aportar sempre: a
novidade do Evanxeo.
Manuel Regal Ledo

Crecente Vega, Xosé
Folla Bricia. Poesía galega completa. (Edición crítica
e estudo de Ricardo Polín)
Xunta de Galicia, A Coruña, 2002, 684 páxs.

Hai anos que se tiña o coñecemento
certo de que Xosé Crecente Vega, o
crego autor do libro de poemas tan
coñecido Codeseira, editado por
primeira vez no ano 1933, deixara
unha importante obra inédita, que
estaba nas mans dos seus familiares.
Despois dalgunhas reviravoltas, e
pasados xa uns anos cheos de impaciencia para os admiradores deste
crego escritor –que somos moitos–,

por fin temos ó noso alcance, para ler
e gozar, a obra completa do poeta de
Ponte de Outeiro, na Terra Cha
luguesa, que forma parte, como é ben
sabido, da escola poética do Seminario de Mondoñedo a carón de Noriega
Varela, Aquilino Iglesia Alvariño,
Xosé María Díaz Castro e outros.
Codeseira contiña unicamente 31
poemas cheos de gracia e de
densidade aldeá, que reflectían con
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palabras e formas moi sinxelas a
esencia espiritual dun pobo, o mundo
da aldea galega, que nos anos 30
representaba en boa medida a toda a
Galicia interior.
A obra inédita componse de 113
poemas máis, de temática moi diversa, aínda que case sempre centrada
no mesmo mundo aldeán, do que o
autor se sentiu sempre vividor, amante e debedor, por máis que, por determinadas razóns persoais, estivese
residindo durante anos fóra da aldea
e aínda fóra de Galicia: poesía metafísica, lírica, épica, animalística, de
tipos, etc., etc. A calidade dos poemas tamén é moi diversa. En xeral
mantense sempre a graza poética de
Crecente Vega, que nos permite entrar na alma da realidade polos
camiños limpos e humildes da palabra diaria, ben tratada, suxestivo,
popular tanto na forma, como popular é no destino; Crecente Vega é voz
do pobo sinxelo, aldeán, que se sabe
dicir e contar a través de quen bebeu
nel pola osmose elemental de nacencia e da vivencia.
Hai poemas destinados a seren
consagrados, como “Decir do
namorado”(p. 403), “O carballo de
Luxís”(p. 481), “Esta velliña”(p.537),
etc. Dentro do afán codificador que
animou aos editores, incluíronse
algúns poemas que seguramente nin
o mesmo autor houbese admitido,
porque foron productos moi
ocasionais, ou simples borradores que
quedaban esquecidos no envés de
calquera papel, e que se conservaron,
se cadra, porque non eran tempos
aqueles de tirar papel sen ser ben
usado e reusado.
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A presente edición é unha edición
crítica acompañada dun estudo
amplo e fondo de Ricardo Polín, sen
dúbida o mellor coñecedor da obra de
Crecente Vega no momento actualo.
Empeza cunha ampla biografía do
autor de 110 páxinas, ó que lle segue
un fondo estudo de 90 páxinas sobre
a lingua, a métrica e a poesía de
Crecente Vega. A continuación vai a
edición dos 144 poemas de toda a
obra crecentiana en galego, a inédita
e a xa editada, iso si, acompañando a
cada poema dun minucioso estudo
composto por unha introdución a
cada peza e un comentario detalladísimo da mesma. Todo o que se teña
escrito sobre Crecente Vega ten eco
indefectible na presente edición.
Se no seu momento todos
clamamos por unha edición completa
da obra de Crecente Vega, agora,
contemplada a presente edición e
agradecidos por ela, seguimos
clamando por unha edición normal,
que permita popularizar unha poesía
que fundamentalmente naceu do
pobo e para o pobo.
Somos moitos os que demandamos
un Día das Letras Galegas dedicado
ó escritor de Ponte de Outeiro. Sería
a ocasión propicia para lle render nel
cumprida e merecida homenaxe ó
Espírito da aldea, que, aínda estando
en horas baixas nos sentimentos e
nos planos de moitos, latexa en
milleiros de galegas e galegos como
parte imprescindible á hora de
definir a nosa identidade histórica, e
á hora de modelar tamén a nosa
perspectiva de futuro. Da aldea virá,
pode vir, liberación para a nosa
sociedade que se chufa de moderna e

Recensións

cidadá. E iso, por moito que algúns,
coma aqueloutro Natanael que ben

sabemos, sigan aínda a dicir: “¿E de
Nazaré pode saír algo bo?” (Xn 1,46).
Manuel Regal Ledo

Fourez, Gérard.
A fe como confianza. Alento para construír unha
historia nova.
Sal Terrae, Santander, 2002, 173 páxs.

Este pequeno e fermoso libro pretende responder a preguntas tan
espiñentas como “¿Que alento anima
a túa vida?” o “¿Que queda do teu
cristianismo?”. Gérard Fourez –un
xesuíta belga que xa superou os sesenta anos e publicou numerosos libros– responde a ámbalas dúas
cuestións dende a altura dunha vida
consagrada a comunicar a súa fe e a
esclarecer e dar razón das súas
crenzas. E faino nun texto que é unha
confesión de cómo o propio autor
chegou a explicarse e se a formular a
súa confianza na vida e en Deus. E
cómo foi capaz diso a través dun
proceso de maduración persoal, nas
circunstancias histórico-culturais da
segunda metade do século XX.
Trátase en verdade, como reza o título orixinal, do “Itinerario dun
confiante”.
O contido do libro desprégase en
dúas partes. A primeira (“Da historia
humana á relixión de Xesús”)
constitúe o núcleo e base de todo o
conxunto. Nela móstrase cómo a
relixión cristiá se converteu para o
autor naquelo que dá alento ao noso
proxecto humano e contribúe a
liberarnos de todo o que abruma a
nosa existencia. Ao longo de tres capítulos, abórdanse outras tantas

cuestións esenciais: o afrontamento
responsable –pero non culpabilizador– do mal; a boa noticia evanxélica
do Deus que non xulga, non mide,
non leva contas, e, por último, a
relixión fondamente humana e
humanizadora do humanísimo
Xesús.
A segunda parte (“Perspectivas
sobre a relixión dos cristiáns”)
detense nun número reducido pero
suficientemente representativo de
derivacións do precedente: a fe como
confianza e a xustificación mediante
esa fe confiante; Deus en canto Alento
que pon en pé as persoas e a vida
espiritual como dimensión simbólica dunha existencia; os sacramentos
como “ritos que dan sal á vida” e
celebración que acompañan nas diversas encrucilladas desta; a falta e o
perdón comprendidos máis alá dunha
visión culpabilizadora; a autonomía
do cristián ante as doutrinas e ante a
mesma institución eclesial; a situación das ciencias e as teoloxías no seo
dunha pluralidade de representacións do mundo e da súa historia; a
diferencia entre percepción da
relatividade dos discursos e o puro
relativismo; e, en fin, o compromiso
na historia derivado da fe.
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Non se elude a toma de postura en
asuntos conflitivos tales como os
modos de vivir as diferencias entre
home e muller, o sacerdocio de todos
os crentes, a ética sexual e da vida
afectiva, a “neurose de xenerosidade”, etc.
O autor arríscase a expresar dun
modo libre, pero sen afán polémico,
un punto de vista persoal sobre a fe.
E faino sen desdeñar a precisión e o
rigor que cabería esperar de quen
ademais de filósofo e teólogo é doutor
en física. Faino, iso si, sen que o gusto
pola exactitude e o matiz remate
arruinando a vontade comunicativa
do texto. De feito, a factura estilística e o ton áxil e directo contribúen en
boa medida á eficacia do libro. Así,
por exemplo, en cada capítulo
altérnanse o tratamento máis
obxectivo e matizado con outro, presentado en cursiva, en que o autor
describe o proceso a través do cal
chegou á súa posición actual.
Entre outros acertos cabe destacar
a énfase na vida espiritual entendida
como algo que desborda as súas
realizacións relixiosas e que non é
reductible, sen máis, a a “vida interior”. Concepción que enlaza coa
daquelas persoas –ateas, agnósticas
ou crentes– que aspiran a vivir unha
vida que non sexa plana, que non
estea xaxúa de sentido, e que –des-

bordando o biolóxico, o técnico e o
económico– ábrase a certa transcendencia. Enfoque particularmente
interesante, ademais, cando ante
unha suposta oposición entre relixión
e espiritualidade, condenase á
primeira ao recanto das antigallas
opresivas das que é preciso desfacerse.
Engadamos que a explotación sistemática da metáfora do alento –sostida
ao longo do libro a través dun xogo de
pequenas variacións– é un logro
dunha poética teolóxica que non necesita deixarse deslizar pola
pendente do (pseudo)lirismo.
Esta obriña, despoxada de toda
erudición (non hai referencias bibliográficas nin, a penas, notas a pé de
páxina) pode resultar dunha
enganosa sinxeleza. Pero trala súa
tersa superficie, unha mirada atenta
adiviñará non só unha grande
sabedoría vital senón un traballo
conceptual que non ignora as filosofías, teoloxías, psicoloxías, e
epistemoloxías contemporáneas.
Achámonos, en suma, ante un texto
relixioso que posúe as mellores virtudes dese difícil xénero que é o
ensaio. Ensaio que pode ser de grande axuda para quen –a partir do
malestar, o desasosego e, mesmo, o
abandono– queiran repensar as posibilidades dunha fe liberadora convertida en alento que impulsa a vida
enteira.
Ramón Cao Martínez
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Libros chegados
Boff, Leonardo, Experimentar a
Dios. La transparencia de todas las
cosas. Sal Terrae, Maliaño, 2003,
tradución da edición brasileira do
2002, 160 páxs.
O autor segue compartindo pensamento e vida. Anímanos a facer unha
limpeza das pseudoimaxes formadas
ao longo do tempo. E achegarnos ao
misterio no interior do noso ser. Experimentar a Deus non é pensar sobre El, senón sentilo con todo o noso
ser; nin falar d’El aos demais, senón
falar a Deus cos demais.
García Roca, Joaquín, Rovira
Ortiz, Aranival-Said, Paisaje
después de la catástrofe, Sal Terrae,
Maliaño, 2003, 222 páxs. El Pozo de
Siquem.
Coñecemos ben a un dos autores, o
segundo é un doutorando salvadoreño que está en Valencia. O tema da
reflexión sobre a esperanza está
chamado pola situación de tantas
traxedias colectivas que chegan
mesmo ás seguridades dos USA. O
epílogo está dedicado á guerra do
Iraq. Ante tanta catástrofe a esperanza brota nas situacións límite dos
máis pobres.
Duquoc, Christian, Cristianismo:
memoria para el futuro, Sal Terrae,
Maliaño, 2003, 136 páxs. Presencia
teológica.
Outra achega do veterano teólogo
onde recolle o rumor de que o cristianismo morre. Pero el recorre á
historia para analizar con prudencia.
Os obstáculos maiores non proveñen
tanto dos seus fracasos como das veces
que considerou os éxitos –reais ou
imaxinarios– como anticipos do

Reino. O mundo actual impulsa a
esquecer uns e outros e seguir o
camiño que levou Xesús.
Johnson, Elizabeth, La cristología
hoy: Olas de renovación en el acceso
a Jesús, Sal Terrae, Maliaño, 2003,
168 páxs. Presencia teológica.
A coñecida teóloga feminista
achéganos a súa reflexión cristolóxica,
nunha desas que ela chama ondas
rompendo sobre a praia. Refírese ás
innovacións que a cristoloxía foi
recibindo: a primeira nos anos
cincuenta: a súa humanidade. A
segunda nos sesenta: a crítica
histórica. Na terceira a teoloxía da
liberación. E case ao mesmo tempo a
feminista. A globalización fainos
pensar na universalidade de Xesús. E
os desastres ecolóxicos chaman tamén
por unha resurrección en Cristo.
Melloni Rivas, Javier, El uno en
lo múltiple: Aproximación a la
diversidad y unidad de las religiones,
Sal Terrae, Maliaño, 2003, 400 páxs.
O autor, doutor en teoloxía e
antropólogo cultural, é profesor en
San Cugat. Membro de Cristianisme
i Justicia, e especialista en temas de
diálogo relixioso. A reflexión
imponse, dada a convivencia que o
tempo actual nos impón. Fai,
primeiro, unha presentación transversal das grandes tradicións
relixiosas na súa diversidade. Nun
segundo momento descobre o
itinerario común que propoñen todas
elas: pasar da conciencia individual á
comuñón co Todo.
Gandhi, Mahatma, Mi vida es mi
mensaje: Escritos sobre Dios, la
verdad, la no violencia. Sal Terrae,
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Maliaño, 2003, 230 páxs. Pozo de
Siquem.
John Dear fai a introdución e edición
destes textos do mestre da non violencia que viviu predicando e practicando o amor, a paz e a xustiza. Non
fai falla xustificar a súa oportunidade.
Taibo, Carlos, Imperio norteamericano e capitalismo global. Do 11
de setembro a Iraq, tresCtres, Santa
Comba 2003, 130 páxs.
O coñecido profesor de ciencia política na universidade autónoma de
Madrid, ofrécenos unha reflexión
onde nos dá as claves da política
internacional que promove o presidente dos EE.UU. E o papel que
xogamos os demais países, mesmo
China e Rusia. Boa guía aínda que se
nos atravese...
Fernández del Riego, Francisco,
As peregrinacións xacobeas,
tresCtres, Santa Comba, 2003, 144
páxs.
Identifícome co prologuista, Manuel
C. Díaz e Díaz que di que nin o autor
nin o tema necesitan presentación...
Pois ¡A ler!
Santalla López, Manuela, Ferrol
en tempo de historia: Concepción
Arenal (1820-1893), Concello de
Ferrol, 2001, 78 páxs.
A autora, colaborou con Encrucillada,
precisamente neste mesmo tema.
Como historiadora e feminista
estudou e trata de divulgar a súa
figura non suficientemente coñecida
e recoñecida.
Cao Martínez, Ramón, “Que van a
dar a la vida...” Aspectos del ima-
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ginario de coplas a la muerte de
Merton, de Ernesto Cardenal.
Separata de cistercium (Enero-Marzo
2003).
O autor, profesor de Filosofía en
Ourense, fai un breve estudo en tres
tempos destes extraordinarios
versos: o poema, imaxes da morte e
a sobrevida, e a conclusión. E só un
avance dun futuro libro que
esperamos que non tarde.
Magariños, Alfonso, A demografía
na Galicia contemporánea, 19001936: Documentos e textos básicos,
Toxosoutos, Noia, 2003, 276 páxs.
O autor, ben coñecido para moitas e
moitos dos lectores de Encrucillada,
é historiador, sociólogo e teólogo. Ten
publicados libros e estudos sobre a
sociedade galega, e aquí ofrécenos un
froito máis do seu incansable
traballo. A época escollida é crucial
na historia de Galicia e a data final
un punto e aparte da nosa historia.
Piñeiro, Ramón, Cadernos Ramón
Piñeiro I: Dúas lecturas, II:
Cronobigrafía e cartas. III: Bibliografía e hemerografía. Xunta de
Galicia, Santiago, 2003, 72, 140, 254
páxs.
Alonso Girgado, Luís; Cuquejo Enríquez, María; González Fernández,
Anxo; López Vázquez, Ramón e
Monteagudo Cabaleiro, Teresa,
prepararon esta edición. Tampouco
estes volumes necesitan moita
presentación nin a expresión do
interese que poden espertar en tantas
persoas que, por coñecelo ou non,
desexamos coñecer máis e máis o seu
pensamento e a súa personalidade.

Llibros chegados á redacción

García, Constantino, O libro das
palabras, Xunta de Galicia, Santiago
2003, 1084 páxs.
Obra xornalística completa do que
foi catedrático de Filoloxía na
Facultade de Santiago, e director do
Centro Ramón Piñeiro. Os artigos
xornalísticos son todos dedicados á
lingua. Un auténtico arsenal. Só o
índice de voces galegas ascende a 83
páxinas a tres columnas.

García Alén, Luciano; Torres
Blanco, Lucía, O castelo da rocha
vella, Asociación Cultural Rocha
Forte, Santiago 2003, 20 páxs. a toda
cor.
Un corvo, un canciño e unha toupa
acompáñannos no coñecemento e
visita ao castelo da Rocha vella...
Imos con eles.
Engracia Vidal Estévez

Calendario do subscritor
Xaneiro
Facturación dos recibos domiciliados a través de Caixaxestión
de CaixaGalicia.
Xaneiro-Febreiro-Marzo
Todos e todas as que prefiren pagar directamente: xa sexa na
man, por xiro postal ou bancario. Ou enviando un cheque ao
nome de Encrucillada.
Abril
Mándanse os reembolsos a quen non teña feito o pago nos
meses anteriores.
Importante: os reembolsos custan 3,60 euros e ¡moito traballo!
Os recibos domiciliados 0,39 se a domiciliación é en CaixaGalicia
e 0,60 se é noutra entidade. Cobrar os cheques custa 1,46 euros
se son doutra entidade e nada se son de CaixaGalicia.
A devolución dos recibos resulta tamén custosa: 0,86 euros. E as
reclamacións 0,27 máis o traballo.
En conclusión: rogamos evitar as devolucións e reclamacións, e
para iso avisar a tempo dos cambios.
Agradecemos moito as cotas de apoio. É un xeito de solidariedade.
Compénsanse outras bonificadas.
Se pagamos por recibo bancario hai que avisar á Administración a cantidade que queremos pagar.
Se traballamos por aumentar as subscricións o seuaumento abarata os custos. Moitas 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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Relixión e moral
Andrés Torres Queiruga

O evanxeo e as clases medias
Adela Cortina

Inmigración e economía
Raúl Asegurado Pérez

O sentido relixioso e o Camiño
Xenaro Pérez López

Actualidade política,
cultural e relixiosa
Xosé Luís Barreiro Rivas
Xoán Bernárdez Vilar
Rubén Aramburu Molet

