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XXI Foro

Presentación

Car men Soto

Bos días, e benvidos e benvidas, un ano máis, a este foro, que
quere ser de novo espazo de reflexión e encontro onde seguir
facendo camiño nesa difícil, pero apaixonante, encrucillada, que é
o diálogo entre a relixión e a cultura.
Nesta ocasión queremos achegarnos aos problemas éticos que
xorden cando as novas posibilidades científicas e técnicas desafían
a vida humana e o que ela ten de misterio e posibilidade. Os cada
vez máis complexos camiños de investigación e as novas posibilidades
de intervención na realidade fan urxente a necesidade de repensar
non só os límites e as posibilidades desa intervención, senón tamén
as nosas ideas sobre o ser humano, a natureza ou o universo, que
van sendo cuestionadas cos novos descubrimentos.
O reto é grande, pois non sempre é fácil distinguir entre o que é
posíbel facer e o que é correcto levar a cabo no complexo camiño de
humanizar a nosa vida e de facer habitábel o noso mundo. Os
múltiples saberes poñen nas nosas mans horizontes insospeitados
de recursos, instrumentos e descubrimentos que poden axudarnos
a mellorar o que somos e temos coma gran comunidade humana;
pero tamén, e xa o experimentamos en máis dunha ocasión, poden
destruír e deshumanizar.
Na delgada liña onde conflúe o que queremos ser co que podemos
facer, pón a súa tenda a bioética1 para confrontar no medio da
1

O termo bioética ten as súas orixes nos comezos dos anos 70 da man de Van
Rensselaer Potter e Warren T. Reich.
«Temos moita necesidade dunha ética da terra, unha ética da vida silvestre, unha
ética da poboación, unha ética do consumo, unha ética urbana, unha ética
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complexidade da realidade o noso ethos e urxirnos, como individuos
e como sociedade, a pensar e decidir que valores e principios
queremos que iluminen esta aventura sempre inconclusa que é o
existir. As ciencias fannos pensar sobre problemas humanos; porén,
para os resolvermos, necesitamos reflexionar sobre quen somos e a
que aspiramos. Podemos intervir de forma artificial no comezo e no
final da vida, pero... ¿como imos usar ese poder? Cando adquirimos
novos datos, non só temos que nos dar parabéns polo avance da
ciencia, senón que temos que preguntarnos tamén o que están a nos
achegar e como modifican a nosa concepción do mundo e do ser
humano.
A vida é todo ese percorrido que vai desde que chegamos ao mundo
ata que o deixamos. Este proceso non é só unha cuestión biolóxica,
senón tamén biográfica. O que facemos coa a vida que recibimos ao
nacermos, e a maneira coa que queremos afrontar o seu final,
defínense no noso percorrido histórico, no que buscamos darlle
senso a ese tempo que recibimos como oportunidade2. Cando
intervimos neste proceso vital cos instrumentos que hoxe nos
ofrecen a técnica e a ciencia, xorden coma nunha fervenza moreas
de preguntas ás que non sempre é doado dar resposta, pero ante as
que non podemos eludir unha postura ética que sexa compañeira de
camiño dos nosos pasos, ás veces vacilantes, e lumieira nos límites
das nosas accións.
Hoxe coma nunca, necesitamos criterios sólidos que nos axuden
a manexar as nosas posibilidades de intervención nas orixes da
vida. A inseminación artificial, a manipulación xenética, o aborto,
a procura dunha procreación máis adulta e responsable ou as
posibilidades de intervención antes do nacemento, son todas elas
cuestións que desafían os nosos fundamentos e crenzas e ante as
que necesitamos poñer un horizonte humanizador que non
absolutice nada, pero que tampouco o condene todo.

internacional, unha ética xeriátrica, e así sucesivamente. Todos estes problemas
reclaman accións baseadas sobre valores e sobre feitos biolóxicos. Todos eles
constitúen a bioética, e a supervivencia total e a proba do sistema de valores.» Van
Rensselaer Potter, Bioethics: Bridge to the Future, Englewood Cliffs, New Jersey,
Prentice-Haññ, 1971, pp. vii-viii
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As posibilidades técnicas que hoxe temos de prolongar
artificialmente a vida, demandan, ademais de recursos sanitarios,
actitudes que visibilicen o valor e a dignidade que lle damos á vida
humana, á calidade das nosas presenzas cando unha biografía está
a piques de rematar, e ao respecto que sentimos ante a conciencia
e liberdade de toda decisión humana.
Os desafíos que temos diante non son pequenos e necesitamos
lucidez e valentía para afrontalos; pero tamén unha renovada
capacidade de diálogo e de consenso, pois nestes novos tempos que
nos toca vivir xa non hai receitas que poidan resolver as dificultades,
xa non é posible recorrer ao misterio como única resposta ao
descoñecido, nin existe un mapa definitivo que poida informarnos
de forma incuestionable sobre os camiños válidos para os percorrer.
Dende a mirada cristiá e no medio da pluralidade de
cuestionamentos e respostas éticas posibles que unha confrontación
tan novidosa e apaixonante suscita, a nosa experiencia dun "Deus
que crea por amor e institúe a persoa humana nunha liberdade que
el respecta ao máximo"3 pode axudarnos a iluminar dende a fe a nosa
urxencia ética no horizonte dos confíns da nosa humanidade.
Por iso, estamos á procura dun estilo de vivencia ética positiva e
liberadora, capaz de respectar a autonomía da creación e do
progreso humano, aberta á pluralidade de miradas culturais e
compañeira nese proceso que é a vida, no que nada está escrito de
antemán, senón que é sempre unha aventura que desafía a nosa
liberdade na procura de ser en plenitude máis aló do fracaso e a
impotencia.
Comprometidos/as nese esforzo universal de vivir ben a vida
dende o principio ata a fin, sentímonos hoxe convocados/as ao
diálogo sereno, lúcido e fundamentado, conscientes da
responsabilidade que temos, como persoas e tamén como crentes, de
que o que estamos a construír coas nosas mans e coa nosa
intelixencia posibilite para todos e todas un presente e un futuro
plenamente humanos.
Carmen Soto
Profesora da Universidade de León
2

D. Gracia, Como arqueros al blanco. Estudios de bioética, Madrid 2004, pp. 429-31
A. Torres Queiruga, Recupera-la creación. Por unha relixiónhumanizadora, Vigo,
1996, p. 163
3
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Bioética dos confíns
da vida1

Diego Gracia

1. Introdución: que é a bioética
Realmente, podemos dicir que a bioética é un deses saberes de
encrucillada. Trátase dun concepto que aparece por primeira vez en
inglés, Bioethics, no ano 1970, da man dun biólogo da Universidade
de Winsconsin chamado V. R. Potter, constituíndose nun neoloxismo
en todas as linguas. A pesar das primeiras dificultades para a súa
introdución por ser considerada un barbarismo procedente dos
EEUU, o caso é que se foi estendendo por todo o mundo e
converténdose en obxecto de numerosos estudos e traballos.
Como dixemos, no ano 1970 Potter publica un artigo baixo o
título Bioethics: The Science of Survival, que un ano despois
prolongaría na considerada como primeira gran obra de bioética,
titulada Bioethics: a Bridge to The Future. O mesmo título determina
ben o obxectivo da bioética, ser unha ponte cara o futuro. Esta idea
de ponte, ou mesmo de encrucillada, resulta interesante para
entender todo este novo movemento, dado que suxire o intento de
unir un espazo entre dúas beiras. Unha delas sería a dos "feitos
1

O profesor Diego Gracia non puido entregar as conferencias escritas. Foron dúas,
expostas nunha linguaxe que, sen perder o rigor científico, resultou coloquial e
intelixible, de inigualable claridade e amenidade. Xosé Manuel Caamaño, tamén
profesor e doutorando en bioética, asumiu con xenerosidade o duro traballo de
sintetizar as gravacións nun artigo que, conservando no posible a frescura da
oratoria, logrou unha síntese á vez clara e precisa. Agradecéndolles aos dous a
súa impagable dispoñibilidade, Encrucillada pódelles ofrecer así aos seus lectores
o máis nuclear do noso foro.
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científicos", e a outra a dos "valores", iso que todos defendemos e
que nos dota de identidade para dar sentido ás nosas vidas. Os
feitos progresan a unha velocidade vertixinosa, polo que se non se
progresa dun modo paralelo na reflexión sobre os valores, pode
chegarse a unha situación catastrófica: que a madurez dos valores
non estea á altura da madurez dos feitos. A consecuencia é que se
pode producir un conflito moi grave, que hoxe se ve no horizonte
como posible e ata probable. A encrucillada da bioética, por tanto,
é ese conflito entre feitos e valores, coa necesidade de tender pontes
e de reflexionar acerca dos valores cos feitos e dos feitos cos valores.
Pero aínda nos falta algo máis: a necesidade de ver cales son os
nosos "deberes". Esa é a tarefa dunha disciplina práctica como é a
ética, reflexionar e tomar decisións acerca do que se debe ou non
facer, porque podería suceder e sucede que os feitos nos permitan
facer cousas que realmente non debemos facer (pensemos na actual
polémica coas armas químicas ou nucleares, por exemplo). Por
tanto, son tres mundos: o dos feitos, o dos valores e o dos deberes,
cada un coa súa lóxica, sobre os que é preciso reflexionar para ver
como se interrelacionan e as consecuencias reais que implican
cando se fala dos confíns da vida, tanto do comezo coma do final.
2. Os tres mundos da bioética: feitos, valores e deberes
2.1. O mundo dos "feitos"
O concepto de feito estamos a usalo continuamente: "é un feito que
chove", "é un feito que estamos aquí", etc. É a expresión da
contundencia de que algo é dunha maneira determinada, de que non
se pode discutir simplemente, porque "é un feito". Isto é debido a que
iso que comunmente chamamos feitos son "datos de percepción", é
dicir, que se refiren a todo aquilo que percibimos, oímos ou
tocamos, algo común para os sentidos (a non ser que haxa trastornos
de percepción). Isto fai que os feitos sexan obxectivos, que non
dependan de cada un.
Pero dentro do mundo dos feitos, hai uns que adquiriron moita
importancia a partir, sobre todo, do século XIX, aínda que xa viñan
collendo forza dende o XVII con Newton. Trátase duns feitos
especiais que son os "feitos científicos", aqueles dos que se ocupa a
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ciencia, dado que trata de mudar en feitos cousas que non son
directamente percibidas polos sentidos. Por exemplo, un átomo,
unha partícula subatómica, ou un quark. Non se ven, pero a ciencia
pode mudalos en feitos, en datos obxectivos, a través de diversas
mediacións, de análises, de experimentos ou de cifras. Precisamente
en medicina, un dos grandes adiantos foi a capacidade de obxectivar
cousas que non se ven directamente, a través de técnicas de imaxe
non invasivas coma o TAC, a resonancia ou o ecógrafo, instrumentos
para converter en feitos realidades non percibidas directamente
polos sentidos.
Pois a mediados do século XIX e fundado nesta idea, xorde o
movemento coñecido coma "positivismo", da man dun filósofo francés
A. Comte, denominando estes feitos científicos "feitos positivos". A
súa idea é que a humanidade pasara por dúas fases distintas e
estaba comezando a terceira e definitiva. Unha primeira fase, a
máis primitiva e longa, sería aquela na que os seres humanos
interpretaran a realidade a través de mitos ou lendas, e non a
través de feitos. A segunda, que comezaría coa filosofía grega (s. VI
a. C.), sería unha fase na que o mito vai sendo relegado por ideas
abstractas ou metafísicas, tendo unha interpretación da realidade
basicamente especulativa. Por último, a partir do século XIX,
comezaría a terceira e decisiva fase da historia da humanidade, na
que toda a realidade se ía interpretar a base de feitos e tan só de
feitos, deixando fóra todo tipo de especulacións e abstraccións
metafísicas. Tratábase de construír un mundo novo que tan só
podería facer a ciencia apoiada nos feitos científicos. Pero, dende
esta concepción, xorde un problema que no xa o mesmo Comte
reparou. E é que todos os seres humanos temos unha experiencia
fundamental estraña, na que comprobamos que hai cousas que non
son feitos e que, porén, forman parte esencial da vida humana.
Trátase dos valores, o segundo dos mundos que debemos ter en
conta á hora de tratar calquera cuestión sobre os confíns da vida.
2.2. O mundo dos "valores"
É un feito universal que o ser humano teña valores. De aí que
frases como "estanse a perder os valores" carezan de sentido, dado
que os valores poden cambiar, pero en ningún caso se perden, pois
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non se pode vivir sen eles. É máis, os valores son parte fundamental
da vida humana, quizá a máis importante. Tanto é así que non se
pode ver a alguén e non valoralo: "é feo, é bonito, é elegante, non
me gusta...". E porén, os valores non son datos de percepción, aínda
sendo esenciais, nin sequera se ven. Podo observar un cadro e dicir:
"é fermoso". Pero, ¿onde está esa beleza? Unicamente podería
describir ese cadro, pero a beleza non se ve, senón que se estima,
de maneira que dúas persoas que ven o mesmo poden estimalo de
forma distinta.
Non cabe dúbida de que unha das facultades da mente é percibir
cousas, pero tamén hai outra facultade que é a de "estimar",
"valorar" ou "apreciar", que non se identifica coa lóxica da percepción,
senón que ten as súas propias leis. De aí que todo teña prezo, na
estimación do cal non entra tan só o feito ou datos do obxecto en
si, senón tamén a valoración, movida por diversos factores como,
por exemplo, o gusto.
Certamente, no mundo da cultura, o positivismo tivo e segue a ter
un éxito enorme, de aí o común da mentalidade de que o mundo dos
feitos é fundamental, de que a ciencia solucionará todo. Porén, o
mundo dos valores é o máis importante (xa que por eles se mata e
se morre) sexan valores políticos, económicos ou relixiosos. A
historia humana é a historia da loita continua por valores, porque
todos cremos que temos os mellores, entre outras cousas porque, se
consideraramos que os valores dos demais son mellores ca os nosos,
asumiríamos eses valores e volveríamos a considerar que temos os
mellores. Mentres que os feitos os percibimos máis ou menos igual,
os valores son moi distintos; algo moi característico das sociedades
pluralistas. Isto non quere dicir que sexan mundos totalmente
separados, senón todo o contrario: o mundo dos valores móntase
sobre o dos feitos ou, como dicían os teóricos alemáns da teoría do
valor, os feitos son soportes onde están pendurados os valores sen
identificarse con eles.
2.3. O mundo dos "deberes"
É o terceiro dos mundos que máis arriba mencionamos. Se temos
feitos, e temos valores, agora a cuestión será: cales son os nosos
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deberes? Pois, de modo moi sinxelo, podemos dicir que os nosos
deberes son sempre os mesmos, isto é, realizar valores. E, ¿que
valores? Pois, por exemplo, o valor amor, amizade, fraternidade,
benestar, xustiza, vida... Por tanto, convén ter claros os feitos e os
valores, para saber cales son os nosos deberes.
Sabemos que hai moitos valores e que estes cambian a miúdo
incluso en nós mesmos. A veces ocorre que moitos valores chocan
entre si, producindo o que se coñece como "conflito de valores". Un
filósofo inglés, G. E. Moore, publicou un libro importante en ética
baixo o título Principia Ethica, no que se pregunta: "que é un
valor?" Segundo el, para resolver esta cuestión, o mellor será
pensar nun mundo ideal no cal eu e todos os que sexan coma min
podamos levar a nosa vida á plenitude. En certo modo, en todos os
tempos se falou dun mundo ideal (o reino dos fins kantiano, o Reino
de Deus no cristianismo, etc.), ese mundo no cal podamos vivir ben
ou dunha maneira plena. E como se define ese mundo? É sabido que,
por exemplo, o Reino de Deus aparece na Escritura coma un reino
con catro valores: verdade, xustiza, paz e amor. Son valores,
porque, se pensamos nun mundo ben ordenado, eses valores teñen
que estar; e non cabe pensar que nese mundo poida haber mentira
en vez de verdade, odio en vez de amor, etc. Para Moore, é un valor
aquilo que, se falta nun mundo ben ordenado, pensariamos que
falta algo importante. Iso é un valor.
Agora ben, ese mundo ideal non existe, é dicir, non se dan os
valores completamente realizados, pero si debería existir. Por tanto,
o deber é deste mundo, mentres o debería é do mundo non realizado
que nos esixe cumprimento. Por iso, poderiamos dicir que o deber
é a realización de valores en canto posible neste mundo determinado.
Un médico sabe que non debe mentir, pero tamén sabe que baixo
certas circunstancias e con determinados pacientes non pode dicir
a verdade. Isto ocorre porque se produce un conflito de valores:
sabe que debe dicir a verdade, pero que tamén hai outros valores
que debe salvar ou realizar, como pode ser o respecto. Hai verdades
insoportables nas que resulta difícil compaxinar os valores. Sempre
que hai conflito, un valor ten que ceder ante outro, porque non é
posible realizalos todos ao mesmo tempo, hai que contar coas
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circunstancias. E isto dáse con frecuencia cando se trata temas tan
complexos coma aqueles que afectan ao comezo e ao final da vida
humana, cousa que veremos nos próximos puntos: ¿como integrar
feitos, valores e deberes nos confíns da vida, é dicir, naqueles
momentos onde máis conflitos de valores se producen?
3. Aplicacións aos confíns da vida
Realmente os datos científicos provocaron unha auténtica
revolución no manexo da vida humana. Pensemos, por exemplo, nos
cambios na concepción da sexualidade e da reprodución coa
introdución da píldora anticonceptiva. Este feito tivo moita
repercusión sobre os valores relacionados coa "revolución sexual",
e tivo o seu fondo, sobre todo, na separación entre sexualidade e
reprodución. Tanto foi así, que hoxe hai unha ética da sexualidade
e outra ética da reprodución, cando tradicionalmente, como sucedía
nos tratados de teoloxía moral, ambas as dúas formaban parte
dunha única ética.
Outro feito fundamental foi o relacionado cos problemas da
herdanza. Sempre foi evidente que os fillos se parecían aos seus
proxenitores, pero o que non se sabía era o motivo. Este comezaría
a albiscarse cun monxe agostiño chamado Mendel, cuxas leis se
redescubrirían a comezos do século XX por autores como Hugo de
Vries, Karl Correns ou Erich von Tschermak-Seyseneg. É o
nacemento da xenética, que ten varios períodos –fundamentalmente
dous– correspondentes á primeira e á segunda metade do século XX.
Na xenética da primeira metade cáese na conta de que, ao ver un
ser vivo, este posúe uns caracteres fenotípicos que teñen que
transmitirse –como unha información– do ser xerador ao ser
xerado. Esa unidade de información é o que se coñecería co nome
de xene, que para Mendel era unha unidade lóxica, sen soporte
físico, non sabía nin o que era nin onde estaba. O percorrido era,
por tanto, dende o fenotipo ao xenotipo.
Posteriormente a Mendel, pensouse que o camiño debería ser á
inversa, é dicir, que habería que buscar primeiro esas unidades de
información chamadas xenes, e supúñase que estas terían que estar
en estruturas complicadas como podían ser as proteínas, estruturas
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ademais moi complexas e difíciles de manexar no laboratorio. Sería
a partir dos anos 40 cando, por casualidade, se descubriu que esa
información estaba noutras estruturas máis manexables e sinxelas
coñecidas coma os "ácidos nucleicos" (soporte dos xenes), dando así
comezo á segunda historia da xenética coñecida ou estudada pola
"bioloxía molecular", que constitúe o intento de ir dende o xenotipo
ao fenotipo, o que a primeira vista parece máis lóxico.
Pero realmente a natureza vai tamén ao revés. A mesma teoría da
evolución ensinounos que é o medio o que realiza o papel
fundamental. Un xene codifica unha propiedade fenotípica (por
exemplo ter pelo) e ese xene vaise expresar nesa determinada
calidade do ser vivo. Pero trátase dun ser vivo que está situado nun
medio concreto, polo que existen determinadas especies que non van
sobrevivir en determinados medios, sendo o mesmo medio o que vai
seleccionar que xenes sobreviven e cales non, de modo que uns
xenes que sobreviven no deserto poden non funcionar no polo norte
ou viceversa. É o medio quen decide, eliminando aqueles que non
son aptos, tal e como dixo Darwin. Por iso, a sacralización dos
xenes é produto da ignorancia no mundo dos feitos, os xenes son
máis ben un resultado e só se transmiten aqueles que se adaptan ao
medio.
Hai que ter en conta que os xenes están continuamente cambiando,
por exemplo, cando tomamos antibióticos, ao ter algún problema. O
que fan os antibióticos é seleccionar xenes, dado que se administran
contra determinados xermes que sabemos que son sensibles, a non
ser que teñan unha mutación xenética que os faga resistentes a ese
antibiótico e non consiga eliminalos. Pero desa forma tan só se
reproducirán eses xermes resistentes. De xeito que na loita entre
microorganismos e antibióticos sempre gañarán os
microorganismos, dado que os antibióticos seleccionan xenes, pero
tan só os peores. É unha selección de xenes: estámolos cambiando
e, a algúns, incluso os chegamos a eliminar.
A partir do século XX, por tanto, empeza a coñecerse a base física
da información xenética. É o momento no que se abre a caixa de
Pandora, comezando a ser posible facer o que os seres humanos
fixeran sempre (pero agora dun modo metódico), que era ter nas
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súas mans a información da vida dos individuos e das especies
podendo incluso modificala. Isto púxose cientificamente a punto nos
anos 70, cando apareceu a técnica do ADN recombinante, dando
lugar á coñecida como enxeñaría ou manipulación xenética: a
posibilidade de cambiar a información xenética das especies. Pódese,
pois, manipular a vida biolóxica, o cal xera gran cantidade de
conflitos de valores.
Todos estes feitos contribuíron ao nacemento de dúas grandes
actitudes, ambas representadas con metáforas bíblicas. A primeira
delas é a de "xogar a ser deuses", é dicir, pretender substituír a
Deus, converténdose en donos do destino humano. E a segunda
utiliza a do "oitavo día da creación", é dicir, aquel día encomendado
a que o ser humano prolongue as obras da creación coa súa
intelixencia, xa que foi creado creador. O caso é que as cuestións da
xenética son feitos con moitos problemas de valor. Así, na orixe da
vida poderiamos sinalar temas como a clonación, a manipulación
con células troncais, as diversas técnicas de reprodución humana
asistida, o diagnóstico prenatal, o aborto ou os nacidos prematuros.
E no final da vida estarían temas coma a eutanasia, o suicidio
asistido, a limitación de esforzo terapéutico, a sedación terminal, os
coidados paliativos, etc..
3.1. A orixe da vida humana: o estatuto do embrión
Case todos os problemas que teñen que ver co comezo da vida
humana conflúen nun mesmo vértice, que é o do "estatuto do
embrión". Situándonos no nivel dos datos, sabemos que o proceso
de desenvolvemento embrionario comeza coa fusión de dúas células
–o óvulo e o espermatozoide, gametos masculino e feminino–, que
da lugar ao embrión ou pre-embrión, é dicir, ao cigoto. O problema
está en determinar ben que é isto do cigoto e como a partir del se
vai constituíndo unha realidade biolóxica nova.
A primeira cousa interesante é que unha realidade biolóxica nova
non é un conxunto de caracteres xenéticos novos, é dicir, que un ser
vivo non se caracteriza simplemente polo seu "xenoma", senón polo
"fenoma", definíndose por ser unha realidade biolóxica autosuficiente
e que pode interactuar co medio. Os xenes son condición necesaria,
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pero non suficiente, de modo que ten que haber outros factores,
coma a interacción entre eses xenes e o medio celular, o medio
protoplasmático, o sangue materno, o medio que forman o conxunto
do embrión e a nai... É dicir, debe haber, de xeito absolutamente
necesario, un medio ambiente para que a partir desa información
xenética, por diversas interaccións, se chegue a unha realidade
biolóxica autosuficiente que chamamos "ser vivo". Por tanto, un ser
vivo é un fenoma, unha realidade biolóxica substantiva, cunha
constitución que lle permite ser dalgún modo autónoma e
interaccionar co medio.
3.1.1. A importancia do ADN
Falamos anteriormente da importancia dos descubrimentos
científicos. No 1953 Watson e Crick descobren a estrutura
tridimensional ou espacial do ADN. Pouco despois, en 1958 e
grazas, entre outros, a Severo Ochoa, lógrase sintetizar o ADN no
laboratorio e, a partir dos 60, determínase o chamado código
xenético, que non significa que se coñecesen os xenes (que foi labor
do Proxecto Xenoma Humano, rematado hai pouco tempo), senón
a táboa ou matriz que permite explicar como traducir a información
de base catro do ADN –posto que no ADN non hai máis que catro
bases nitroxenadas (A, T, G, C) e a forma en que a información esta
escrita reside no modo en como se alternen esas catro bases– á
información de base vinte das proteínas –constituídas por vinte
aminoácidos, que son os axentes de construción dos caracteres
fenotípicos–.
Os científicos acharán posteriormente uns enzimas, denominados
de restrición (que cortan o ADN por certos lugares), e outros
denominados ligasas (que o pegan), que fan factible a técnica do
ADN recombinante, posta a punto nos 70, e que consiste en –
utilizando "vectores" que porten fragmentos de ADN–, introducir
novos xenes nun ADN distinto. Isto é o que ocorre, por exemplo,
coa insulina, que Bantin e Best descubriron no 1928 procedente do
páncreas de porco ou de vaca. O que se conseguiu é introducir o
xene que codifica a súa produción no ser humano nun
microorganismo ubicuo do intestino chamado Escherichia coli, que
producirá entón insulina humana. Isto quere dicir que a información
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dos caracteres fenotípicos está codificada nos xenes, por exemplo, a
información para producir insulina.
Pero posteriormente encontráronse certos fenómenos en que
participaban elementos que non estaban codificados no ADN e que,
porén, eran necesarios para que os xenes se expresasen. Eran os
procesos coñecidos como de trigger on e trigger off (en inglés poñer
ou de quitar o seguro dunha arma), nos que que para que un xene
se expresase era preciso que alguén quitase ese seguro, feito non
sempre codificado xeneticamente. É o problema dos indutores e
represores: os xenes actívanse ou desactívanse segundo interveñan
ou non determinados factores como a temperatura, a cantidade de
oligoelementos do líquido fetal ou do sangue materno, etc. Hai
indutores de moitos tipos, incluso posicionais. Tanto é así que, por
exemplo, cando unha muller quere quedar embarazada e vai ao
xinecólogo, o primeiro que lle receitan é ácido fólico –unha molécula
non codificada xeneticamente, que o que fai é activar uns xenes que
se encargan de pechar a crista neural do feto (o proceso e en
realidade máis complexo)– para evitar malformacións como a espiña
bífida ou a anencefalia.
3.1.2. O ser vivo é un "todo complexo": algo máis ca ADN
O caso é que o embrión, e todo ser vivo, é o resultado dunha
información xenética e dunha enorme cantidade de interaccións que
suceden ao longo dun certo espazo e tempo, resultado tan complexo,
que as veces non se logra. É o caso dos abortos espontáneos, tan
frecuentes, consecuencia do non logro de todas as condicións
necesarias para que o embrión continúe o seu desenvolvemento.
Poderiamos dicir aínda que o ser vivo é unha constitución biolóxica
suficiente, con "suficiencia constitucional", e antes de que iso se
consiga debemos falar dunha fase chamada "constituínte". Por iso,
é moi aventurado sacralizar os xenes, xa que é o propio medio quen
di cales continúan e cales non, porque son o resultado dun proceso
evolutivo, que non definen absolutamente ao ser humano, sendo
"condición necesaria pero non suficiente".
Isto é, con certas diverxencias, o que tivo en conta outra
concepción, non preformacionista senón epixenetista. Esta
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concepción di que o proceso de conformación é un proceso progresivo,
de xeito que as formas non están dende o primeiro momento senón
que se van logrando a base de interaccións. É a concepción de
Aristóteles e de toda a Idade Media ata o século XVII. Unha
cuestión importante no epixenetismo é saber se o que chamamos
"intelixencia" está dende o primeiro momento ou non, para o cal
xurdiron varias respostas que veremos a continuación.
3.1.3. Xurdimento da intelixencia: o problema da alma
Unha desas respostas mencionadas sería pensar que a intelixencia
é unha calidade fenotípica, un carácter que se gaña e se perde (por
exemplo, en caso de Alzheimer). Pero a cuestión é cal é a raíz dese
trazo fenotípico, cal é o seu soporte. E caben dúas posibilidades.
Unha sería crer que hai un elemento dentro da propia constitución
do ser humano que é a raíz dese trazo e que sería o que se deu en
chamar "alma". Sería a teoría do "creacionismo", que tenta explicar
por que os seres humanos xeran iso que se chama vida do espírito
ou cultura. Pero, en relación con isto, xorde a cuestión de cando se
xera esa "alma". Segundo a resposta católica, isto produciríase no
primeiro momento, resposta que non deixa de ter problemas.
Mahoney, un xesuíta británico, espuxo unha dificultade seria, e é
que, se a infusión dunha posible alma se produce no primeiro
momento coa fase da singamia ou unión entre óvulo e
espermatozoide, sabendo que no proceso embriolóxico posterior se
producen gran cantidade de abortos espontáneos, teriamos que
considerar que Deus está infundindo moitas almas que desaparecerán
inmediatamente, dando lugar ao que poderiamos chamar un
desperdicio de almas. Dito de forma moi gráfica, trataríase dunha
fábrica de almas con pouca eficiencia.
Outra resposta sería a emerxentista, é dicir, a que di que as
realidades físicas e químicas van interactuando entre si e cando
interactúan prodúcense saltos dende a cantidade á calidade, facendo
que aparezan calidades novas. Isto ocorre, por exemplo, nas
mesturas químicas. Así, cando mesturamos osíxeno e hidróxeno
aparece unha cousa nova, a "auga", cunhas propiedades que son a
suma dos dous elementos (como o peso), pero con outras que non
se poden atribuír a ningún dos dous elementos separados, posto que

483 19

Diego Gracia

son propiedades estruturais, que xorden do contexto da nova
realidade. Polo tanto, habería propiedades elementais e propiedades
estruturais.
Isto é algo que os mesmos escolásticos tiñan claro, é dicir, o
recoñecemento de que os animais teñen determinadas propiedades
que non teñen os que non son animais, como pode ser a sensibilidade,
o sentido da dor, etc. Propiedades que se consideraban como
materiais, sen necesidade de admitir elementos espirituais, xurdidas
da propia complexización da materia. Esta é a que vai dando de si
estruturas cada vez máis complexas, dando lugar a novas propiedades
estruturais que non se poden atribuír á simple suma das propiedades
dos elementos que constitúen esa estrutura. Por exemplo: a vida
biolóxica, que é unha propiedade estrutural. Por iso a ninguén se
lle ocorre dicir que, para que haxa vida, se precise que alguén
infunda unha alma a determinado animal, que sería a teoría
denominada "vitalista". Pero no caso da vida humana trátase dunha
vida cualitativamente distinta á de calquera outro animal, aínda
que considerar que esa calidade estea dende o primeiro momento é,
cando menos, discutible, ao igual que dicir que non sexa o resultado
dun proceso de complexización.
Por tanto, se a vida persoal especificamente humana, con
intelixencia, é unha propiedade estrutural, esta tan só se poderá
dar cando o proceso de complexización das estruturas biolóxicas
chega a un nivel ao que outro animal calquera non pode chegar, e
isto ocorre tardiamente. Se aceptamos a teoría creacionista ou
animista, diríamos que para que un ser vivo teñas calidades
espirituais se precisaría que se lle infundise unha alma, necesitando
ademais que o corpo teña certas estruturas formadas, dado que,
noutro caso, poderíamos formular cuestións coma as que seguen: se
se infundise un alma espiritual nunha flor, ¿comezaría a pensar?
Ou se se infundise nun chimpancé, ¿sairía pensando e compoñendo
poesía? Indubidablemente non. Alguén pode pensar que se precisa
unha alma, pero debe haber máis cousas, porque para que a materia
chegue a acadar a estrutura necesaria para que xurda a intelixencia
ou o que quen queira pode chamar alma, necesítase un proceso
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previo de múltiples interaccións, cousa que necesita o embrión para
o seu desenvolvemento.
3.1.4. O valor da vida humana: dende cando?
Todo o mundo considera que a vida humana ten un valor e un
valor especial, distinto ao de calquera outro animal. Agora ben,
dende cando? É unha cuestión na que ninguén pode ter a resposta
total, por moi distintas respostas que se dean. Dentro dos valores
hai un nivel que é o da vida biolóxica e outro que é o da vida persoal
humana e, se como dixemos anteriormente, o deber é a realización
de valores, trátase de ver qué valores realizar en caso de que entren
en conflito. Porque se a vida biolóxica é un valor, e a vida biográfica
outro valor incluso superior, o primeiro deber sería protexer a vida
biográfica e logo a vida biolóxica. Trátase de ver como se pode
definir o deber en caso de conflito de valores, é dicir, cando existen
dous valores que chocan entre si e hai un que debe ter prioridade.
Isto faise vendo as saídas ou cursos de acción que ten ese conflito.
Pero a ética non trata do que é "bo" simplemente, senón do "óptimo",
esa é a obriga moral, a busca da solución óptima. Xa o dixo
Aristóteles ao comezo da Ética a Nicómaco e o mesmo Xulián
Marías publicou un libro de ética baixo o título Tratado de lo mejor,
non do bo. Neste caso, a vida do embrión pode entrar en conflito
con outros valores, sexan cales sexan. Podemos pensar, por exemplo,
nos casos nos que está despenalizado o aborto na lei española:
consecuencia dunha violación, perigo para a vida ou para a saúde
física ou psíquica da nai, e graves malformacións do feto. Son
situacións con conflitos de valor de difícil solución.
Así, entre os distintos cursos de acción posibles hai uns que son
extremos, porque optan por un valor lesionando totalmente ao
outro: ou "a" ou "b". Pero non soen ser os óptimos, dado que
lesionan demasiado algún dos valores en conflito. Para iso Aristóteles
introduciría o concepto de "termo medio", expresado na formulación
latina in medio virtus porque o curso óptimo soe ser un curso
intermedio. Trátase de ver os valores en conflito e buscar se hai
algún curso que lesione menos os distintos valores. Isto vese
claramente nun dos temas máis conflitivos como é o aborto. Nel
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aparece a sociedade dividida en dúas grandes actitudes, a
denominada pro-life (pro-vida) e a denominada pro-choice (proelección).
A primeira di que o ser humano éo dende o primeiro momento,
polo que habería que condenar o aborto custe o que custe, utilizando
o Código Penal, para protexer sempre o embrión dende o comezo. É
a vía da criminalización de calquera práctica abortiva. A segunda
actitude, en cambio, pensa que cada muller é dona do seu corpo e
fai con el o que quere, ela é quen decide. Non hai dúbida de que todo
o mundo ten claro que hai que protexer os valores, pero cando se
analizan as posturas vese que estas están polarizadas, que case
todo o mundo opta polos extremos, cando normalmente estes son os
menos aconsellables. Algún autor norteamericano chegou a dicir
que ese debate é a nova guerra de relixión do século XX ou XXI. En
España, os pro-vida buscan condenar o aborto e que se considere
como delito penal, mentres os pro-elección reclaman liberdade para
que cada quen faga o que queira.
Porén, a vía intermedia neste caso é que hai unha actitude máis
importante e que podemos denominar como "xestión responsable da
sexualidade e da reprodución". É moi probable que non se gañase
demasiado con poñer o aborto no Código Penal, senón que o
importante está en aprender a ser sensibles ao valor da vida
biolóxica e da vida humana, que sexamos responsables coa xestión
destes valores e que teñamos a suficiente delicadeza para saber
tratar cousas tan serias coma estas. Probablemente a cuestión non
sexa criminalizar nin trivializar nada, senón facerse responsables,
é dicir, promover a responsabilidade social coa vida e cos embrións
humanos.
3.2. O final de vida humana
A cuestión é similar ao que ocorre na orixe da vida. Parece que
todos os conflitos éticos se sitúan alí, cando a práctica habitual da
medicina e dos hospitais nos ensina precisamente o contrario: a
maior parte dos conflitos éticos están relacionados co final da vida
humana.
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3.2.1. O momento da morte: hora incerta
Se partimos dos feitos, hai un que é evidente: non existe ninguén
nesta vida que permaneza indefinidamente: os seres humanos
nacemos e morremos. Ser humano é pertencer a esa clase na que
ninguén permanece sempre, senón que hai portas de entrada e
portas de saída. E, segundo un se vai achegando aos extremos, máis
se van difuminando os trazos que o caracterizan, ata tal punto que
chega un momento no cal non se sabe demasiado ben se un está
dentro ou fóra: é unha situación de penumbra. A primeira cuestión,
por tanto, sería: ¿cando morre unha persoa? Tan só hai unha
maneira de saber con seguridade que unha persoa está morta, e é
cando o seu corpo se descompón. Pero a descomposición orgánica
ou putrefacción é algo que todas as culturas se resistiron a ver,
entre outras cousas, polo terrible do espectáculo para os sentidos,
incluído para o olfacto. Este foi o motivo polo que se buscaron
outros síntomas para determinar a morte antes da descomposición.
O síntoma máis común foi a parada respiratoria, é dicir, a
ausencia de latido cardíaco e respiración espontánea. Este criterio,
aceptado dende tempos inmemoriais ata o día de hoxe, xa deixou de
ser válido coma único criterio. Agora terá que ser a parada cardiorespiratoria sen resposta a manobras de reanimación cardiopulmonar, o que quere dicir que probablemente se diagnosticaron
como mortas persoas que hoxe non aceptaríamos como mortas. Non
é casual que a partir do século XVIII aparecesen libros de
profesores de anatomía sobre os enterrados vivos.
De feito, hai unha frase emblemática que di “mors certa, hora incerta”,
a morte é certa, pero a hora é difícil de definir. Non é sinxelo determinar cando alguén está morto. Tamén por iso a partires dos anos 50
xurdiu outro criterio que é o da “morte encefálica ou cerebral",
producíndose un feito curioso, e é que quen está en morte cerebral non
ten porque estar necesariamente en morte cardio-pulmonar ou viceversa. Aínda máis, porque se a alguén que está en morte encefálica se
lle van a extraer os órganos para unha doazón, é fundamental que non
estea en morte cardio-pulmonar, de maneira que se ingresará nunha
unidade de coidados intensivos onde lle segue latindo o corazón e onde
se lle manterán os órganos no que se chama “condicións fisiolóxicas”.
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Aparecen, así, cuestións coma as seguintes: se a alguén lle segue latindo
o corazón, ¿como lle imos extraer os órganos? ¿como se pode dicir que
está morto alguén a quen lle late o corazón? Trátase dun problema ao
que non se poden dar respostas absolutas simplemente porque non
existen. O único que podemos buscar será a chamada “certeza moral”,
que non é unha certeza apodíctica, senón unha crenza ben fundamentada.
3.2.2. As dúas únicas portas de saída
Certamente a morte constitúe o final da evolución dos seres
humanos, a última fase do seu paso a través da vida humana. E hai
tan só dúas vías para saír dela: a vía das enfermidades agudas e a
vía das enfermidades crónicas. As primeiras son de rápida
instauración e de rápido final: caracterízanse por ser súbitas. O
exemplo paradigmático é o infarto de miocardio. Colocan o ser
humano, por tanto, nunha situación chamada crítica con dúas
saídas: ou son reversibles ou son irreversibles. E o seu manexo faise
cun tipo de medicina que se coñece como crítica ou coidados
intensivos, que utilizan técnicas de soporte vital, dado que conseguen
controlar as funcións vitais, cando doutra forma simplemente se
morrería. O segundo tipo, as enfermidades crónicas, son de lenta
instauración e de lento final. É o caso, por exemplo, dos problemas
oncolóxicos non agudos. O seu final non se chama xa crítico, senón
terminal, pasando a ser manexada por outro tipo de medicina
coñecida como paliativa ou coidados paliativos.
Por tanto, todos os problemas éticos no final da vida, ou ben son
problemas relacionados co manexo das técnicas de soporte vital e
aparecen nas unidades de coidados intensivos, ou ben relacionados
co control de síntomas e aparecen nas unidades de coidados
paliativos e en persoas nunha fase terminal. Son problemas distintos
que convén ver por separado.
3.2.2.1. Os coidados intensivos
Así, nas técnicas de coidados intensivos utilízanse máquinas de
soporte vital como a da respiración, a da diálise peritoneal, etc... O
que fan é suplir case todas as funcións do paciente excepto a función
encefálica, dando lugar á problemática coñecida como "limitación do
esforzo terapéutico" (LET). A cuestión é ata onde se pode seguir
reanimando, osixenando e alimentando a un paciente. As nosas
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obrigacións morais dependen dos feitos biolóxicos e non son iguais
cunha persoa en fase terminal que con outra que non o está, nin
cun morto encefálico como con quen non o está. Os feitos
condicionan os valores e os valores condicionan os deberes, sendo
estes correlativos aos feitos.
A cuestión será se hai que manter con vida a un enfermo custe o
que custe; ¿pode ser a relación beneficio-prexuízo un indicador?
Algo frecuente nestas situacións é que, mentres o beneficio é
mínimo, o prexuízo pode ser moi alto. A obrigación é promover
valores positivos, sendo o prexuízo unha lesión de certo valor
positivo como pode ser o benestar. Este é o problema da LET, para
a cal se poden dar diversas solucións.
Unha primeira é que se pode limitar sempre e cando o propio
paciente diga que se limite, dado que, aínda que nas sociedades
liberais se considere a vida coma un valor importante, non é o valor
supremo, senón que pode entrar en conflito con outros moitos
valores coma o respecto á vontade, a liberdade ou mesmo a xustiza.
Por exemplo, cando unha testemuña de Xehová non acepta unha
transfusión de sangue con risco de perder a vida, ¿débeselle obrigar
a antepoñer a vida ás súas crenzas relixiosas? O que se quere dicir
é que pode/debe ser o propio paciente quen decida que se limite ou
non segundo certos criterios establecidos (con competencia, con
conciencia actual ou a través de directrices anticipadas, etc.).
Un segunda razón para a limitación sería unha razón estritamente
médica. O argumento básico é que un médico nunca pode poñer un
tratamento que estea claramente contraindicado, aínda que o
paciente o queira, é dicir, que non pode dar ese tratamento, pois
produce máis prexuízo que beneficio. É un principio básico en
bioética, denominado "non maleficencia".
E aínda hai outro tipo de razóns, como as "sociais". Por exemplo,
no caso de procedementos moi custosos, hai ocasións nas que a
sociedade non ten por que dispor do necesario para cubrilos, dado
que o que debe facer é distribuír xustamente ou equitativamente,
dándose certos casos aos que non se pode chegar porque ultrapasan
o dispoñible para axudar.
3.2.2.2. Os coidados paliativos
A segunda gran problemática reside no caso dos enfermos
terminais ou nos coidados paliativos, vidas que rematan pouco a
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pouco, que se van disolvendo lentamente. É a fase final dunha
enfermidade, aquela na cal a medicina xa non é capaz de curar,
producíndose a entrada no camiño que conducirá nun período
relativamente curto á morte, contra a que o médico xa nada pode
facer máis que conseguir que o enfermo viva ese período coa
máxima calidade de vida posible. Isto é o que se intenta nas
unidades de coidados paliativos. E toda a medicina paliativa se
centra en tres puntos esenciais: o control de síntomas, a información
aberta e o apoio emocional.
En canto ao control dos síntomas, como pode ser a dor, conséguese
indo por diante deles. Pero a medicina xeralmente foi por detrás,
fundamentalmente por dous motivos. O primeiro, polo "medo" a
crear o hábito ás sustancias que se utilizan, levando a tratar mal
a dor. O segundo, por un motivo estritamente médico, pois aos
médicos ensínaselles que a dor é un auténtico avisador do estado
biolóxico do enfermo, polo que, se se calma, non se prenderá esa luz
que informa cando as cousas van mal, cousa que despista en gran
medida. O médico sempre quixo que aparecera a dor cando debe
aparecer, porque iso é bo para poder ver a evolución do paciente.
Pero nunha fase terminal isto non é máis ca música celestial: o que
hai que facer é calmar a dor.
O segundo punto dos coidados paliativos é, como dixemos, a
información aberta, procurar que non se produza a tan frecuente
conxura de silencio. O enfermo ten que saber a verdade, dita de
maneira adecuada.
E o terceiro é o apoio emocional. É ben sabido que moitas das
persoas que din "quero morrer", o que realmente queren dicir é
"quero vivir doutra maneira", de xeito que, se non o conseguen,
resulta lóxico que queiran morrer. Polo tanto, resulta fundamental
a "dignificación" da fase final da vida humana ou fase terminal.
É neste tema do control de síntomas, indo por diante dos propios
síntomas, onde xurde a nova problemática coñecida coma "sedación
terminal", concepto con case apenas quince anos de vida e, polo
tanto, aínda pouco coñecido, pero que pode funcionar ben. Trátase
do procedemento último para o control de síntomas que son
refractarios a calquera outro tratamento. A sedación terminal é
absolutamente necesaria para conseguir unha boa calidade nas
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fases finais da vida de moitos pacientes. É certo que en España se
produciu un exceso de demonización deste procedemento dende o
caso do hospital de Leganés. Pero trátase dunha práctica moi
adecuada cando se manexa adecuadamente, é dicir, sempre e cando
se administre para controlar eses síntomas refractarios a outro tipo
de tratamentos que non acurtan tanto a vida coma a sedación
terminal. Probablemente, se os coidados paliativos e a sedación
terminal funcionasen e se manexasen ben, as outras dúas cuestións
máis importantes ao final da vida humana –eutanasia e suicidio
asistido– quedarían relegadas a non seren máis que procedementos
marxinais ou excepcionais.
Tamén aquí, ao igual que na orixe da vida, podemos ir aos cursos
de acción máis extremos. Un sería a eutanasia para todo aquel que
o pide, e o outro sería criminalizala completamente. De novo
debemos ir á busca do termo medio, buscando aqueles cursos de
acción que promovan o respecto posible a tódolos valores en
conflito. E ese respecto fundamental estará en "dignificar a vida na
súa fase final".
É probable que aínda así quedará unha pequena porcentaxe de
pacientes que non poderemos controlar ben con ningún dos
procedementos mencionados. Son aqueles procesos que se deben
basicamente a alteracións neurolóxicas e, sobre todo, medulares,
como puido ser o caso de Ramón Sampedro. Quizais tampouco se
acabarían os problemas manexando ben os coidados paliativos e a
sedación terminal, pero si se reducirían a un mínimo. Podería, por
exemplo, aparecer o caso do suicidio asistido: unha solución
desesperada a unha situación que ninguén foi capaz de manexar
mellor. Incluso en certos casos sería difícil conter a quen se decida
a adoptala.
Estas son, ao meu parecer, as cuestión fundamentais ao final de
vida humana. Sobre elas haberá que seguir discutindo e
reflexionando.
Diego Gracia
Catedrático de Historia da Medicina na Universidade
Complutense
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A radicalidade ética da
minusvalidez intelectual1

José Ramón Amor Pan

Probablemente sen sabelo, os organizadores incluíron a miña
intervención sobre "Ética e persoas con minusvalidez intelectual"
neste Foro de Bioética precisamente cando estamos na antesala do
2007, declarado pola Unión Europea Ano Europeo de Igualdade de
Oportunidades para Todos. Cara a unha Sociedade Xusta, e pouco tempo
despois de ser aprobada por Nacións Unidas a primeira Convención
Internacional Ampla e Integral para Protexer e Promover os Dereitos e
a Dignidade das Persoas con Minusvalidez e no Parlamento Español a Lei
de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás Persoas en Situación
de Dependencia.
1. Que é unha vida realizada
O primeiro é preguntarnos que é unha vida realizada. Unha vella
pregunta para a que, non obstante, non hai unha soa resposta.
Ante esta cuestión, convén non ceder a ningunha forma de ilusión
nin facer abstracción dela. Desexo alertar acerca dos efectos
colaterais negativos que os modelos e ideais poden carrexar. A
mesma definición de normal/anormal é xa un xuízo avaliativo, e
cabería preguntar dende onde se emite ese xuízo, con que lexitimidade
e con que instrumentos de control. Modelos e ideais actúan como
factor de orientación. Agora ben, o modelo non hai que buscalo na
perfección (que normalmente non existe máis que na nosa cabeza)
1
Para saber máis, pode lerse o meu libro Ética e deficiencia mental, do que está a
punto de saír a segunda edición, corrixida e aumentada.
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senón na superación da imperfección. A cuestión radica en que vara
de medir imos utilizar para realizar as nosas valoracións.
Toda a importancia das reflexións anteriores vémola moi clara
cos modelos de beleza e a anorexia. Os estereotipos e prexuízos
tamén exercen un influxo moi poderoso na minusvalidez intelectual.
Boa parte do que historicamente aconteceu no mundo da
minusvalidez intelectual débese á insuficiencia dos modelos
antropolóxico e moral socialmente vixentes. Xa non se fala "das
existencias que son unha carga", das "cascas humanas baleiras", dos
"idiotas profundos", dos "insoportables seres, maliciosos e de mente
torcida", dos "mentalmente impedidos", nin tampouco desas "vidas
indignas de ser vividas". Pero, miren vostedes, aínda hoxe estas
persoas seguen sendo discutidas na súa humanidade: a persoa con
minusvalidez intelectual é na práctica mirada e tratada como un
sub-humano ou semi-humano. Segue sendo necesario proclamar
que son portadoras de dereitos humanos intrínsecos, inalienables e
imprescritibles. Segundo un estudo sociolóxico do Comité Español
de Representantes de Persoas con Minusvalidez presentado este
verán (www.cermi.es), un 64% das persoas con minusvalidez en
España afirman sentirse discriminadas ou tratadas desigualmente
algunha vez na súa vida.
Cada persoa é un misterio, e como tal debe ser respectada e
venerada. O ser humano debe ser definido como un ser radicalmente
vulnerable, que debe ser acollido incondicionalmente e ao que se lle
han de proporcionar as condicións de vida e os apoios necesarios
para responder ao seu particular dinamismo. Habemos de recoñecer
que todos e cada un de nós posuímos as nosas limitacións e
deficiencias. Máis que nunca, hoxe é necesaria unha antropoloxía
e unha pedagoxía da fraxilidade, a vulnerabilidade e a dependencia.
A lembranza da dependencia radical de todos os homes realza o
valor daqueles de nós que son máis débiles e vulnerables.
2. O concepto de minusvalidez intelectual
Respecto ao concepto de minusvalidez intelectual, é a Asociación
Americana sobre Atraso Mental a que desenvolveu en 1992 a
proposta que representa a perspectiva máis avanzada. O atraso
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mental deixou de considerarse algo que estivese na persoa para
considerarse a expresión da interacción entre a persoa con condicións
de limitación en dous ou máis áreas de habilidades adaptativas e o
ámbito; deixou de considerarse unha condición estática, inmutable,
para pasar a ser unha condición que varía en función dos apoios
que reciba. Pola miña parte, a pesar do tempo transcorrido, sigo
facendo miña a definición que propuxo hai anos Thalhammer: "A
insuficiencia mental é un modo de ser e unha forma de ordenación
da vida humana que está condicionada por un modo de ser
cognitivamente diferente e impón a necesidade dunha permanente
axuda humana para a realización de si mesmo nas dimensións
humanas e os procesos comunicativos". Considero que ao afirmar
que se trata dun "modo de ser e unha forma de ordenación da vida
humana" procédese a dar unha visión positiva e integral da
minusvalidez intelectual. O importante é que o adxectivo non oculte
o substantivo. Un dos problemas maiores é a falta de fe nas
posibilidades de desenvolvemento da persoa con minusvalidez
intelectual.
"Non podemos esperar que un neno con síndrome de Down toque a
guitarra, sinta afección pola ciencia ficción, aprenda unha lingua
estranxeira, charle connosco sobre a última película de Woody Allen ou
sexa un atleta, xogador de baloncesto ou tenista importante (...) As nais
xaponesas son famosas pola dedicación aos seus fillos e isto era
compatible coa tradición do mabiki ou adelgazamento de bebés. As
comadroas xaponesas que asistían os partos non daban por sentado que
o bebé fose vivir; en vez diso sempre preguntaban se o bebé ía quedar
ou se ía devolver a calquera lugar do que crese que viña. Non é necesario
dicir que en Xapón, como en todas estas culturas, un bebé que nace cunha
grave minusvalidez era devolto case sempre. A reacción oficial de
occidente a estas prácticas é que son espantosos exemplos dos valores
bárbaros da moralidade non cristiá. Eu non comparto esta opinión.
Que disinta non ten nada que ver co relativismo cultural. Algunhas
prácticas non occidentais –por exemplo a circuncisión feminina– están
mal e, se fose posible, deberíanse suprimir. Pero, no caso do infanticidio,
é a nosa cultura a que ten algo que aprender doutras, sobre todo agora
que, como eles, estamos nunha situación en que debemos limitar o
tamaño da familia"2.
2

SINGER, P., Repensar a vida e a morte, pp. 209-210.
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3. Dereito a atopar apoio
Os pais vense obrigados a experimentar en centos de ocasións
precisamente o contrario do que eles están a necesitar. Eles
precisan da comprensión auténtica, do contacto amigable, da axuda
práctica oportuna. Considero que os principios básicos da bioética,
a vella regra de ouro, o concepto de dignidade humana ou o de
solidariedade nos conducen claramente a enunciar ese dereito a
atopar colaboración nos demais para encarar con realismo e sen
que supoña unha sobrecarga o feito de que un dos membros da
unidade familiar teña unha minusvalidez intelectual. Non debería
esquecerse que o ser humano é un ser necesitado, un debedor, dende
que nace ata que morre. En concreto, como católico e nun foro de
reflexión convocado por unha revista de clara matriz relixiosa,
quero subliñar que a comunidade cristiá, pola súa propia esencia,
debería xogar un papel moi relevante neste terreo. Sen dúbida, en
canto á prestación de servizos educativos e asistenciais, a Igrexa
Católica realizou dende sempre un magnífico labor.
Non obstante, ao que me quero referir neste punto é a como
integramos na pastoral ordinaria das nosas parroquias, dioceses e
movementos apostólicos o feito das persoas con minusvalidez
intelectual. Creo que aquí queda moita tarefa por facer, non vaia ser
que tamén nós consideremos este como un tema de segunda orde.
Máis aínda, unha axeitada presentación teolóxica dos vínculos
complicados que unen a unha persoa con minusvalidez e os seus
familiares, ao sufrinte e a quen o consola, sen dúbida pode ser de
grande axuda ás familias crentes nas que hai un membro con
minusvalidez intelectual.
4. Tamén eles crecen
A idea fundamental é afirmar que o neno con minusvalidez
intelectual ten dereito a unha educación que englobe todas as
facetas da súa personalidade, incluída a afectiva e sexual. As
persoas con minusvalidez intelectual non viven unha especie de
eterna infancia: evolucionan a un ritmo e baixo unhas formas
particulares, é verdade, pero non por isto deixan de alcanzar un
desenvolvemento real. Resulta curioso; ninguén se cuestiona que as
persoas crecemos e conquistamos a nosa parcela de autonomía, cos
nosos acertos e tamén coas nosas meteduras de pata e, non
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obstante, nos facemos un drama do crecemento das persoas con
minusvalidez intelectual... Hai que superar o paternalismo
benevolente que presidiu durante anos as relacións do ámbito co
individuo afectado de minusvalidez intelectual.
5. Valor e significación do traballo humano
A actividade produtiva é algo necesario na vida dos homes. Esa
importancia aumenta no caso da persoa con minusvalidez intelectual:
o traballo vaille permitir atopar unha vida con sentido e digna dun
ser humano; vaise sentir útil e válida, pois se vai ver non só como
receptora senón como alguén que achega aos demais; e vaille
proporcionar a posibilidade de alcanzar autonomía e independencia.
En definitiva, o traballo vaille proporcionar recoñecemento social –
algo moi importante para ela– e contribúe á afirmación de si mesmo
como persoa. Non obstante, soportan taxas de inactividade moi
elevadas, que non se dan en ningún outro colectivo. A prensa galega
das últimas semanas así veu poñendo de relevo. Toda a forza e o
esplendor do noso discurso quedarían arrumbados se o mozo con
minusvalidez intelectual, ao termo da súa etapa escolar, quedase
abocado sen máis a encerrarse na súa casa sen un traballo que
realizar ou rematase nun programa de segregación laboral.
6. Diagnóstico prenatal e consello xenético
A xustificación do aborto selectivo baséase nun xuízo hipotético
sobre a vida e o valor desa vida para o neno en potencia. ¿Que tipo
de información e de que forma debe darse aos pais? ¿Pode un asesor
–que quizais só tivera unha experiencia directa limitada con nenos
con síndrome de Down e que non sabe desa entidade máis que o
aprendido de conferencias e de libros– presentar un cadro auténtico
do que é a vida dun neno con síndrome de Down? ¿Como pode un
asesor analizar mellor cos pais os problemas médicos, cognitivos,
sociais e de todo tipo, inherentes aos coidados que se han de prestar
a un neno con síndrome de Down? ¿E de que forma poden influír no
proceso de toma de decisións dos pais a postura persoal do asesor,
a súa visión da vida, os seus valores e o seu sentido ético? Os
asesores xenéticos han de facilitar aos pais información real dun
xeito imparcial ao longo do proceso de asesoramento.
José Ramón Amor Pan
Doutor en Bioética. Director de Lumieira
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“A Terceira Idade pode e debe ser a etapa máis feliz da existencia
humana. A etapa da liberación das ataduras, da plenitude e do xúbilo.
Un tempo para vivir, para facer balance, para desenvolver tódalas potencialidades
e capacidades, para realizarse como persoa. Nunha palabra, para crecer. Uns anos
para disfrutar da liberdade, da cultura como herdanza e como creación,do ocio e
do tempo libre dispoñíbles. Para gozar de todo o bo que ten a vida”. 1 “Unha nai
cría 11 fillos, e 11 fillos no son quén de atender a unha nai.”

Problemas éticos na ancianidade hoxe. Así de entrada, semella que son
só uns poucos. A problemática é tan ampla, que ninguén a pode abarcar
en poucas liñas. E se de problemas éticos falamos, a cousa complícase
aínda máis. Pero hai que escoller un camiño. É por iso que para esta
ocasión imos nuclealos en dous polos, ámbolos dous sumamente
preocupantes: 1). - Maltrato e malos tratos. 2) A síndrome do coidador
principal.
I. - MALOS TRATOS: “Acción única ou repetida, ou a falta de resposta
apropiada, que causa dano ou angustia a unha persoa maior e que acontece
dentro de calquera relación onde exista unha expectativa de esperanza. “2
Entre un 4 ou 5 % dos anciáns no mundo sofren malos tratos físicos e
psíquicos. 3 En Galicia, 25.000.

1

JORDANA LAGUNA J. L. , El evangelio de la tercera edad, Grupo seis animación,
S. A. 1988. Las Rozas. Madrid.

2
MOYA BERNAL A. , BARBERO GUTIÉRREZ J. , et al. , Malos tratos a las peronas
mayores. Guía de actuación, IMSERSO, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
Madrid, 2005.
3
PÉREZ-ROJO G. , PENHALE B. , Maltrato de las personas mayores: Situación
actual en el Reino Unido,Revista Española de Geriatría y Gerontología, sept-oct.
2006, vol. 41, nº 5, pp. 289-296, Madrid.
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Uxío. “Teño 84 anos. Viúvo aos 62. Seis anos, vivín eu só. Aos
comezos viñan verme uns quince minutos. Por catro meses deixaron
de facelo. Pero apareceron problemas de corazón e mobilidade.
Pedinlle ao fillo que me acolleran. Notei que non me querían desde
primeiro día. Os netos perdéronme o respecto. A nora nin me daba
palabra. O fillo volveuse contra min. Todo molestaba. Se tusía na
TV, xa me botaban fóra. Se pedía auga, nunca chegaba. Un día
caeume un prato cunha mazá: fora ben mellor que caira eu. A
pensión era enteira para eles. Era o único que lles importaba de
min. Todo era insoportable. Sen falar con ninguén, un día, xa cheo,
planteime na porta dun asilo. De aquí non me vou, se non é morto.
Non había praza. A monxiña revolveu Roma con Santiago.
Fixéronme sitio. Cando logo lles dixen na familia que me ía
institucionalizar, querían cobrarme a estancia na casa deles. Non
abondara coa pensión que dera enteira. Cómeme a vergoña. Quéroos
como fillos. É o único que teño. Morrerei cunha espiña cravada no
corazón."(La Voz de Galicia, 24/10/2003)
Manuel. 84 anos. Ronda do Outeiro. Agosto 2003. Levaba tres
anos vivindo alí. Só. Cando os bombeiros acudiron, estaba tirado no
cuarto de baño. Caera e fracturara a cabeza. Desangrado. Veu o
forense: oito días morto. Só o porteiro o botara de menos. (La Voz
de Galicia, 24/10/2003).
Coma estas historias, cantidade, en tantas roldas e en tantos
outeiros e a cotío nos medios.
Agresores. Como principais aparecen: O cónxuxe e sobre todo, os
fillos. Un de cada tres homicidios de anciáns dáse no seo da familia.
Tres de cada mil sofren abusos de diversos tipos. Vítimas: Nos
homes, 20 %. Nas donas, 80 %. Son só estimacións dun fenómeno
aínda soterrado, do que se amosa pouco máis que a punta do
iceberg.
É obriga dos profesionais velar por unha boa asistencia sanitaria
nas institucións e na familia, natural ou de acollida, e denunciar
todo tipo de insuficiencias ou abuso neste sentido. Pero cómpren:
un método de investigación para obxectivar e estudar esta violencia;
un instrumento validado de detección e avaliación; material didáctico
para abordar correctamente o problema, Unha campaña de
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sensibilización que xere cambios de actitudes. Estes instrumentos,
vistos os resultados, aínda non se mostran moi operativos.
Hai pobreza de recursos sociais destinados ao ancián, falta de
residencias, escaseza de asistencia de atención a domicilio. Formas
diversas de exclusión: No tempo de atención, nas prioridades para
os outros. Falta especialidade nos Centros de Atención Primaria e
nos hospitais. Se hai pediatras, por qué non se contratan xeriatras?
O número de anciáns é moi superior.
Clases de malos tratos: Físicos. Psicolóxico-emocional, 32 %.
Ameazas e desprezos. Neglixencias e abandono. - Falta de coidados,
68 %; afectivo, 46 %; sexual, 1 %; económico; financeiro. Obstinación
diagnóstica: tomalos como coellos de experimentación. Obstinación
terapéutica: para experimentar fármacos e tratamentos. Os malos
tratos poden darse:
A) Na intimidade por: Explotación laboral; destitución familiar;
silencio ou hostilidade; desarraigo; abandono ou desentenderse
deles. Rotación: ‘Avós andoriña’,4 cada tempada nun sitio, segundo
toque. Asilados á forza. Explotación afectiva por intereses, para se
lle apropiaren dos bens. Falta de capacitación dos coidadores
informais, sobre todo nas demencias.
B) No ámbito público, por: falta de dispositivos; rixidez
institucional despersonalizadora; profesionais que do todo culpan á
idade para as decisións. Ex. : “Iso élle a idade”. —Non así, Señor
doutor. Se non sabe ben o que teño, dígamo claramente. Porque
estoutra perna naceu o mesmo día, e esa non me doe.
C) No vocabulario: Está infiltrado no esquema mental cultural
corrente de todos nós, no de hoxe e no de sempre. Detrás está a
degradación da linguaxe sobre a ancianidade e que calquera rapaz
xa integrou tamén como normal: Vello, puro, momia, cartón,
fiambre, carroza, caneca, plasta, grade, mexón, cacatúa, etc.
D) Hai unha crecente devaloración dos anciáns, dos vellos, no
contexto idiomático, na lingua e linguaxe dos medios: TV. Anuncios.
Linguaxes non verbais. Estereotipos. Refráns. Por que eu son da 3ª
4

ENFERMERÍA ACTUALIDAD, Periód. Oficial del Coleg. Esp. Enfermería, nº40, dic.
1999, p. 8, Madrid.
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ou 4ª idade, despectivamente e a ti non se che di que es da 2ª, ou
ao rapaciño da 1ª? Non son eses tamén grupos etarios? Disto só se
salvan os viños. Eses cos anos, teñen categoría por seren ‘vellos’.
E) Axeísmo. Etaísmo. Idaísmo.Vellismo: Discriminación en contra
do anano sobre a base da súa propia idade. Falta de tolerancia,
abuso velado ou franco. Só valen pola pensión: para a banca, para
a merca do coche, para a paga da fin de semana dos netos. Se non
teñen, non valen. E se non dan, agora e xa, tampouco. Vellez e
maiores, só consumidores? Que é iso? Cultura do desprezo.
Menosprezo. Aprecio menor. Non valoración. Exclusión. Estorbos.
Tamén novos problemas: fillos que retornan ao fogar ou fillas
separadas que chegan con todo e eles de novo a servirlles. Eles,
coidadores dos netos? Si, encantados, pero non han ser utilizados
abusivamente.
F) Institucións de acollida. Na Galicia arrastramos un déficit de
10.000 prazas. Sobregasto para as familias: Residencia privada:
1.250 •/mes (208. 000 ptas.), persoa asistida, habitación dobre.
800•, 133.100 ptas., válida. A administración subvenciona. O
residente, paga o 75 %. Cheque residencia da Xunta, 50%. Nos
meses antes de verán aumenta moito a demanda. Iso aumenta o
perigo dos malos tratos, ao ter que compartiren vivendas sen
desexalo, que normalmente son moi pequenas ou non teñen tempo
para atender, etc. Hai sobresaturación na ocupación dos centros,
baixando así a calidade asistencial. Isto leva ao pouco control dos
centros existentes ou á demasiada permisividade, cando hai abusos
comprobados, denunciados e mesmo reiterados. Ocupación: privados,
98 %. públicos, 100 %. No 2000, 3.491 prazas. No 2006 hai 7.361
prazas. Os centros de día son unha boa solución, se están ben
dotados e funcionan axeitadamente. Pasan alí o día e reciben
algunhas atencións. Anxo Quintana quere un en cada concello e
con transporte, coma o escolar, para acceder.
G) Sanidade. Problemas principais: Listas de espera; axeísmos;
non correcta valoración da poli/pluripatoloxía e da multicausalidade;
valoración xeriátrica non adecuada. Non hai xeriatras. Non
continuidade socio-sanitaria por falta de servizos integrados. Mala
solución aos problemas de continuidade. Centros de día.
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Necesidades urxentes. - Medran: A esperanza de vida, o
avellentamento poboacional, as dependencias doutras persoas. Tamén
aumentan os avances científicos, as solucións técnicas. O mercado
e os reclamos fanse máis agresivos ante as demandas facendo máis
escasos os recursos económicos. Crecen as demandas de curación,
recuperación, rehabilitación, reinserción. Aumentan na comunidade
as persoas con imposibilidades: Encamamentos, os gran dependentes
e os gran ulcerados, etc. O segmento máis vulnerable: os maiores
de 75 anos, con pluripatoloxía. Descenden as redes de apoio.
Mirando atrás: Houbo inversións. Pero fallou a planificación.
Primouse a institucionalización. Non se atendeu adecuadamente á
familia e á atención na comunidade. Desequilibrios territoriais.
Descoordenación. Recursos custosos e mal distribuídos. Varias
portas de entrada para acceder ao asistencial, con dobretes e
ausencias nas axudas, abusos e abandonos. Non información
localizada e canalizada, asequible. Pla-nificouse mirando máis ao
recursos do que á persoa concreta. Non in-tegración. Non
baremación da avaliacións estandarizadas. Demoras. Listas de
espera. Por veces chaman cando os pacientes xa finaron hai tempo
ou xa tiveron de ir á privada. Iso multiplica os gastos e queima ás
persoas, produce burn out. Logo, hai xuízos e indemnizacións que
pagamos todos.
Tendencia a institucionalizar, a hospitalizar. Danse deficiencias
estructurais e organizativas. Demandamos a solución á sanidade e
aos hospitais. Están deseñados para agudos e para curar. Non para
coidar. Só para unha estancia temporal. O anano ten sempre unha
pluripatoloxía, que necesita outra valoración axeitada. Por veces
son dependentes, non curables.
O sistema ficou obsoleto: no deseño, na organización, na provisión.
Importancia da Atención Primaria de Saúde e da continuación de coidados
de larga duración. É aí onde hai que situar as solucións e as estratexias para
unha axeitada atención integral, integrada, eficiente e de calidade aos
colectivos máis vulnerables.
De suma importancia son as prevencións: 1ª, 2ª, 3ª, rehabilitación,
coidados continuos e continuados, adaptación do contorno, liberar
estorbos, etc. Apoios ás familias e coidadores. Aumento no
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avellentamento da poboación. Tamén aumentan os problemas de
finanzación. Tamén hai abundancia de: descoordenación, duplicados,
dobretes, solapamentos, ausencias, abandonos, miserias. Non
recursos suficientes: físicos, nin de habilidades e capacitacións.
Competidores privados. Apropiación do paciente: “este é meu”.
Apropiación dos bens públicos e privados. A solución perfílase por
ir urxentemente a un novo modelo, a un marco asistencial
integrador, articulado, interconectado: Asistencia social e sanitaria
integrada e integral. 5
Atención integrada: ‘Conxunto de servizos e procesos asistenciais
ben planificados e ben organizados, dirixidos ás necesidades e aos
problemas multidimensionais dun usuario particular ou dunha
categoría de persoas que comparten unhas necesidades ou problemas
similares’.
Principios: Universalidade. Equidade no acceso e na finanzación.
Provisión maioritariamente pública. A base territorial e funcional
estaría ubicada no Centro Saúde. Baixo a súa dirección e xestión.
Con total capacidade de xerar solucións sociosanitarias
personalizadas, rápidas, axeitadas e eficaces, nos contornos da
comunidade. Dotados de recursos suficientes: persoais, técnicos,
económicos, etc. E con moi boa e estrita xestión. En recursos
persoais: Equipas interdisciplinares, comunitarias e integradas:
médico familia, xeriatra, enfermería, traballador social,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, médico
rehabilitador, dietista, psicoxeiatra e farmacéutico. E logo todo o
resto de persoal especializados por áreas de servizos a prestar.
Implicación da poboación: É responsabilidade de todos velar polo
común, pola boa satisfacción e funcionamento das institucións.
Avaliacións: Menor institucionalización. Menos urxencias. Mellor
xestión de recursos humano-financeiros. Xa hai exemplos fóra:
SIPA, PRISMA, PACE, ADEL, ROVERETO.
Vantaxes: Fundamentados na atención primaria. Iso supón cambios
político-administrativos. No 1º nivel asistencial. En vez de áreas de
5

CORRAL FERNÁNDEZ J. , Proveer asistencia social y sanitaria integrada a las
personas mayores en situación de dependencia: Una solución a los problemas
de continuidad, Revista Española de Geriatría y Gerontología, sept-oct. 2006, vol.
41, nº 5, pp. 255-257, Madrid.
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saúde e servizos sociais separados, como agora, hai que ir a unha
reconfiguración: Áreas Sociosanitarias integradas. Un sistema de
servicios integrados comunitarios: Asistencia social e sanitaria de
1º e 2º nivel para agudos e longa duración. Sería responsable dunha
porción definida por territorio e poboación, coidados e servizos.
Xestión de casos. Finanzación por prepago por capitación e
responsabilidade financeira do conxunto de servicios ofertados.
Coordenación áxil de coidados sociosanitarios, continuidade no
servizo de atención. Maior satisfacción no usuario e familiares e
coidadores. Menor custe orzamentario.
No 2º nivel: equipas interdisciplinarias comunitarias da área
sociosanitaria e axentes públicos e privados relacionados coa
asistencia a persoas maiores en dependencia.
Luces. Naceron moitas asociacións. CEOMA. Vida Ascendente.
Asistencia Social. Centro Reina Sofía para o estudo da violencia.
Lei de dependencia. centros de día. SEGG e SGXX. XERIATRÍA.
(consultar en Google.). A Lei de Promoción da Autonomía persoal
e Atención a persoas en situación de dependencia, será o inicio?
Interrogante: “Encher a vida de anos: ¡Magnífico! Pero, ¿estamos
enchendo os anos de vida?" (G. M. Piersol)6. Este é o ideal. Seremos
quen de o realizarmos?
II. - O OUTRO POLO: O COIDADOR PRINCIPAL7
“A familia, e en concreto as mulleres da familia (84 % dos
coidadores son mulleres) son as principias responsables dos
coidados. E, sen embargo, son as grandes esquecidas. A miúdo esta
tarefa desempéñana na sociedade, cargando co desgaste e a dor que
supón ver como a enfermidade vai facendo mela na xente á que
queren e á que, pouco a pouco, van perdendo. Facilmente imos
esquecendo que a persoa que coida tamén necesita coidados. Necesita
o desafogo e a compaña da escoita, o osíxeno do descanso e o rostro

6

Citado por LÓPEZ CAMPO X., Encrucillada, nº 91, xan-feb. 1995, Santiago de
Compostela.

7

ROJAS GONZÁLEZ M., Cuidar al que cuida. Claves para el bienestar del que
cuida a un ser querido, Aguilar, Madrid, 2006.
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amable do sorriso, a caricia do recoñecemento e un ombreiro onde
repousar sen culpabilidades". 8
Coidar é consubstancial ao ser humano. Saber coidar. Saber
coidarse. Deixarse axudar. Eis a triloxía dunha boa praxe. Moitísimas
persoas silenciosa e sutilmente dedican a meirande parte da súa
vida a este labor. A meirande gratitude e recoñecemento a tódolos
coidadores/as. Coidar, ser coidado, tamén ten nome de muller.
Vellos moi vellos coidando a novos, a nenos e a vellos moi vellos e
moi inválidos. Estrés. Incapacidade e imposibilidade. Natureza
finita, vulnerable, limitada. Coidar é acompañamento, apoio. É
axudarlle ao outro a chegar onde el intenta e quere. Pero o coidador
non é un pasivo. Ten opinión e iniciativas. E debe ter coñecemento
e ética. Son dúas autonomías. Respecto ao principio da autonomía
do outro. Nos coidados han velar un pola autonomía do outro. Non
colonizar. Se xorde o conflito: diálogo e consenso. Non deixadez,
non abuso, non vulneración. Esixenza moral, dende o respecto á
liberdade de expresión do outro, de pensamento, de crenzas, etc.
Segredo profesional.
Dúas calidades do coidador: Escoitar e ser competente
profesionalmente. Preservar a identidade do outro: A autonomía, o
respecto a un suxeito de dereitos a unha persoa con dignidade.
Velar pola identidade. Axudar a ser. Autonomía do coidador. Autocoidado. Equilibrio, para ser e estar equilibrados ambos.
Velar por si, polo coidador, é un deber persoal e institucional. O
coidador tamén é vulnerable, un ser de necesidades. Non se pode
facer todo con el. Non ao burn out. Hai límites: infraestruturais,
organizativos, de recursos. A saúde do coidador é esencial para a
garantía dun bo coidado, para unha empatía mutua, para un cosentir.
Coidador principal é aquel/a que se ocupa desde o primeiro momento
do coidado e da atención do paciente en cantidade e intensidade de tempo.
Sempre hai un que “apanda”. ‘Tocoulle’ a este, a esta. . Cónxuxe.
8

AA. VV., ¿Quien cuida a los cuidadores? Los rostros y lenguajes del cuidado,
Revista Sal Terrae, nov 2005, Tom. 93/11 (nº 1. 095), Santander.
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Persoa maior. Carga emocional, amor. Non está preparada. Xornada
e xornadas sen límite. Espazos inapropiados. Abrumado.
Abandonado. Soedade esencial. Límites do coidador. No inicio,
envorcado, entrega total, ao 150 %. Iso non pode durar así.
Tan preocupante é que aparece a denominada síndrome do coidador
principal. Caracterízase por unha resposta inadecuada a un estrés emocional
crónico, da que os trazos principias son un forte esgotamento físico e/ou
psicolóxico. Coidar supón: esforzo, dedicación, renuncias, formarse,
sacrificio, tempo, etc. Coidados de longa duración. O 74 % son mulleres.
Hai unha historia persoal do coidador. Cada caso é individual e persoal.
Tamén aporta oportunidades e riquezas, calidades, talentos. Pero sempre
cambios esenciais e profundos.
Fases: produce estrés, por sobrecarga. Sen axudas. Só se vive para o
outro. Desesperanzas e depresión. Estrés afectivo: non se sente recoñecido
polos seus nin polos demais. Leva, retorna, os laios ao paciente que non
lle vale nin lle pode axudar, está deteriorado. Inadecuación persoal, física
e psíquica. Somatizacións. Caída da afectividade. Negación da súa
situación. Culpabilización. Baleiro persoal. E cando desaparece a persoa
coidada, xa nada vale de canto fai en comparanza co que facía antes: aquela
si que era entrega! A curva dos estados de ánimo na traxectoria da
enfermidade é ben sinuosa: aflición, desolación, anguria ademais dos
problemas diarios.
Sentimentos: Tristeza diante do deterioro do ser querido: Quen o viu e
quen o ve! Depresión ao ver que non hai alternativas. Vergoña polas
‘saídas’ do paciente, sobre todo en público. Aflición. Non pode
comunicarse, non entende as perdas. Cólera. Culpa. Xa non responde
como esperan del. Confusión. Cambio de rol. Nai da nai.
Paternalismos do enfermo, infantilizándoo. Soedade. Illamento.
Contradicións. Dificultade para aceptar e afrontar a morte e o dó.
Pórlle límites aos límites: Consultar a tempo aos profesionais. Debe
ir axiña ao médico, psicólogo, conselleiro espiritual, etc. Saber
coidar e saber coidarse. Pedir informacións. A enfermidade ten un
proceso e precisa dun médico de referencia e da enfermería para
unha pauta de coidados e estratexias. Non deixar só o coidador.
Comunicación familiar. Reunión, consello de familia. , participación de
todos desde o comezo. Relevos, descansos, visitas. Contactar coas
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Asociacións. Recursos, materiais legais, financeiros. Cursos de
formación. Servicios sociosanitarios integrados e integrais. Pensar
nas necesidades de axudas. Deixarse axudar. Asumir o cambio de
vida. Saber dicir NON! Coidar a saúde. Organizar o tempo:
seleccionar, priorizar, con obxectivos alcanzables, con realismo.
Dereitos. Por suposto. Cómpre coñecelos e intentar exercelos. En
síntese, aprender a sentirse ben. Non ao negativismo. Actitudes positivas.
Aliviar tristeza e depresión. Alongar os sentimentos de culpa con razóns,
analizalos con alguén. verbalizalos, expresalos, pórlles nome. Saberse
limitados, pero tamén dereitos. Controlo do enfado e da irritabilidade.
Aliviar a tristeza e a depresión. Alongar os sentimentos de culpa. Previr
a tempo.
“E nós, que temos que facer irmáns?” (Feit 2, 36. ) Asociarse. Crear redes
de apoio. Relevos. Facerse presente, etc. Aprender de todos. Non estaría
mal utilizar intelixentemente internet. O correo electrónico, etc. Podemos
encontrar grandes iniciativas. Unha carta a tempo. Unha chamada telefónica
de vez en cando, un libro con orientacións, ir ao psicólogo, asistente
espiritual, que podes ser ti mesmo/a, etc. Os amigos vense nas ocasións.
O peor é cando: Os amigos vanse nas ocasións. Pero sempre fica algún fiel
ou aparece un novo, por veces de improviso, coma María visitando a
Sabela. Se hai vontade, o amor humano e a caridade cristiá son capaces de
inventar o nunca descuberto. Acender luces vivas (cf. Mt 5, 13-17) Na
historia hai abondosos exemplos. Non hai hoxe menos posibilidades. Non
teñamos medo. Coas mans de todos faremos un camiño na noite e
dime o corazón que venceremos. Nós somos esas lámpadas que
teñen de brillar, ese sal que ten de dar saibo: “Porque estiven
coidando anciáns e viñestes verme, axudarme, aconsellarme, darme
vida e razóns para vivir, e para poder ser coidador/a...”
Xaquín Campo Freire
ATS-DUE, licenciado en Pastoral Sanitaria
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A docencia da bioética e
a medicina

María Sol Rodríguez Calvo

A educación en Ética Médica é tan antiga como o propio ensino
da medicina. De feito, os textos hipocráticos proporcionaron unha
guía moral aos estudantes de medicina durante máis de dous mil
anos; con todo, os mencionados códigos éticos de conduta, que
formaron parte da vida profesional dos médicos, mostráronse
insuficientes ou inoperativos na actualidade.
Na segunda metade do século XX xurdiu unha nova disciplina, a
bioética1, que permite afrontar con maior profundidade e pluralismo
os problemas éticos que xorden no quefacer diario da práctica das
profesións sanitarias. Desde 1970 ata o momento actual, un fluxo
continuo de literatura insistiu na importancia da educación ética e
a necesidade de establecer un currículo axeitado nas facultades de
medicina.
A incorporación formal da bioética no ensino da medicina
converteuse, nos últimos anos, nun fenómeno practicamente
universal. Déronse moitas razóns para explicalo, entre elas o
asombroso progreso científico-tecnolóxico da bioloxía e a medicina,
que suscitou problemas morais inéditos. Con todo, esta é unha
explicación incompleta do fenómeno, porque tamén pode ser
interpretada como o rexurdimento dunha antiga e sempre
permanente dimensión da medicina, que vai en busca da excelencia
profesional. Thomasma e Pellegrino 2 resumen con acerto o
1

Potter V.R. Bioethics: the science of survival. Perspectives in Biology and
Medicine. 1970, 127-173.

2

Pellegrino E.D., Thomasma DC. The virtues in medical practice. New York: Oxford
University Press, 1993.
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argumento principal: “a práctica da medicina é unha actividade
intrinsecamente ética porque os pacientes sofren e son vulnerables
e os tratamentos médicos non son meramente técnicos, a miúdo
invaden o corpo das persoas e afectan ás súas conciencias”.
A bioética fixo a súa aparición nos EEUU a finais da década dos
sesenta3 e este país, pionero no seu ensino universitario, conta
cunha experiencia dilatada na docencia desta disciplina no currículo
de medicina. Antes de 1970 a educación en Ética Médica nos EEUU
realizábase de forma pasiva (osmose), mediante a transmisión
informal de valores e prácticas entre médicos e estudantes4.
A partir de finais dos 70 e principios dos 80 xorden materias
independentes de Bioética e Ética Médica e comezan a ser
obrigatorias. En 1985, o 84% das escolas de medicina de Estados
Unidos tiñan algunha materia de humanidades no currículo durante
os dous primeiros anos e o 34% nos dous últimos anos5. En 1994
todas as facultades de medicina do país impartían Ética Médica
como parte do seu currículo obrigatorio6.
A aceptación do ensino formal en Ética Médica como unha parte
estándar da educación médica pregraduada foi descrita como “unha
conquista difícil”7. Durante este período de rápido crecemento na
educación formal da Ética Médica houbo unha gran variabilidade
no establecemento de obxectivos explícitos, apoio institucional, e
métodos de ensino e de avaliación.
Un informe recente da Asociación de Facultades de Medicina
Americanas (AAMC) argumenta que as facultades de medicina
“deben asegurar que antes da graduación os estudantes demostren:
coñecementos das teorías e principios para a toma de decisións e
3

Potter V.R. o.c.
Veatch R.M., Sollito S. Medical ethics teaching: report of a national medical school
survey. JAMA 1976, 235:1030-3.
5
Bickel J. Integrating Human values. Teaching Programs into Medical Students’
Clinical education. Project Report to the AAMC. Washington DC. Association of
American Medical Colleges, 1986.
6
Fox E, Arnold RM, Brody B. Medical ethics education: past, present and future.
Academic Medicine 1995, 70:761-9.
7
Stemmler E.J. Teaching medical ethics: a hard-won beachhead. Academic Medicine
1989, 64: 704.
4
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dos principais dilemas éticos en medicina”8. Este enunciado reflexa
un consenso crecente entre os educadores médicos de que o ensino
da ética debería ser un compoñente fundamental do currículum
médico. A devandita disciplina foise incluíndo sistematicamente no
currículum formativo, non só dos estudantes pregraduados senón
tamén dos médicos residentes e dos especialistas en exercicio9.
Estudos recentes10, levados a cabo nas facultades de medicina dos
EEUU e Canadá describen o estado actual do ensino da Ética
Médica nestes países. Estes estudos puxeron de manifesto unha
variación significativa no contido, método e momento do ensino, o
que suxire que segue sen chegarse a un consenso sobre o contido
curricular e os métodos pedagóxicos. A educación ética está lonxe
de ser homoxénea entre os distintos centros, tanto en contido como
en extensión. Os datos confirman que non hai un núcleo curricular
común en Ética Médica na actualidade, malia os esforzos que se
fixeron para desenvolver un currículo ideal11. Confírmase, desta
forma, que a distancia entre o real e o ideal é significativa ata entre
as facultades que requiren unha educación ética formal. Moitos
outros países seguiron o exemplo estadounidense, de forma que o
ensino da Ética Médica constitúe unha preocupación internacional.
No referente ao noso país, o ensino da Ética Médica estivo
presente nas facultades de medicina españolas desde tempos moi
antigos, aínda que non tiña rango académico de materia. A bioética,
como nova disciplina, comeza no noso país da man de teólogos
católicos. O responsable da introdución dunha bioética laica e
pluralista será Diego Gracia, catedrático de Historia da Medicina
na Universidade Complutense de Madrid, que no ano 1990 finaliza
8

American Association of Medical Colleges. Curriculum Directory 1998-1999, 27 th
ed. Washington, DC: Association of American Medical Colleges, 1998.
9

Pellegrino E.D., Hart R.J., Henderson S.R., Loeb S.E., Edwards G. Relevance and
utility of courses in medical ethics: a survey of physicians’s perceptions. JAMA
1985, 253:49-53.

10
Lehmann L.S., Kasoff WS, Koch P, Federman D.D. A survey of Medical ethics
education at US and Canadian Medical Schools. Academic Medicine 2004, 79:682-9
DuBois J.M, Burkemper J. Ethics education in US Medical Schools: a study of
syllabi. Academic Medicine 2002, 77:432-7.
11
Miles S.H., Lane L.W., Bickel J., Walker R.M., Cassel C.K. Medical ethics education:
coming of age. Academic Medicine 1989, 64:705-14.
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a primeira promoción do máster en bioética dirixido por el12. A
partir destes inicios o interese do mundo sanitario académico e
clínico non fixo senón crecer, como o demostran os cursos,
conferencias, xornadas, etc. que se celebran para tratar estes
temas. Ademais, cada vez son máis as universidades que ofrecen
titulacións propias nesta disciplina (máster, especialista).
En 1987, Diego Gracia publica un artigo: “A Bioética, unha nova
disciplina académica”13, que pode considerarse como a carta de
presentación desta materia no noso país. Nel sinala dúas cuestións
obvias, pero fundamentais: que a medicina é tanto unha ciencia
biolóxica como unha disciplina social e que as actuacións médicas
esixen tomar continuamente decisións morais. Engade que o seu
ensino na licenciatura, tal e como ocorre con outros contidos, debe
realizarse a dous niveis: o básico ou fundamental (bioética
fundamental) e o clínico (bioética clínica).
En traballos posteriores, profundou máis neste tema, trazando os
principais obxectivos que debería cubrir o ensino desta disciplina e
o método docente que debería empregarse. Considera que o problema
da ética reside en que non ten que ver, directamente, nin cos
coñecementos nin coas habilidades, senón coas actitudes e o carácter
das persoas. Analiza os modelos de ensino da ética14, sinalando que
os modelos doutrinal ou instrutivo e o neutral ou informativo son
non só incorrectos, senón inmorais e defende o modelo deliberativo.
Considera que os cursos de bioética teñen que ser verdadeiras
escolas de deliberación. Para iso, fronte ao enfoque convencional ou
pedagóxico do ensino da bioética, defende un enfoque socrático, de
transformación existencial, de conversión15. O cambio, a conversión
que estamos buscando, no proceso formativo dos profesionais
12
Grupo de Trabajo sobre “la enseñanza de la Bioética”. La educación en Bioética
de los profesionales sanitarios en España: una propuesta organizativa. Asociación
de Bioética Fundamental y Clínica. Madrid, 2001.
13

Gracia D. La Bioética, una nueva disciplina académica. Jano. 1987, 33:69-74.

14

Gracia D. La enseñanza de la Bioética. En: Lolas Stepke, Fernando. Diálogo y
cooperación en salud. Diez años de bioética en la OPS. Santiago de Chile, Unidad
de Bioética OPS/OMS, 2004, pp 23-37.

15
Gracia D. La enseñanza de la Bioética en España: un enfoque socrático. En:
Sarabia J. ED. Asociación de Bioética Fundamental y Clínica: la bioética lugar de
encuentro. Actas del II Congreso Nacional. Madrid. ABFyC, 1998, pp 73-84.
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sanitarios, non é outra cousa que o compromiso coa excelencia.
Describe e defende16 un ensino da Ética Médica a tres niveis: o
pregraduado (ética básica, clínica e profesional), o posgraduado
(ética para médicos especialistas, especialización en Ética Médica e
doutoramento) e a formación continuada. Todos tenden a un único
obxectivo: axudar ao médico no proceso de toma de decisións e facer
que, deste xeito, a calidade da súa asistencia mellore, é dicir, que a
súa actividade profesional non só sexa tecnicamente correcta senón
ademais eticamente adecuada.
No ano 1997, no seo da Asociación de Bioética Fundamental e
Clínica creouse un grupo de traballo coa finalidade de elaborar
unha proposta achega dos obxectivos, contidos e metodoloxía que
debería ter o ensino da bioética dos profesionais sanitarios de
España e o perfil ideal do docente desta materia. Este grupo de
traballo elaborou un documento17 no que se fai unha proposta
organizativa, sinalándose que a bioética ten que considerarse unha
peza fundamental do currículo de todo profesional sanitario de
calidade. Este documento, elaborado nun momento de cambio da
Universidade, sinalou a necesidade urxente de introducir a
formación da dimensión moral dos profesionais sanitarios.
A reforma do plan de estudos da licenciatura de medicina, iniciado
en 1987, supuxo unha oportunidade histórica para reformular o
ensino da medicina en xeral e, ademais, permitiu introducir a
bioética no currículo dos futuros médicos. Seguindo as directrices
xerais, todas as facultades de medicina do noso país teñen incluída,
nos seus respectivos plans a materia, de carácter troncal, medicina
legal e toxicoloxía, deontoloxía e lexislación médica, onde se inclúe
o ensino dos aspectos éticos e legais do exercicio da medicina.
Podemos dicir, pois, que en todas as facultades se contempla o
ensino da Ética Médica como parte da materia de medicina legal.
Dita materia impártese unanimemente no segundo ciclo da
Gracia D. Hacia un enfoque socrático de la enseñanza de la bioética. En: Ética
y vida, estudios de bioética. Vol 1. Fundamentación y Enseñanza de la Bioética.
Editorial El Búho. Bogotá, Colombia. 2000. pp 185-194.
16
Gracia D. La enseñanza de la Ética Médica. En: Ética y vida, estudios de bioética.
Vol 1. Fundamentación y Enseñanza de la Bioética. Editorial El Búho. Bogotá,
Colombia. 2000. pp 175-184.
17

Grupo de Trabajo sobre “la enseñanza de la Bioética”. o.c.
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licenciatura e o seu carácter troncal fai que sexa en todas as
facultades. Entre as áreas de coñecemento responsables da sua
docencia atópase a de medicina legal e forense que, tradicionalmente
encargouse dos aspectos deontolóxicos e xurídicos da medicina e
que, como veremos a continuación vai estar presente na maioría
das facultades para impartir a materia de bioética.
A inclusión da ética médica no currículo dos estudantes de
medicina, como materia independente, realizouse de forma moi
diversa segundo os centros18. O primeiro que podemos destacar é
que, o 90% das facultades de medicina incorporaron unha materia
que se ocupa da dimensión moral da formación médica. Este é un
feito que debe ser valorado positivamente, e que está moi en
consonancia co desenvolvemento que tivo esta disciplina noutros
países19. Hai, con todo, unha variación significativa entre os
centros, en relación ao apoio prestado á educación ética en términos
de tempo e recursos dedicados ao desenvolvemento desta materia.
En canto ao momento da licenciatura elixido para impartir a ética
médica existen grandes variacións nas diferentes universidades,
tanto no referente ao ciclo de estudos como ao curso. A maioría das
facultades ofrécena como materia de segundo ciclo, aínda que a
porcentaxe de centros en que aparece no primeiro ciclo non é moito
menor. Outras veces non se especifica e pode ser elixido en ambos
casos. No referente ao curso dentro da licenciatura, a variación é
tan ampla que abarca desde o 1º ata o 6º ano do currículo de
medicina o cal é, cando menos, sorprendente. O que é practicamente
unánime é que a materia de ética médica queda illada dentro do plan
de estudos, o cal fai que o alumno a perciba como marxinal na súa
educación, carente da importancia e transcendencia que realmente
posúe.
Considero que, como sinalan diversos autores de ámbito nacional20
e internacional21, a ética médica debería ser unha materia integrada
18
Rodriguez Calvo M.S. La Bioetica y la medicina. Memoria para optar al Titulo de
Master. Universidad Pontificia Comillas Madrid. 2005.
19
Lehmann L.S., Kasoff WS, Koch P, Federman D.D. o.c.
20
Grupo de Trabajo sobre “la enseñanza de la Bioética” o. c. Gracia D. La
enseñanza de la Ética Médica.
21
Fox E, Arnold RM, Brody B. o.c.Lehmann L.S., Kasoff WS, Koch P, Federman D.D.
o.c.
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no currículo de medicina, para demostrar a natureza ubicua dos
asuntos éticos e transmitir a mensaxe de que a competencia en ética
médica é fundamental para ser médico. Deberíase introducir a
formación da dimensión moral en todos os niveis educativos, desde
os primeiros anos de universidade ata os sistemas de formación
continuada. Como sinala Diego Gracia22, no primeiro ciclo da
licenciatura deberíase incluír un coñecemento básico de ética.
Posteriormente, sería aconsellable o ensino dunha bioética clínica,
onde se aplicarían os coñecementos básicos aos problemas que
suscita a atención sanitaria e en terceiro lugar, ao final da carreira
e dentro da materia de medicina legal incluiríase a bioética máis
xurídica, que comprendería aspectos de bioética, dereito e
deontoloxía. Esta formación debería estenderse á residencia e
adoptar modalidades que a fagan chegar a quen xa exercen a
especialidade.
En canto ao número de créditos que se propoñen para esta
materia, na maioría dos casos dedícanse 4,5 créditos (45 horas), e
trátase dunha materia cuadrimestral. Os devanditos créditos
repártense de forma moi desigual entre teoría e práctica, case
sempre predominando as clases teóricas e, nalgúns casos, limitándose
só a estas. Considero que isto non é o máis conveniente, non
podemos dar aos alumnos un conxunto de conceptos teóricos que
despois non saiban aplicar ou non vexan como se aplican. Como di
Peter Singer23 os clínicos non aprecian a importancia da teoría para
cubrir o obxectivo de mellorar a actuación clínica e, en consecuencia,
séntense frustrados co ensino da bioética. No referente ao carácter
da materia, na maioría dos centros se oferta como unha materia
optativa. Isto non parece o máis adecuado, non se debería poder
elixir unha materia que se considera esencial na formación dun
estudante de medicina. Creo que o camiño máis axeitado é garantir
que todos os alumnos reciban unha formación en bioética.
Resumindo todo o exposto, poderiamos concluír que hai un
consenso crecente sobre a necesidade e a importancia do ensino da
22

Gracia D. La enseñanza de la Ética Médica.

23

Singer P.A. Objetivo: la actuación clínica. Eidon. Revista de la Fundación de
Ciencias de la Salud. 1999, 2
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ética médica e que, no momento actual, a maioría das facultades
incorporaron unha materia independente que se ocupa da dimensión
moral do quefacer médico. Con todo, existe unha gran variabilidade
no compromiso dos distintos centros co ensino da ética médica.
Desta forma, o contido, método e momento do ensino dentro dos
estudos de medicina pode ser moi distinto nas diferentes
universidades. É necesario unificar a formulación docente desta
disciplina e propoñer o seu ensino en todas as facultades de
medicina.
Como podemos comprobar o panorama actual desta materia nos
plans de estudo non é moi alentador. Tal e como o describiu Diego
Gracia24, “a importancia asistencial da bioética non casa coa súa
exigua presenza nos plans de estudo da licenciatura de medicina.
Debemos pasar do marxinal a consideralo un ideal formativo
necesario”. É urxente e prioritaria a docencia de pregrao, obrigatoria
e sistematizada, nas facultades e a formación posgrao dos
profesionais.
O momento actual que está vivindo a Universidade de face á
constitución dun Espazo Europeo de Educación Superior (EEES),
iniciado coa Declaración de Bolonia de 1999, ofrece outra nova
oportunidade histórica para a reforma da titulación de medicina.
Neste sentido, a proposta das directrices xerais propias da titulación
adaptada á nova normativa de Converxencia Europea inclúe entre
as competencias específicas un bloque dedicado aos valores
profesionais, actitudes, comportamentos e ética. Ademais hai un
bloque de contidos adicado os valores profesionais, que inclúen a
medicina Legal e a ética médica. Podemos adiantar que estes
aspectos da formación médica teñen reservado o seu espazo no
currículum das facultades de medicina dos países da Unión Europea,
é dicir, que os futuros médicos contarán con devandita formación,
de forma obrigatoria. De que xeito integrarase dita materia co resto
das que compoñen o currículo formativo está por determinar.
María Sol Rodríguez Calvo
Departamento de Anatomía Patolóxica e Ciencias Forenses
Universidade de Santiago de Compostela
24

Gracia D. Bioética y Planes de estudio: de lo marginal a un ideal formativo
necesario. Diariomédico.com. 1999
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"Alí, abaixo o cárcere, a fábrica
do choro, tear da bágoa"
Miguel Hernández

Apenas tiña vinte e cinco anos cando empecei a entrar aos
cárceres, estudando filosofía, na medieval e xa desaparecida cárcere
de homes de Alcalá de Henares. Xa me aproximo aos setenta
visitando todos os domingos as presas do moderno Centro
Penitenciario de Mulleres de Brieva, preto de Ávila. Dóeme cando
non podo ir. No traxecto expulsáronnos de dous cárceres por
denunciar a institución ante o Valedor do Pobo, pola situación dos
nenos en Yeserías e por suxeitar á cama con esposas de ferro ás do
"psiqui". Viaxando, tiven a oportunidade de visitar outros cárceres
en Honduras, Uruguai, Perú, Nicaragua, Xapón, etc. Aínda que os
nosos cárceres non son –nin moito menos dos peores– son un
fracaso absoluto para o que din pretender. Para o 2025 espero que
nos avergoncemos delas. Así pasou xa cos psiquiátricos do XIX.
Este longo itinerario marcou para ben a miña vida e inundou o meu
sentir todo. Pode que este traxecto suxerise a Manresa a miña
presenza.
1. Iluminando camiños de reconciliación
Iluminando nada máis, porque no cárcere é difícil culminar
ningunha tarefa. Pódense iniciar procesos, andar os primeiros
pasos dalgúns camiños de reconciliación.
A primeira reconciliación foi acontecendo en mi mesmo con todo
o que en min hai de violento, delincuente e errado. "Ningún é
inocente, nin un só, non hai ningún sensato, ninguén que busque
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a Deus. Todos se extraviaron, igualmente obstinados, non hai un
que obre o ben, nin un só" (Salmo 14, 3). É doutrina paulina en
Romanos: "todos somos presos do pecado e da morte". A día de hoxe,
confeso que non me deprime gran cousa nada do que en min
xermola ou saíu torcido e delituoso: son un pobre delincuente de mil
maneiras reconducido ao perdón e á misericordia. Os cárceres
reconciliáronme coa miña pobre condición.
Reconciliado funme reconciliando coas condutas e persoas que
máis rexeito. Podo dicir con rotundidade que non me sinto superior
moralmente a ningún preso ou presa coñecido no meu traxecto. Xa
sei que fixeron cousas horribles (unha delas visitou gozando, por
exemplo, disfrazada de monxa e de embarazada os estragos e mortes
producidos pola súa bomba). Pero as miñas circunstancias foron
todas favorables, mentres as súas, normalmente, puro vento
contrario. A ninguén xulgo. Miro, quero e sorpréndome. Tiremos de
anecdotario.
Reconciliarse con quen mata un amigo. Acompañaba eu un
escolar (xesuíta) no seu proceso de decidir a súa saída da Compañía.
Aínda sen resposta á súa petición de saída, marchou antes para
esperar fóra a resposta. Distraendo a súa primeira angustia entrou
nun bar no que unha rapaza francesa o invitou a beber. Dous
rohipnoles, como dous tiros, lle deslizou ocultamente no seu vaso.
Subiuno ao seu cuarto e alí morreu o meu amigo. Tocaba a guitarra
todos os domingos na parroquia. Na prensa apareceu e coa morbosa
connotación de que era un xesuíta. A rapaza, cazada, xa estaba no
cárcere o domingo seguinte asistindo á eucaristía.. Nunca esquecerei
a súa figura apoiada no lintel da capela (digamos) de Yeserías. Suei
toda a misa mentres se aproximaba o bico da paz que inevitablemente
tiña que darlle. Cheguei: "era o meu amigo, gustaríame falar
contigo". Falamos ese día e outras moitas veces e puiden asistila ata
a morte –soa e de SIDA– no Hospital de Infecciosos Carlos III.
Dicíame: "rézolle a el, era moi bo. Non o quería matar, dinlle a dose
que daba aos clientes aos que lles quería roubar a carteira". ¿Que
outra cousa que a acoller, se xa descubrira no meu entrañable Libro
sagrado que "quen mate a Caín o pagará sete veces" (Xen 4, 15). O
noso Deus quere a todo Caín e defende con celo a súa vida. ¡Cousas
de Deus!
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Máis me custou ir reconciliándome coas internas (xa non podo
chamalas terroristas) de ETA. Se vos digo a verdade, con algunha
aínda se me tensa o estómago, se segue albergando propósitos de
morte. Tratei e trato ás máis famosas en galóns de mortes (as súas
fotos están na miña Biblia). Aquí vai unha viñeta.
Por fin cazaron unha do comando Nafarroa, longamente buscada,
con dezaoito mortes ás costas. Tras o seu paso polo hospital
trouxérona a repoñerse ao cárcere de mulleres de Carabanchel,
onde entón –antes da política de dispersión– soamente estaban as
de ETA e as do GRAPO. Ao domingo seguinte estaba coa camisa
aberta, cun costurón ata a boca do estómago, secando a súa ferida
pois lle feriran o bazo e non sei que outra cousa. Durante a semana
preguntaba como abordala ao Señor das misericordias.
Revolvíanseme, anoxándome, imaxes do seu atentado. Deus saíume
ao paso con outro ensanchador texto do libro da Sabedoría ao inicio
do capítulo 12: "Todos levan o teu sopro incorruptible" ¿Tamén ela?
Lin escrituristas que interpretaban o de "sopro" como "vida" recibida.
Necesitaba máis e atopeino ao final do capítulo anterior:
"Compadéceste de todos ("tes misericordia", traducen outros) porque
todo o podes, pechas os ollos aos pecados dos homes para que se
arrepintan. Amas a todos os seres e non aborreces nada do que
fixeches; se odiases algunha cousa non a crearías. ¿E como
subsistirían se ti non o quixeses? ¿Como conservarías a súa
existencia se ti non as chamases. Pero a todos perdoas ("tes
compaixón" traducen outros) porque son teu, Señor, amigo da vida".
A ela, tamén.
Entrei no cárcere preguntándome como faría sentir boa a esta
rapaza. Ao vela sentada e oírlle que ía pasar sentada moito tempo
recuperándose, díxenlle: "NN, ¿por que non me fas un xersei ben
gordo? Díxome: "encantada que aprendín na casa. Tráeme la e
modelos". O domingo seguinte comezou e con que gusto me ía
medindo e avanzando. Verde é. Precioso aínda que, polo punto e a
calidade da la, só vale para o Ártico. ¿Para que entrar nunha
discusión inútil sobre a súa motivación? Dirixinme ao seu canto bo
–que tamén o tiña– porque seguía sendo "súa".
Para reconciliarme axuda buscar as súas cousas boas para
poñérllelas despois diante dos seus ollos. Unha rapaza lesbiana,
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caía en grandes leas asediando mulleres e molestándoas con
chamadas continuas e provocativas. Isto mesmo lle acontecía con
algunhas funcionarias. Castigos, partes, intentos de abusos, facíana
vivir sempre no duro primeiro grao illada das internas. Unha e
outra vez, cortaba os brazos –"chinarse" no argot– e cosíana como
podían. Os seus brazos eran un bacelo. Dicíalle: "muller, perdoa,
home (ás "machitos" hai que chamalos "home" ou "tío") non te fagas
dano". Inútil. Observei que tras cada intento se recuperaba con
moita enerxía levantando incansable unha caixa de cartón chea de
botellas de auga. Díxenlle: "Coco, tesme que dicir de onde sacas esa
forza para loitar e recuperarte dos baixóns". Díxome como a cousa
máis sinxela: "Chema, como na miña vida me mataron tantas veces,
aprendín a resucitar". Escribiumo na Biblia. Dende entón entendo
o que é tanta morte acudindo a Cristo no seu descenso aos infernos
e a súa resurrección inevitable: ¡tanta morte non se pode aguantar!
Pero haberá algunha á que non poderás ver baixo unha perspectiva
favorable, dicíame ás veces. Atopeime cunha de carácter odiosamente
violento e conflitivo. Chamábana a "mesera" porque os directores
dos centros a peloteaban entre si tras aguantala uns meses. Volveu
a Yeserías tras un circuíto por moitos cárceres. Planeei abordala
decididamente. Pedinlle virse ao centro do patio –un insulto de
sesenta metros de cemento en chan e muros– para que non se
distraese co que lle ía dicir. Mirándoa fixo aos ollos e a trinta
centímetros pedinlle un favor para que se sentise do lado de axudar.
Prometeumo. Con toda a miña forza: "Andrea (digamos) ti vas de
mala entre as malas; témente as internas e os funcionarios. Eu se
te vexo na rúa pásome á beirarrúa de en fronte. Levo máis de
corenta anos indo a cárceres. Sabe que ti vas de Humphrey Bogart;
a dura, a mala. Co que sei de ti, eu esa película non a creo. Ti es
boa. Ti es un animal acosado dende nena (entre outras, o seu pai
ferreiro tiroulle un martelo ás costas cando tiña oito anos e
deixouna un pouco corcovada para sempre) e só sabes estar á
defensiva, pero no fondo es boa e estás desexando vivir a tenrura,
pero non sabes. Pensa esta semana se vales para algo, e o domingo
que vén cóntasmo. "Corta o rollo, Chema, ¿para que podo eu valer?
¿Non me coñeces xa de anos "? "Ti pénsao", insistinlle. Prometeumo
non moi convencida. Eu quería que se reconciliase, sequera, cunha
porción dela mesma.
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Ao domingo seguinte veu a min e díxome: "Josemari xa o atopei".
"¿Para que vales? corteina intrigado. "Josemari, descubrín que polo
menos vallo de mal exemplo. Se alguén quere acertar, abonda con
que me observe un pouco e non me imite". "Anda, explícame iso".
"Mira son como os fitos de pedra das estradas con curvas. Para
viaxar ben fíxaste neles, evítalos e chegas a onde vaias". Quedei
xeado. Respondinlle: "impórtache escribirmo na Biblia". "Ben, pero
gustaríame escribircho cun boli verde porque me custou moito
atopar algo para o que sirvo. Vou á tele que teño alí un". Volveu e
escribiume: "Ninguén é un fracaso absoluto. Sempre se pode servir,
polo menos, de mal exemplo. Andrea P" 26-7-92. ¡Que patética
humildade!
Tes que chegar á convicción de que o outro que che crea distancia
e ociosidade, pode ser e é superior a ti en moitas cousas, ou, polo
menos, nalgunhas. ¡Tes que admirar a aquel co que te queres
reconciliar. Traio catro cousiñas dos meus anos de trato coas do
GRAPO. Pola súa causa aguantaron –un grupo de oito ou dez– máis
de cincuenta días de folga de fame. Ao final –ante o perigo de morte–
leváronas ao Marañón. Eu visitábaas todos os días ao atardecer.
Empeoraban. Aínda así arrancábanse as sondas polas que intentaban
alimentalas. A súa inspiración era o diario –redactado entre
sufrimentos e dores– dun grapo, o "o cunca de ferro", que aguantou,
alimentado artificialmente, máis de cen días. Cando mataron os
xesuítas do Salvador, recibíronme: "Josemari, ¿impórtache subir a
escola?" "Imos", díxenlles un pouco sorprendido pois alí eu apenas
subía. Atopeime cunha mesa cuberta humildemente cunha colcha
vermella e unhas floriñas pequenas xermoladas nas fendas do
cemento (non hai xardíns). Doce ou catorce rapazas arredor da
mesa de pé. Falou unha delas, licenciada en Filosofía: "Josemari,
querémosche dar as grazas porque aos xesuítas do Salvador os
mataron polo mesmo polo que nós loitamos: por axudar aos pobres
fronte aos poderosos e o capital". Despois recitáronme unha pequena
poesía, na que entre outras cousas se dicía: "Haberá un día en que
todos os que loitamos polo imposible saltaremos de alegría nas
pradarías eternas" (admirable porque elas abxuran expresamente
da súa fe). Abrazáronme unha a unha e regaláronme unha tarxeta
con todas as súas sinaturas que gardo como un tesouro do
misterioso e indescifrable corazón humano. Eu nunca fixen –nin de
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lonxe– polo evanxeo o que estas rapazas fixeron pola súa equivocada
causa.
Seguiría contando e contando anécdotas, sobre como reconcilialas
coas súas familias, cos funcionarios, coa garda civil, etc. Se estás
tentado de rexeitar, o mellor é escoitar as súas historias. ¡A súa
historia e a de toda persoa que se me atravesa! Hai que escoitar
devagar as historias. Aí vai unha, como exemplo.
Aínda non hai moito pedinlle a unha xitana do norte de España
de vinte e dous anos na que vía unha virxindade sepultada nunha
vida de prostituta e drogadicta e que me dicía frases brutais de sexo
que me descolocaban. "Pitu, ¿por que non me escribes a túa vida e
me contas todo o que ti queiras? " Xunto a min teño os 40 folios
estremecedores escritos a man dun tirón, en tres días: "Que
descanses, voume á cama que estou aquí dende que espertei.
Metinme mantas debaixo para aguantar. Son as dez da noite e xa
fixeron o reconto. Moitos biquiños e que teñas un bo sono, e eu
igual e todo o MUNDO (sic, con maiúsculas"). O seguinte." ¡¡Ola
boas tardes!! Son as cinco da tarde, levanteime de durmir". Así de
esgotada estaba da sesión anterior. ¿Por que tantas páxinas e tan
a cachón? Por fin alguén pensaba que o seu –todo o seu– era
importante. Titulou o seu escrito: "a historia dunha que se cría nun
ambiente entre prostitutas e drogadictos" Se eu lle respondera ou a
cortara ante as súas brutalidades sexuais, nunca lle permitiría
contar toda a súa vida (entre outras, o seu pai violou as seis irmás).
Paseino a máquina, encaderneino preciosamente. Decoreino con
fotos e debuxos e hoxe ensínao –¡orgullosa!– polos cárceres polos
que segue rodando.
O máis importante e fácil/difícil é reconcilialas con Deus. Gustoume
moito descubrir esta frase do San Claudio de la Colombiere: "Direi
a todos que a túa misericordia está moi por enriba de toda malicia
humana e que ningunha maldade terá o poder de cansala; que
ningunha maldade terá o poder de cansala; que ningunha recaída,
por vergonzosa e grave que sexa, deberá levar ao pecador a
desesperar do teu perdón"1. Digo o máis difícil porque é moito o que
non se pode facer –sobre todo coas do GRAPO e as de ETA (a peor
1

Claudio de la Colombiere, carta 96
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morte en vida prodúcese nas mentes das que son levadas á violencia
de mans da ideoloxía. É un estrago do esencial: outra vida estórballes
e elimínana). Digo que é o máis doado porque Deus vén na nosa
axuda. Trátase de dicirlles que Deus as segue querendo. Eu, a estas
alturas, dígoo cun convencemento que a moitas lles chega ao fondo.
Case todas me piden que rece sobre elas (fágolles unhas oracións
breves e axustadas á súa situación e pasado, mentres rezo xunto a
elas, son as miñas mans sobre as súas cabezas e os meus ollos
mirándoos con brillo prestado que non poucas veces rematan en
bágoas). Hai un texto que dá forza e convencemento: "E todo iso é
obra de Deus, que nos reconciliou consigo a través do Mesías e nos
encomendou o servizo da reconciliación... Somos pois embaixadores
de Cristo" (2 Cor 5, 18 s). Se El me envía, estará xunto a min cando
intento reconciliarlle alguén que vén de moi lonxe. Unha das que
sigo visitando e me sorrí coa mirada máis liberada e alegre estivo
moitos anos metida en ritos satánicos e cun pacto co demo. Cun
Noso Pai e un desafiala a dicilo collida da miña man afastouna do
666 maldito.
Nunca esquecerei as eucaristías do psiquiátrico e moito menos o
domingo de Pascua en que levamos un cirio precioso e, xunto a min,
sentada unha coas dúas pernas escaioladas por tirarse dende o
tellado. Ocórreseme dicir que a vida vai gañar por goleada e nun
descoido meu, levántase a das pernas e arréame un golpe tremendo
no cocote co cirio pascual. Quente estaba a cera. Polo visto non está
claro para todos que vai gañar a vida.
Por fin reconciliarnos todos co misterio dos designios de Deus en
vidas que non admiten ningunha explicación doada. Foi na
enfermaría onde coñecín unha muller duns corenta –chamarémola
aquí Blancaflor– á que só se podía visitar con máscara pois tiña
SIDA e tuberculose. Con sorpresa, vin que sobre a súa almofada,
coidadosamente colocado, estaba un libro aberto. Era a Biblia.
Aproximeime e puiden observar o engurrada e chea de po que estaba
a páxina na que estaba aberta. ¿É que sempre a tes aberta na mesma
páxina? pregunteille. Un pouco ruborizada respondeume: "Sempre
aí, no salmo 91. A miña nai, como eu dende os doce anos, gañaba
a vida co seu corpo. Regaloume a Biblia e abríndoa nese Salmo,
díxome, ti rézao todos os días, do demais non te preocupes".
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Blancaflor, chorando, recitoumo de memoria. "¿Por que choras?"
"Como non vou chorar, se lle recei miles de veces o de –refuxio meu,
alcázar meu, Deus meu en ti confío. Que el me libraría da rede do
cazador, da peste funesta e cubriríame coas súas plumas, e agora
atópome con tuberculose e sida. O peor non é a enfermidade senón
o sufrimento tan terrible que teño pensando que ao meu Deus lle dá
todo igual e me fallou". Veume á cabeza un artigo que había anos
escribira sobre as crises de Xeremías ("Xeremías case aprendeu a
orar") con Deus "regueiro enganoso de auga inconstante". Non
tiven ocasión de vela moitas veces máis pois hospitalizárona e nada
volvín saber dela. Entón, como tantas veces, repetín: "Chegue á túa
presenza o lamento do cativo" (Salmo 79,11)
2. Breves trazos para unha espiritualidade da reconciliación nos
cárceres
O primeiro, lembrar que ser cristián é seguir a un delincuente aos
ollos da xustiza deste mundo e condenado por ela, sen apelación
ningunha e tras oír do que o entregaba á chusma: "Pero ¿que fixo
de malo?". Lembrar que ese delincuente foi posposto a outro
chamado Barrabás. Lembrar que unha das súas últimas olladas e
palabras, antes de entregar o seu espírito ao pai foi para outro
bandido ao que prometeu o paraíso (Lc 23, 43). Lembrar que esa
morte tan de delincuente é a que nos reconciliou a todos con Deus:
"A morte do seu fillo reconciliounos con Deus" (Rom 5, 10)
O segundo, lembrar que unha das súas benaventuranzas é para os
que visitan os presos e outra para os que sofren persecución pola
xustiza. Xa en Isaías, recomendábanos telos moi presentes: "O
xaxún que eu quero é este: abrir as prisións inxustas, deixar libres
aos oprimidos, romper todos os cepos... non cerrarte á túa propia
carne" ( Is 58, 6). Aos que isto fan xermólalles "a carne sa" (v. 8)
O terceiro, non esquecer que todos somos delincuentes dalgún
xeito e todos nos atopamos presos de mil maneiras ridículas. Delas
só nos pode salvar o que veu para "liberar a todos os que por medo
á morte permanecían como escravos" (Heb. 2, 15). Acompañei algún
tempo a un xesuíta alcólico que fixera cousas moi boas, pero
irremediablemente collido polo o viño. Na miña Biblia teño un
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anaco de sobre escrito por detrás da súa man e con manchas de
viño, coa oración que recitaba a diario na enfermaría: "Aínda que
son un impío, quizais pertenza á xentalla, misteriosamente divina
dos desherdados, dos abandonados, dos que sofren". ¡Que tráxica
realidade e canta verdade! Eu tamén quero entrar mesturado con
esas xentalla "misteriosamente divina"
Por último confesarvos que ao cárcere hai que ir con moita
fidelidade porque o que máis lles chega e os reconcilia é saber que
chova ou neve, verán ou inverno, ti estás con eles. Procurar non
faltar nunca, é a metade da tarefa. Eu atrévome a anoar dous textos
de Hebreos aínda que están en sitios diferentes: "Se compartistes o
sufrimento dos presos" (Heb 10, 34), xa hai que "acordarse deles
como coencadeados (metidos no mesmo grifón) con eles" (Heb 13,
3). Cando se comparte de veras o seu sufrimento, xa nunca estás
fóra do cárcere. Víveste co encadeado con todos os encadeados (non
só dos cárceres).
Solo me queda engadir que hai que ir con moita alegría pola sorte
tremenda de poder visitalas e con poucas andrómenas. Unha
voluntaria, grande amiga miña, organizoulles concertos, bailes,
pallasos, sorteos, viaxes, baños, e ata unha corrida de touros
dentro do cárcere con touros de verdade e con tendidos de madeira.
¡Esperábana! Para liberalas hai que levar chiste, alegría, cariño e
catro cigarros e pistas para un bo avogado a quen están rodeadas
ou rodeados de malas novas.
Haberá un día no que "habitará o lobo co año, a pantera xunto ao
cabrito" (Is 11, 6). Entre todo, podemos ir adiantando ese día. Do
carisma ignaciano plasmado na Fórmula do Instituto, polo menos,
algo me salpicou para "reconciliar desavidos e servir aos que se
atopan nos cárceres".
José María Fernández-Martos
Profesor da Universidade Pontificia de Comillas
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As 12 viñetas coa imaxe de Mahoma, publicadas o 1 de febreiro de
2006 polo xornal danés Jyllands-Posten, desembocaron en actos
tráxicos e violentos como a queima da embaixada danesa en
Damasco, a cargo de radicais musulmáns. O feito provocou unha
reflexión sobre os límites da liberdade de expresión nas democracias,
e o problema da compatibilidade ou incompatibilidade de islam e
democracia.
Por outra banda, o discurso de Bieito XVI na Universidade de
Ratisbona o 12 de setembro pasado recollía unha cita do emperador
bizantino Miguel II Paleólogo sobre a relixión musulmá na súa
dimensión máis belicista que desatou a furia de fundamentalistas
musulmáns dificultando o clima para a visita do papa a Turquía e
evocando unha difícil aproximación entre o islam e o cristianismo.
Non hai moito tampouco, a cancelación da representación da
ópera Idomeneo (na versión de Hans Neuenfels, a cargo da Deutsche
Oper o pasado setembro en Berlín), por prudencia, ante a posible
reacción de integristas musulmáns diante dun espectáculo que
exhibe as cabezas cortadas de Xesús, Mahoma e Buda, foi outro
feito que alarmou da posible incompatibilidade entre islam e
secularismo.
Máis recentemente o bispo auxiliar emérito de Valencia, monseñor
Rafael Sanus Aba dicía sentir vergoña pola supresión do desfile do
bando moro de Alcoi no pasarrúas que os alcoianos fixeron en Nova

525 61

Alfonso Agulló Canda

York. Dicía este bispo: “a verdade é que en Estados Unidos, a
presenza dos árabes nun desfile, … resulta molesta socialmente e
politicamente incorrecta”1. No fondo destas palabras o bispo alcoiano
viña a dicir que, no marco da relixión musulmá, a ilustración sería
imposible por contradicións escandalosas que encerra o islam. E
como proba mencionaba que aínda os países islámicos non aceptaran
a Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
Con estas mensaxes tan actuais ponse sobre a mesa cuestións tan
inaprazables como as seguintes: ¿é compatible islam e democracia?
¿é compatible islam e secularismo? ¿Pódese intentar unha
aproximación entre o islam e o cristianismo?
Polo que fai á compatibilidade entre islam e democracia, á parte
de ser unha realidade en Turquía, malia as peculiaridades deste
sistema, é unha tese que manteñen filósofos árabes. Agora ben, esta
tese ten importantes dificultades. Así, por exemplo, Kitagawa
sinala que os musulmáns empéñanse en crear dende a orixe unha
comunidade total onde se asocian aspectos exteriores e interiores,
políticos, sociais e espirituais2. Pola súa banda, o fenomenólogo das
relixións Xavier Picaza engade a esa apreciación de Kitagawa: “esa
é a grandeza e o risco do islam no camiño da historia. O islam foi
grande (e pode continuar séndoo) na medida na que forxou un tipo
de sociedade estable, organizada dende a fe, onde todos os aspectos
da vida están regulados partindo da mesma palabra de Mahoma
(…) Pero aquí onde está a grandeza pode encontrarse o gran perigo
e risco: a posible desintegración actual do tecido social determinado
pode levar á ruptura relixiosa. Deste xeito, un islam secularizado na
liña occidental moderna, resulta dificilmente concibible. Por iso, o
islam destes últimos decenios está reaccionando con violencia
fronte ao que puidéramos chamar a “ameaza occidental de
secularismo”3. A superación por parte do islam deste risco para
Xavier Picaza radicaría en que non se absolutizase a interpretación
da mensaxe de Mahoma nun pasado cerrado, conxelado e clausurado,
porque deste xeito faría totalmente inviable a apertura da sociedade
1
R. Sanus Aba (obispo auxiliar emérito de Valencia), Moros y Cristianos en Nueva
York, El País, 26-10-2006.
2
J.M. Kitagawa, Religiones Orientales, Payot, Paris 1961, 196-242.
3
X. Picaza, La Mujer en las Grandes Religiones
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musulmá á democracia. En definitiva, dende unha perspectiva de
revelación literalista do Deus islámico, fixada no pasado, a
democracia sería imposible. Pero a teoloxía islámica non pode ser
escrava dun contexto histórico pasado e cerrado dende a mesma
fidelidade á mensaxe de Mahoma. O islam non pode permanecer
escravo dunha interpretación anacrónica se de verdade quere
potenciar a súa mensaxe liberadora e universalista. “Non podemos
esquecer que Mahoma, sendo un xenio relixioso, foi ante todo un
condutor de masas, un estratego social: así conseguiu unir as tribos
árabes espalladas, dándolles unha conciencia mesiánica e
presentándoas coma pobo destinado a convocar en unidade (en
uma) a todas as nacións e razas da terra”4.
Polo que respecta aos filósofos árabes, que defenden esta
compatibilidade, cabe subliñar o pensador iraniano Ramin
Jahanbegloo que, tras a súa detención durante 122 días en Teherán,
en réxime de illamento, recoñecía publicamente que se existen
actualmente máis de 6.000 comunidades e un número semellante de
linguas distintas, este feito, por pura natureza, dá lugar a existencia
dunha variedade inmensa de visións do mundo, crenzas, valores e
prácticas, e nesta liña subscribía as palabras de Ghandi: “non
poderán sobrevivir aquelas culturas que pretendan excluír as
outras”5.
Por prolongación poderíamos dicir que tampouco poderían
sobrevivir aquelas sociedades que exclúan as outras, e finalmente,
non poderían sobrevivir aquelas persoas que excluían as outras.
Trátase dunha reivindicación da tolerancia relixiosa e da
interculturalidade como condición de posibilidade da propia
supervivencia relixiosa e cultural. E dicir, nada máis que as
culturas, relixións e persoas que sexan tolerantes, teñen mellores
garantías de supervivencia.
Deste xeito chegamos ao que intenta ser a mensaxe central desta
reflexión, que non é outra que a seguinte: a comprensión relixiosa
musulmá e cristiá da alteridade persoal é unha instancia privilexiada
para unha pedagoxía secular da tolerancia.
4

X. Picaza, La Mujer en las Grandes Religiones, (Ed. Desclee de Brouwer, Bilbao
1991), páx.,138.
5
R. Jahanbegloo, En defensa de la diversidad, El Pais, 29-10-2006.
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Tanto o cristianismo como o islam topan no xudaísmo un tronco
común que vincula ambas relixións. As tres relixións conciben a
Deus como Alteridade e Transcendencia. “E gritaban un ao outro;
Santo, santo, santo, Yahveh Sebaot” Is 6, 3; “Eu son o que son” Ex.
3,14; “Pero o meu rostro non o poderás ver; porque non pode verme
o home e seguir vivindo” Ex. 33, 20. A santidade desde a cultura
hebrea é comprendida como misterio, alteridade, transcendencia e
é atribuíble a Deus dun xeito excelso e glorioso. Esta teofanía como
transcendencia, santidade e alteridade o islam potenciouna ao
evitar aproximacións á realidade de Deus con nomes con claro risco
de paganismo como pai ou esposo, propias da teoloxía xudía. Polo
contrario, no cristianismo, sen perder a transcendencia e abismo
entre Deus e os homes, é a mediación da persoa e a mensaxe de
Cristo a que presenta un Deus máis próximo.
O filósofo que por excelencia reflexionou sobre o concepto de
transcendencia, santidade e alteridade foi Emmanuel Levinas en
dúas obras fundamentais: Totalité et infini e Autrement qu'être ou
au-delà de l’essence”, ambas traducidas ao castelán na editorial
Sígueme de Salamanca. A quintaesencia da mensaxe de Levinas
nestas obras e que Deus e o outro por excelencia, é o que se resiste
a todo intento de conceptualización e dominio científico. É máis,
abordar a Deus como obxecto de coñecemento é non entender nada
de Deus, porque a máis privilexiada teofanía, por riba e antes de
toda epistemoloxía, é nunha relación ética manifestada na cara e no
rostro do outro. Este rostro é o significante que ten por significado:
“non matarás” ao outro, non matarás a outra comunidade, e non
aniquilarás a outra relixión. A proto-revelación de Deus é en
termos de proto-tolerancia que se ha de espallar e universalizar
entre as culturas. É así como (a experiencia do holocausto nazi que
tan de preto viviu Levinas) é a razón de ser da súa teoloxía e
filosofía. Unha filosofía que é un itinerario intelectual para que
ningún holocausto ou aniquilación do outro volva ter lugar, esta
posibilidade ven garantida pola fidelidade á proto-tolerancia
teofánica.
Esta teofanía primixenia e fundante, que presenta a Deus como
condición de posibilidade do outro rostro, da outra comunidade, da
outra relixión, creo que é o máis profundo que se escribiu sobre a
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tolerancia, e toda relixión que non viva e celebre esa alteridade
como teofanía traizoa o mesmo Deus. Neste senso cabe dicir que as
diferentes revelacións necesítanse nun clima de reciprocidade de
amor e profundo respecto.
De todo o anterior podemos afirmar que as culturas con tradición
relixiosa, especialmente o xudaísmo, o islam e o cristianismo,
(relixións que recataron a Deus das cadeas da natureza, relixións
históricas), penso que son instancias privilexiadas, en base á prototeofanía da transcendencia e santidade, para realizar una tarefa
pedagóxica de cara a inculcar unha cultura da tolerancia nunha
sociedade que se obstina en dicir secularizada. Dito doutro xeito:
quen queira comprender con autenticidade o significado da
tolerancia, cómprelle ser antes fiel musulmán, xudeu ou cristián.
Polo tanto, en ningures mellor que no contexto cultural destas
relixións para unha compatibilidade entre relixión e democracia,
entre relixión e secularismo, e por suposto, a aproximación entre
cristianismo e islam en virtude da proto-teofania de Deus é unha
realidade por ser un espazo común de ambas relixións.
¿Por que logo estas reaccións violentas como as provocadas polas
caricaturas de Mahoma no xornal danés, ou as provocadas polo
discurso do papa Bieito XVI en Ratisbona…?
Estas reaccións só poden xurdir dun pseudo-islam e duns pseudocrentes: os radicais, fundamentalistas, integristas, ateos, en
definitiva. Os totalitarios, os partidarios de repetir un holocausto
comezando polo deicidio dun Deus cuxa proto-teofanía ordena non
matarás a outro home, non matarás a outra comunidade, non
matarás a outra relixión. Agora máis alto ca nunca cómpre berrar:
non ao deicidio no nome dun ídolo, no nome dunha pseudo-relixión:
a intolerancia. Quen se di tolerante, no fondo dise crente no outro,
e sendo este imaxe de Deus, crente tamén no Outro. E quen se di
ou amosa intolerante, dise homicida e deicida, e ateo.
Alfonso Agulló Canda
Licenciado en Teoloxía e Filosofía
Profesor de Filosofía
morrozco69@hotmail.com
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II xornadas monásticas
no mosteiro de Armenteira

María Ter
esa Ig
lesias e P
aula Télle
z
eresa
Iglesias
Paula
Téllez

A comunidade de monxas cistercienses de Armenteira ten a
valentía evanxélica de abrir as súas portas a unha convivencia total con
grupos de leigos e leigas. Moi reducido no número, xa que o espazo de
que dispoñen é pequeno. O ano pasado fixeron un de seis e este ano
repetiron con oito persoas. Foron o ano pasado, na ponte da Inmaculada,
e na ponte do Pilar neste curso.
Quixemos recoller a vivenza de dúas persoas, unha de "fóra",
María Teresa Iglesias, e outra de " dentro", Paula Téllez.
As dúas quedan descontentas do que expresan, din que o vivido
é moito máis fondo e rico. Pero algo é algo.

Unha chamada telefónica. Unha suxestión: por que non intentas
escribir sobre a túa experiencia das xornadas monacais de Armenteira
realizadas entre o 11 e o 15 de outubro? Días despois, un papel en
branco, un bolígrafo, diante, o Señor e unha petición: "se ti o que
poñas as palabras".
Hai xa algúns meses que me fixeron a oferta de participar nestas
xornadas e esperaba a data con curiosidade, expectativa e ilusión.
Cheguei ao mosteiro sobre as 18:00 horas cargada de "cousas"
(cinco libros –algúns de espiritualidade e outros de estudo–,
bolígrafos suficientes, roupa en abundancia e moitos bombóns) e
coa miña vida (as miñas ilusións, as miñas buscas, o meu atafego....).
O primeiro contacto cos que compartían comigo experiencia foi
positivo pero pouco máis.
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Pasa a noite e comeza o día: 4,30 da madrugada; e remata o día:
21:30 da noite e.... onde están os meus libros, bolígrafos?, na
mochila, sen tocar. Resoaban na miña mente aquelas preguntas que
nalgúns momentos da miña vida escoitara e que eu mesma me facía:
Que fan todo o día? Non se aburren?... e asomaba un sorriso aos
meus beizos ao contabilizar o que fixera eu nesa xornada.
Seis horas de traballo físico en silencio, tres pola mañá e tres pola
tarde; unha hora e media dedicada ao estudo e meditación da
palabra; eucaristía, e todo iso marcado pola liturxia: vixilia, laudes,
terza, sexta, nona, vésperas e completas. Vaia actividade! Non
paran!
Aínda seguía eu cargada coa miña vida e tan só reparara na
actividade. Sería ao día seguinte cando algo cambiou no meu
interior. A invocación a María da mañá "vela comigo... ensíname a
gardar a palabra no corazón... cantarei un cántico novo", xunto co
canto litúrxico pausado, xerou no meu interior unha quietude, un
sosego, unha pacificación que fixo todo diferente; as cousas e os
acontecementos comezaban a recibir a luz, e as pezas do puzzle da
miña vida que se resistían, íalles descubrindo as fendeduras do
encaixe. Sentía a mirada do Señor prendida en min e a súa tenrura.
Ao final... a mesma actividade pero que distinta!
Os libros seguían na mochila, o único que baixaba eran os
bombóns, había que celebrar o aniversario! E o Señor, de novo,
regaláraseme!!!.
Nos días posteriores podo dicir que afondei nesa serenidade, que
quedaron atrás esas cousas da vida que non te deixan vivir, que
aumentou a confianza, a esperanza e a ilusión, que me afiancei no
amor primeiro que me amou inmensamente e dende toda a
eternidade; que vivín e gardei a palabra cunha claridade, constancia
e un deleite como poucas veces, que me impliquei, alegrei e gocei con
aquela "fermosa" comunidade cisterciense e os meus compañeiros de
experiencia; que me impresionaron e axudaron moitísimo as homilías
da eucaristía e hoxe, despois de case dúas semanas, podo dicir que,
cada día, ao espertar, penso: xa me gustaría escoitar a Juan María
e recibir a súa iluminación da palabra! (sinto a síndrome de
abstinencia!).
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Chegou o día 15; non tocara os libros, xa se acabaran os
bombóns!!; comezaron as despedidas; rematou a eucaristía e, ao
volante do coche en dirección á miña casa, pensaba: que deixei e que
levo?
Levo a Mª Teresa, a mesma que chegou, pero... máis baleira e
máis chea.
Baleira de todas as ansiedades e inquietudes que tiña e cheo o meu
corazón de novos rostros nos que atopei o rostro de Deus, de
acontecementos que me ensinaron a relativizar as miñas desilusións
e a ver e vivir a vida dende outra perspectiva, de experiencias que
me impulsan a buscar e sentirme a gusto no silencio repleto de sons
da alma; e coa seguridade de que o Señor me quere onde estou.
Grazas a Carmen, Carmina, Ángeles, Alicia, Mª Carmen, Lourdes,
Ana, Paula, Benita, Andrea, por permitirme compartir con vós o
tesouro da vosa existencia!!
María Teresa Iglesias

Daquela era unha adolescente, cando estiven no primeiro encontro
para a mocidade que organizara o papa Xoán Paulo II. Recordo que
fora en Roma e que o lema dicía: Aperite portas Redemptori. Agora
vou falar doutro encontro de xente que xa non é tan nova e que
participamos das "portas abertas" do mosteiro de Armenteira,
vivindo en comunidade –as monxas e quen non o son– a presenza
de Xesús.
O ano pasado fixeramos unha experiencia similar, que resultou
moi positiva, tanto para as persoas que viñan de fóra, como para
a nosa comunidade. Así que convocamos: As segundas Xornadas
Monásticas, nos días do 12 ó 15 de outubro do 2006.
Aqueles días, casualmente, soñara que o mosteiro estaba cheo coa
miña familia e con tódolos parentes das miñas irmás de comunidade...
e chegou o grupo de oito persoas co que compartímos a nosa vida,
esta vez cando andaba ben esperta.
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Como di o salmo, "este é o grupo que busca ó Señor" (Sal 23): eles
e máis nós iamos á procura do Señor. A comunidade aumentaba por
uns días e as campaneiras –as irmás que normalmente tocamos a
campá, só nun ángulo do claustro– durante as xornadas tiñamos
que ir por un lado enteiro adiante, anunciando co seu son, o tempo
do ora ou do labora.
Compartímola vida enteira dende a mañá cedo ata a noitiña con
persoas buscadoras, que estaban á escoita, atentas e responsables,
maduras e cunha profunda inquedanza de atoparse con Deus no
silencio do seu corazón. Compartimos a misa e a mesa, o traballo
manual e momentos de xuntanzas, a oración litúrxica e tamén
intres máis persoais… E aínda que agora non están intramuros,
seguimos compartindo a vida, pois fican entre nós. Seguen na nosa
compaña.
Para rematar, ¿quén lles ía dicir ás miñas irmás maiores, que
levan xa cincoenta ou sesenta anos de vida monástica, que un día
vivirían algo así, cando non hai moitos anos, recordo que o meu pai
me contara que unha vez que tivera que entrar el nun convento por
razóns profesionais, ía unha monxa diante anunciando a súa
presenza cunha campaiña? (!)
¡Isto si que é "abrir as portas" do seu corazón!, pois elas, Ángeles
e máis Alicia sorrían durante o encontro e a naturalidade do seu
contento foi e segue a ser a de todas nós por aqueles días de
achegamento e de encontro.
Ocórreseme unha última reflexión: As diferenzas de sexo, de
idade, de estilos de vida, de caracteres, de gustos…, cando nos
xuntamos na oración, cando tratamos de vivir na fe e na caridade,
cando buscamos a felicidade en Deus, chegamos ás mesmas vivencias
e somos quen de sentirmonos fillas e fillos de Deus. E de o sabermos
expresr.
Paula Téllez
Monxa cisterciense

533 69

In memoriam

Xosé Pérez González

Miguel F
er nánde
z Gr
ande
Fer
nández
Grande

“Morreu o Pérez”. Así, rotundo, un cura amigo comunicoume, á
primeira hora da mañá do día 26 de outubro, a morte inesperada de
Xosé Pérez González. O Pérez para os amigos, abade de Bande,
como lle gustaba firmar. Ao día seguinte, o señor bispo presidiu o
funeral celebrado integramente en galego. Normal. Levaba máis de
trinta e cinco anos misando en galego.
Foi soterrado na súa parroquia natal, Lobeira. “Lobeiriña, miña
terra”, di a cantiga da nosa señora do Viso, ermida que visitaba
tódolos días na primeira camiñada da mañanciña, e onde se
celebrou a XXVI Romaxe de Crentes galegos, traballada por il máis
ca por ninguén, con moito esforzo e ilusión.
O seu cadaleito foi envolto simbólicamente en Galicia, na bandeira
galega. Normal tamén. Morreu como viviu, en galego. Cumpriuse
diste xeito o seu compromiso de ser “galego de por vida”, tal como
firmara ante notario en tempos do “Bienio Irmandiño”.
Descansa en paz no mesmo cemiterio, cuberto coa mesma terra,
nosa terra, á beira da mesma igrexa. Igrexa galega, onde descansa
tamén o seu viciño, amigo, mestre de galeguidade e padriño de misa:
“O Xocas”: don Xaquín Lorenzo Fernández, nado en Ourense, na
rúa da Paz, a rúa de Otero Pedraio e Risco. Sentíase veciño de
Facós, lugar da parroquia de Lobeira, onde tiña a casa na que
morreu.
O cura de Bande “renaceu galego”, apadriñado por “Xocas”,
marcado para sempre pola súa vida, obra e amizade. Amizade que
renovaban tódolos anos na festa do Viso, romaría que ámbolos dous
axudaron a recuperar. Alí subían xuntos, mergullados na
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relixiosidade da xente sinxela, chorando mesmo de emoción cando
a coral De Ruada comezaba a cantar “Veño á Virxe do Viso, veño
cumprir unha obriga”.
Xocas gañou o seu afillado para a galeguidade. Encrucillada, as
romaxes, Irimia, o Movemento Rural Cristián, gañárono para a
igrexa galega. E el gañou a outros para a mesma causa.
Pérez tiña un gran amigo, galeguista, exiliado en México desde o
final da guerra civil. Desde que se xubilou, pasaba a metade do ano
na súa terra, Bande.
O ano da romaxe no monte Faro, invitouno. Foi, e seguíu a
celebración con moito interese. Ao rematar a festa, achégase ao seu
cura para lle dicir: “Hoxe atopei o que levaba anos buscando: a
igrexa galega”. E dende entón convertiuse en romeiro das romaxes.
O amigo chámase Elixio Rodríguez, encadeado no mosteiro de
Celanova ao comezar a guerra, condenado a morte e salvado
“milagrosamente” por un berro lanzado no momento xusto en que
ía ser asasinado: “Alto, matádeo mañá!”. Aínda vive, ten 96 anos e
puido contalo e contouno, nun libro editado por Xeráis, e volveuno
contar hai tres meses nas “Xornadas sobre represión na Raia”,
celebradas no mosteiro de Celanova.
Elixio non estaba só. O seu párroco acompañouno o día do seu
relatorio, durante o resto das xornadas e tamén o día en que foi
inaugurado no alto do Forriolo un mural artístico en memoria dos
que foron “paseados” alí.
A presenza de Don Xosé, do Pepe, do Pérez, do cura de Bande, nas
xornadas e no Forriolo, non foi só solidariedade co seu fregués,
inxustamente condenado a morte. Foi tamén unha crítica á igrexa
española e galega, pola súa implicación na guerra do 36; unha
protesta pola profanación do mosteiro, lugar de paz pola vontade do
seu fundador, San Rosendo, pacificador de Galicia; e un berro, o
mesmo berro que salvou ao seu amigo Elixio, “matádeo mañá”!, é
dicir, nunca, e a ninguén, avencellado ao berro profético de Xesús,
lanzado dende a aba dun monte a tódolos ventos da historia: “Benia
aos que traballan pola paz”.
Miguel Fernández Grande
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1. A chuvia que nunca se veu
En Cee, Baiona, Poio, Vilagarcía,
Caldas, Lourizán e Vigo non se fala
de outra cousa. Os veciños xuran que
nunca tal cousa viron. E todos
contemplan con estupor as toneladas
de lama e troncos que baixan polas
fragas do Castrove, as vilas costeiras
convertidas en remedos de Venecia,
os trens parados, os garaxes
inundados, os comercios podrecidos
e as casas da beira do río colapsadas
pola corrente incontrolada. Despois
dos lumes do verán, un outono de
augas como non se vira dende hai
medio século parece empeñado en
transmitir unha imaxe de Galicia
convertida en terra de catástrofes,
coma se foramos a derradeira
esquina de Europa onde rexe un
clima terceiromundista.
Nós dicimos que non é así, que
temos un clima moi doce, e que
vivimos no paraíso. Pero o certo é
que o Prestige afundiuse nun
temporal enrabiado, os montes
arderon baixo un vento solano que
sopraba a 60 km/h, as casas
inúndanse con choivas próximas aos
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150 l/m2 e día, as vacas entolecen
por centos e os pesqueiros naufragan
en alta mar. E por iso hai moita
xente que se pregunta qué pasa en
Galicia, ou por qué da a impresión
de que os anxos da garda nos volveron
as costas. Hai que dicir, sen embargo,
que ningunha das catástrofes que
padecemos é natural e que sería una
perda de tempo seguir mirando cara
o ceo á procura dunha explicación.
O Prestige, que fixo avaría no
medio dunha tremenda galerna, foi
enviado ao abismo pola incuria dun
goberno que non soubo administrar
a traxedia e mentres Fraga e outros
conselleiros andaban de cacería en
Toledo. A catástrofe dos incendios
magnificouse polo desorde forestal
existente e porque se desactivou un
modelo de loita contra os incendios
antes de substituílo por outro. As
casas inúndanse porque están nas
vagadas, porque as canalizacións dos
ríos están calculadas no verao,
porque os recheos da costa cegan as
freixas de temporada e porque os
canles dos ríos foron comestos pola
urbanización incontrolada. As vacas
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tolas convertéronse en noticia non
por teren sido sacrificadas conforme
os protocolos sanitarios, senón por
ser sacadas de explotacións depauperadas e por ser depositadas nunha
canteira sen acondicionar. E os
pesqueiros afúndense por no gardar
paradas de protección, por non estar
actualizados, ou por pertenceron a
unha serie defectuosamente calculada.
Hai que dicir, xa que logo, que en
Galicia falta goberno. Que non hai
previsións de riscos naturais. Que
non se fan os avisos de catástrofe en
tempo e forma, que hai un desorde
territorial abraiante, e que ninguén
asume responsabilidades polas
catástrofes mal xestionadas ou polas
imprevisións que garandan ata a
traxedia as pequenas incidencias
meteorolóxicas. Choveu moito, é
certo. Fixo calor e vento nos montes,
é certo. Tivemos un andazo europeo
de vacas tolas, tamén é verdade. E o
Prestige pasaba por aí, por Fisterra,
non o dubido. Pero detrás de cada
circunstancia hai tamén un erro de
xestión, presente ou pasado, e ben
estaría que aprenderamos a lección
que evite a repetición agravada de
tantos males acumulados. Porque
choivas coma as de este outono xa se
viron máis veces, sen que nunca se
sufriran estas inundacións. Porque
hai que facer menos rogativas e
quitar dilixentemente moitos tapóns
que, no contexto de políticas urbanísticas entolecidas, taparon ríos e
regueiros e sentaron as bases para
estas catástrofes que obrigarán no
futuro a inxentes inversións.

2. Un Estatuto varado
Cando sube a auga, e cubre os
rodicios, dise, polo menos en Forcarei, que o muíño está peo, ou que
ten unha pea. De aí ven a metáfora
que alcuma como pea unha borracheira
moi grande, cando o viño asolaga a
cabeza do mesmo xeito que unha
presa ben chea asolaga o rodicio. E de
aí deduzo eu a posibilidade de que o
proceso de redacción do Estatuto de
nación, que o pacto bipartito considerara como o obxectivo central desta
lexislatura, quedara peado tamén no
diluvio universal deste outono galego.
Sobre a evidente falta de
entusiasmo coa que está traballando
a comisión correspondente, e sobre o
inexplicable atraso acumulado por
uns redactores que aínda non
abordaron ningunha cuestión
substancial, atopámonos agora con
un cúmulo de declaracións que
parecen xa destinadas a xustificar o
fracaso do estatuto, e a enterrar os
proxectos de reforma ata a seguinte
lexislatura. E nesto, compre dicilo, é
no único que están de acordo Pérez
Touriño, Alberte Núñez e Anxo
Quintana.
Máis dunha vez teño dito que a
présa coa que se abordou esta
reforma non estaba xustificada, e
que, lonxe de obedecer a unha detida
análise sobre os contidos do actual
estatuto e sobre as expectativas reais
dun novo texto, tódolos razoamentos
e tódalas proclamas de necesidade
estaban referidas ao paradigma
catalán, que operou en Galicia como
unha meta irracional a que, por un
certo fatalismo histórico, estabamos
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abocados. Así se explica que,
carecendo aínda de modelos
competenciais ben depurados e
adaptados ás nosas circunstancias e
necesidades, e incapaces de formular
un modelo de financiamento realista
que non nos obrigue a competir en
desvantaxe cos que impuxeron para
si fórmulas de conveniencia, a
redacción do noso estatuto embarrancase de feito na serodia cuestión
da nación, onde parece que temos
que seguir as fórmulas atrabiliarias
coas que o posibilismo zapaterista
vai resolvendo a trancas e barrancas
os compromisos que asume con
evidente precipitación e imprudencia manifesta.
A causa orixinaria deste presumible fracaso hai que vela na
dilapidación que fixeron o PSOE e o
BNG dos respectivos anteproxectos
elaborados por Iniciativas 21 e pola
comisión cidadá convocada polos
nacionalistas, e na posterior
incapacidade de ámbolos dous
partidos para presentar un proxecto
conxunto que limitara a negociación
a un debate entre a maioría de
esquerdas e a minoría, case igual dos
populares. Pero tamén nesto se puxo
de manifesto que os intereses de
partido, que buscan unha
diferenciación estratéxica que actúe
como selo de identidade electoral,
primaron sobre os obxectivos
políticos da coalición, ata abrir unha
greta folgada pola que entraron sen
problemas os estrategos do PP. A
tardía e tímida apertura de Alberto
Núñez, expresada na súa reunión
bilateral con Touriño, foi rexeitada
de forma contundente por Mariano
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Rajoy. E todo apunta a que a única
preocupación que resta en cada un
dos tres líderes e a de cómo atopar
unha fórmula que permita aparcar o
estatuto sen que as culpas recaian
sobre aos respectivos partidos.
Digamos por último que, tal como
están as cousas, poucos dubidan de
que a mellor hipótese das que se
barallan é precisamente a que
apraza o debate para 2009, xa que os
poucos puntos de acordo que se
albiscan nesta etapa do debate falan
todos dun texto de moi baixa
calidade, que mataría os anceios de
reforma sen obter, na práctica,
ningún resultado.
3. Tamén a paz se está esbragallando
Cando escribo estas liñas tamén
se perciben tonos moi pesimistas
sobre o proceso de paz en Euskadi. O
PP, que acaricia o éxito da súa
profecía obstrucionista e inmobilista, está radicalizando aínda
mais, se cabe, a súa oposición ao plan
de Rodríguez Zapatero. Nas
contornas de ETA e Batasuna tamén
se cheira unha clara tendencia a facer
discursos para a propia parroquia
que ven a substituír ao envellecido
discurso de Anoeta. Na opinión
pública, e nos comentarios de
prensa, percíbese tamén o inevitable
pesimismo xerado pola falta de
informacións acaídas sobre o proceso
e polas contradicións que se aprecian
entre o discurso formal e a actitude
real do PSOE. E tamén aquí se
apunta unha crecente preocupación
polo deseño dunha estratexia de
acción e comunicación que permita
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rachar o proceso sen asumir o custo
de provocar dita ruptura.
O enésimo episodio de confrontación entre o PP e o PSOE atopouse,
cara finais de novembro, na edición
dun vídeo informativo no que o PSOE
trata de poñer branco sobre negro a
forte contradición que existe no PP
en canto ao tratamento da anterior
negociación (baixo mandato de
Aznar) e a que agora se aborda (baixo
a dirección de Zapatero). Para iso
lémbrasenos que o Goberno aznar
foi proclive á negociación, que
utilizou linguaxes propias dos
movementos abertzais, que achegou
presos de ETA a Euskadi, e que
deixou entrever importantes concesións políticas e medidas de gracia a
cambio da paz. Pero eu sigo crendo
que a estratexia do PSOE segue
trabucada. Porque a contradición do
PP entre dous momentos é perfectamente comprensible e lícita, e ten
a coherencia propia de todo cambio
de posición baseado nunha determinada experiencia –a do fracaso da
anterior negociación– e no suposto
de que as circunstancias de ámbolos
dous procesos son distintas. E
dificilmente se lle poderán negar
razóns ao PP para cambiar de
postura entre 1998 e 2006 se se ten
en conta que entremedias desas dúas
datas produciuse a volta de ETA ás
armas, o ataque terrorista do 11-S
en Nova Iorque, as guerras de
Afganistán e Iraq, o ataque contra o
corredor ferroviario do Henares en
Madrid, e outra serie longa de
acontecementos.
Para min é acertada a postura
negociadora de Rodríguez Zapatero,

e mesmo penso que o PSOE fixo un
grande gasto político en favor da paz
ao rachar de feito co pacto antiterrorista e ao asumir a necesidade
dun fin dialogado da violencia etarra
que está en contradición coas
correntes de opinión xeradas ao
abeiro da loita contra ETA e no
marco, xa mencionado, do pacto
antiterrorista e da lei de partidos. E
por eso non alcanzo a entender por
qué se mantén agora, despois de
tanto esforzo e tanto custe político,
o mesmo discurso correcto que
inspiraran Mayor Oreja e Acebes ao
amparo da política terrorista común
e por qué se negan as claves dunha
negociación que non poderá avanzar
se non se constrúe a ponte de plata
polo que teñen que fuxir os restos
dos comandos etarras.
Aínda que o PSOE xa está
adiantando estratexias que tratan
de endelgarlle o fracaso á ETA e a
toda a sociedade, non teño ningunha
dúbida de que unha posible ruptura
do proceso de paz tería importantísimos custos para o PSOE, e que
mesmo nos situaría ante un empate
PP-PSOE en tódalas previsións
electorais.
4. A igrexa métese en política
Para min é lícito e necesario que
os pastores da igrexa falen de
política, e que distribúan orientacións morais acaídas para aqueles
católicos que, dende un posición de
fe comprometida co mundo, queren
exercer as súas responsabilidades
políticas e electorais no marco moral
do evanxeo. O que non me parece
nada ben, senón moi mal, é que a
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conferencia episcopal elabore os seus
documentos dende posicións
eminentemente tibias, buscando a
mediana de tódolos conflitos, e sen
aquilatar os conceptos nos que se
expresa a súa análise.
Non se pode dicir en serio, por
exemplo, que as sociedades laicas
derivan no totalitarismo, cando a
verdade histórica di exactamente o
contrario: que as sociedade que
construíron as liberdades modernas
foron maioritariamente laicas, que
a igrexa perdeu comba no seo das
revolucións liberais e no nacemento
das sociedades de benestar, que
aínda están sen expiar certos
compromisos máis que evidentes cos
fascismos que inauguraron o século
XX e coas ditaduras arxentina e
chilena e que no ámbito das
liberdades e da progresión das
políticas sociais moi pouco ten que
ensinarlle o vaticano e tódalas
conferencias episcopais xuntas ás
democracias avanzadas. O laicismo
pode ter outros problemas, e certas
influencias na construción dos
valores, pero non é serio que os bispos
se senten na cátedra dende un craso
descoñe-cemento da politoloxía
moderna e da propia historia que os
fotografou apiñados en torno a
Franco, brazo en alto e cantando o
Cara al sol.
Tampouco é serio que, mentres se
mantén a belixerante programación
da COPE, de corte absolutamente
partidista, baseada na mentira
sistemática, raiana no delito contra
a democracia, e absolutamente
enfrontada aos valores da convivencia política e social -¡un escán-
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dalo!- se poñan a escribir orientacións morais para a política, das que
moi pouco temos que aprender –que
Deus me perdoe a gabanza– os que
levamos moitos anos dando o callo
na area da política, tratando de ser
honrados e consecuentes mentres os
nosos bispos teñen mil palabras para
manter o status da asignatura de
relixión, e outras mil para loitar
contra o uso do preservativo, e
soamente dúas –arrastradas do
discurso de Xoan Paulo II– contra a
política militarista do PP ou contra
a vaga da violencia familiar
entolecida.
Finalmente, tamén rexeito, por
tépedos, os pronunciamentos do si
pero non e non pero si entorno ao
proceso de paz no país vasco, e na
comprensión do sistema autonómico
que constitúe, sen dúbida algunha, o
gran avance e a clave máis eficiente
da actual etapa democrática. Sempre
fun partidario de que os católicos
falemos de política, de que nos comprometamos en política, de que nos
trabuquemos honradamente no noso
esforzo por dar testemuña de fe e da
moral que dela se deriva. Pero iso
non pode saír de documentos case
planos na perspectiva intelectual –a
política tamén se estuda e para
escribir dela hai que asesorarase– e
lamentable-mente esvaídos na liña
do com-promiso moral
cos
problemas que vivimos e loitamos
os cidadáns cristiáns.
5. Chegoulle a hora ao territorio
A sociedade galega está tomando
conciencia do grave deterioro que
afecta ao noso territorio e aos seus
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usos. A idea de que estamos
dilapidando o noso mellor capital é
xa un lugar común, e a ninguén lle
cabe dúbida de que nesa irresponsable consunción do espazo vital
estamos comprometendo o noso
benestar e o das xeracións vindeiras.
Mágoa que esta conciencia traia
causa dunha mala translación dos
escándalos inmobiliarios de
Marbella, que ata serviu para crear
unha terminoloxía –a da marbellización– que confunde os análises
do problema e causa desorientación
nas políticas correctoras. Pero non é
mala cousa que, aínda que sexa a
base de movementos pendulares que
inducen a esaxeración, empecemos a
tomar conciencia da desfeita urbanística que padecemos, e da necesidade de establecer canto antes
medidas legais fondamente correctoras.
Todo apunta a que a cuestión do
urbanismo, agravada polos efectos
do lume do verán e das inundacións
do outono, vaia converterse nunha
preocupación vertebral de esta e da
vindeira lexislatura, e cabe esperar
que a coalición bipartita sepa

afastarse dos intereses empresariais
que devoraron a costa e os mellores
espazos, par apoñer orde e sostibilidade nesta actividade de tan
grande importancia social, económica e ecolóxica.
Hai que dicir, sen embargo, que as
primeiras reacción operadas despois
dos incendios –prohibición de
urbanizar terras queimadas–,
despois das riadas –evocar marismas
e espazos perdidos e facer política
polo espello retrovisor–, e despois
da vaga de denuncias por corrupción
que chega dende toda España
–prohibición de construír nunha
franxa litoral de cincocentos metros–
están transmitindo un preocupante
cheiro a improvisación e a resposta
mediática. E por iso hai que advertir
do grave que sería activar políticas
pouco testada se nada consensuadas,
nas que imos investir mares de euros
nos anos vindeiros. Xa que temos
presa, vaiamos a modiño, porque
estamos falando do cerne mesmo das
políticas de futuro.
Pasade todos un feliz nadal, e
pensade en arrimar o ombreiro
cando chegue o ano novo.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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No mes de setembro, os medios de
comunicación sentíronse revolucionados, e alarmaron aos lectores,
facéndolles saber que o profesor de
xenética humana da Universidade
de Oxford, Bryan Sykes, logo de
examinar mostras de ADN tomadas
de dez mil voluntarios da Gran
Bretaña e Irlanda, chegaba á
conclusión de que os habitantes
destes territorios tiñan unha pegada
xenética case que idéntica á dos
antigos habitantes do noroeste da
Península Ibérica. Segundo conxectura Bryan Sykes, estes últimos
deberon de emigrar cara ás indicadas
illas entre os anos 5000 e 4000 antes
de Cristo. Porén estes son datos
doadamente extrapolables dos
coñecementos arqueolóxicos que
acerca da fachada atlántica se tiñan
xa hai bastantes décadas, sen
necesidade de achegas de ningunha
clase de estudos xenéticos. Os pobos
atlánticos, amosaron xa, en tempos
tan distantes como os que Bryan
Sykes comenta, sinais de identidade,
ou de organización espacial e
producións artísticas e de uso
doméstico e persoal, que non
poderían ser comprendidas se non
contasen con algún xeito de
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comunicación entre eles. O que xa
non semella tan acertado nas
conclusións deste investigador inglés
é a súa opinión de que estes pobos do
V milenio antes de Cristo fosen
celtas, xa que estes xurdiron na
historia bastante despois. Agora ben,
créase ou non no serodio Leabbar
Ghabhála, ou Libro das Invasións
irlandés, a realidade á que conducen
as achegas de Bryan Sykes coincide
bastante cos seus contidos. E cadra
tamén coas conclusións das xornadas
de Xenética e Historia no Noroeste
Penínsular celebradas os días 11, 12
e 13 de abril do ano 2002 en
Santiago de Compostela, ou sexa,
catro anos antes, e publicada polo
Consello da Cultura Galega, cuxa
lectura vos recomendamos.
Audiovisual
A Consellaría de Cultura ven de
conceder 4.758.206 euros para a
produción de corenta proxectos
audiovisuais. Esta suma engádese ás
axudas para curtametraxes de
festivais e desenvolvemento de
proxectos.
O xornal electrónico Vieiros puxo
xa en marcha un completo soportal
de cultura denominado Máis Alá.
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Nel recóllense todas as novas
relacionadas co mundo formativo do
país, xunto con opinións, crítica
literaria, vídeos, música e unha
completa sección de ligazóns.
Banda Deseñada
A XVIII edición das Xornadas de
Ourense, celebrada en outubro
pasado, ofreceu, entre outras novidades o Lab-Ou, un laboratorio virtual
aberto mo que os debuxantes experimentaron co cómic. Ademais
penduráronse os últimos traballos
de David Rubín, Alberto Vázquez
Manuel Fontdevila, Albert Monteys,
ou Antonio Seixas quen, xunto con
outros, asinaron diversos obras. O
Premio Ourense recaeu na libraría
Paz, de Pontevedra. Ao mesmo
tempo celebrouse unha sección
expositiva, con oito mostras. Delas,
no Museo Municipal, ofreceuse
Cinco anos de Polaqia na que se
recollían os traballos publicados
neste selo.
Cine e Teatro
O 21 de outubro fallouse a III
edición do Festival Curtocircuíto de
curtametraxes de Compostela. O
arxentino Gustavo Taretto fíxose
merecedor do primeiro premio con
Medianeras. No apartado de animación o galardón recaeu en Eduardo
Martín por Valle paraíso. Na sección
documental gañou o suízo Marcel
Wyss con Nach dem Fall (Tras da
caída). Mereceron tamén premios a
suíza Dark room, a tailandesa Way, a
galega Claustrofobia, a alemá La Génie
de la boîte de raviolis, e Bechos Raros, esta
rodada en Compostela o pasado
verán.

Anúnciase a inmediata chegada
dunha copia do documental uruguaio
Tranvías de La Coruña, realizado no
ano 1926, un xeito de cinema co que
os colectivos de emigrantes intercambiaban daquela experiencias a
unha e outra banda do Atlántica.
Emporiso, o fotograma que se
publicou nos xornais como extraído
deste documental, fainos abrigar
serias dúbidas de que poida
corresponder ao mesmo, xa que é
doutra fita paralela, tamén do ano
1926, muda e producida por Breogán
Films, da que hai unha copia en
Gondomar, que se ocupa do Val Miñor
e do seu ferrocarril eléctrico.
O Festival de Cine de Ourense, ao que
acudiron fitas das máis varias das
tendencias, e para o que foi necesario
habilitar case un milleiro de butacas,
foi clausurado o sábado 11 de
novembro. O primeiro premio, ou
Gran Calpurnia, foi para o filme
mexicano Al otro lado, de Gustavo
Loza. Tamén foron premiados o
pontevedrés Mario Iglesias por De
bares, a película francomarroquina
Indigènes, Eric Caravaca, por Le
passager, e diversas curtametraxes,
directores, autores e mellor fotografía.
Congresos. Comunicacións
Nos pasados 13, 14 e 15 de outubro
tivo lugar en Vila Nova da Cerveira
e Goián (Tomiño), localidades
situadas a cadansúa beira do Miño, a
II Edición do Simposio Internacional
Letras na Raia. A el acudiron
autores, editores e autoridades
portuguesas e galegas, que analizaron a situación de ambas culturas a
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través de diversas intervencións,
mesas redondas, co acompañamento
de actuacións musicais.

Lugrís Freire, o poeta, dramaturgo e
político que recibiu este ano a
homenaxe do día das Letras Galegas.

No mesmo mes, nos días 20 ao 22,
celebrouse en Palas do Rei, Lugo, o
III Congreso O Camiño de Santiago:
a Viaxe, unha cobizosa concentración
de estudosos que trataron sobre moi
variados temas, especialmente do
camiño. Houbo, porén, outras achegas
salientables como sobre o Beato de
Liébana, a Literatura do Camiño, as
Viaxes das Pateiras, As viaxes colombinas,
ou As distintas peregrinacións. Os
asistentes escoitaron un concerto de
cámara na Igrexa Mosteiro de Vilar
de Donas. Particularmente interesante resultou a intervención do
rabino David Libersohn, da Comunidade Jabad Lubavitch, que
reflexionou en torno ás viaxes
interiores do ser humano.

Do 24 ao 26, tamén de novembro,
celebrouse no Auditorio de Galicia
de Compostela o I Simposio sobre a
figura de Prisciliano, no que se
afondou tanto sobre este como sobre
o seu contexto histórico, e a
formación da Gallaecia. A apertura
correu a cargo de Xosé Chao Rego
quen reflexionou sobre a relación do
heresiarca co poder.

E xa situados en novembro, entre
os días 1 ao 4, celebrouse en Iruña,
Navarra, a habitual xuntanza anual
de escritores galegos, vascos e
cataláns, na que a peza fundamental
foi o estudo do tabú segundo as
vertentes estética, ideolóxica ou
afectiva. Os congresistas aproveitaron a ocasión para visitaren o val
do Baztán. No manifesto elaborado
na xuntanza fíxose constar a
banalización da transgresión así
como a pretensión de ir cara ao
universal ocultando a realidade das
culturas nacionais, constatándose ao
mesmo tempo que continúa a haber
unha represión respecto aos
escritores en moitas nacións.
Ata o sábado 18 do mesmo mes a
Universidade da Coruña acolleu un
simposio sobre a figura de Manuel
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Vaise celebrar, por fin, logo dunha
protesta da Asociación de Escritores
en Lingua Galega, o III Congreso
Manuel Luís Acuña. O lugar será o
Centro Comarcal da Terra de Trives,
inicialmente negado polo alcalde da
localidade para esta fin. Nel
preténdese analizar a figura do
persoeiro e das correntes de
renovación pedagóxica do seu tempo.
Decesos
O pasado 18 de outubro, e á idade
de 86 anos, faleceu na Rúa, Ourense,
Xosé Quiroga Suárez, médico,
político e estudoso da xenealoxía e
da heráldica, temas sobre os que
publicou algúns traballos. Xosé
Quiroga nacera tamén na Rúa o 4 de
xullo de 1920, e entre as súas moitas
actividades, entre os anos 1979 e
1982 foi Presidente da Xunta de
Galiza.
Etnografía
A Deputación de Pontevedra acaba
de asinar un convenio cos alcaldes de
12 municipios da provincia co fin de
recuperar a famosa Vía XIX romana,
para a súa reconversión nunha ruta
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de sendarismo cultural. Esta Vía XIX
unía as cidades de Bracara Augusta
(Braga) con Lucus Augusti (Lugo), e
dela había 112 quilómetros que
transcorrían pola actual provincia
de Pontevedra, que son os que agora
van ser recuperados.
O 26 de outubro o Consello da
Xunta aprobou un convenio de
colaboración entre a Consellaría da
Cultura e Deporte e o Ministerio de
Ciencia valorado en 5.4 millóns de
euros, que se destinarán á construción dun parque rupestre en Campo
Lameiro, o núcleo máis importante
desta arte existente en Europa.
Despois da traxedia dos incendios
que decimaron unha boa parte do
país este verán, as intensas chuvias
que caeron sobre o mesmo en
outubro, fixeron danos irreparables,
pois non só entraron en vivendas,
mal defendidas a causa de canais de
ríos que diversas actuacións
humanas converteran en auténticas
trampas, senón que ata foi danado o
noso patrimonio. Pontes romanas e
pontillóns medievais, que ata hoxe
resistiran o paso dos séculos, ficaron
arrasadas e perdidas pola forza das
augas.
Cada vez que se aproxima unha
nova conmemoración da festa de
Todos os Santos, aparece sempre
algún avisado xornalista, antropólogo, e mesmo feixes de intelectuais progres, ou de sacerdotes,
que nos lembran que a conmemoración se está a converter nun
rito pagán tomado dos filmes
norteamericanos nos que aparece
mencionado coa denominación de

Halloween. Pois ben, tales opinións
son absolutamente disparatadas e
carecen de todo fundamento. Cando
quen isto subscribe contaba con
arredor de cinco anos –é dicir, hai
65– límite da miña memoria, lembro
perfectamente como nas casas das
aldeas se baleiraban calacús e
cabazos e que, despois de facerlle
uns buracos, que representaban o
nariz, os ollos e a boca, se lles puña
unha vela acendida no seu interior.
E lembro, tamén, como os vellos
daquel momento, comen-taban que
esta celebración se facía xa cando
eles eran nenos, e mesmo cando o
eran os seus pais, segundo estes llo
fixeran saber. É dicir, que a memoria
histórica deste feito supera, cando
menos os douscentos anos,
situándose nun intre no que ninguén
coñecía a palabra Halloween nin os
filmes americanos. Disto, con todo,
non escoitamos falar a ninguén.
As Letras
Un total de 22 editores galegos
estiveron presentes na Feira do
Libro de Frankfurt, Alemaña,
iniciada o 4 de outubro pasado. E
aínda que habitualmente non se fala
demasiado destas actuacións, a
realidade é que, a través delas, e por
sorprendente que poida parecer, os
nosos autores estanse a abrir camiño
no mundo.
Neste último número de
Encrucillada o do 2006 non podemos
esquecer lembrarvos que o vindeiro
ano vai estar dedicado, por decisión
do plenario da Real Academia
Galega, á poetisa María Mariño
Carou. Nada na vila de Noia no ano
l918, María Mariño, muller humilde,
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tomou contacto coas letras ao comezo
da Guerra Civil, en Boiro. Nesta vila
coñeceu o seu marido, Roberto Posse
Carballido, co que se instalou en
Parada do Courel. O seu único libro
publicado en vida foino en 1963 a
través da Editorial Celta, e
titulábase Palabra no tempo, moi
loado polos analistas literarios.
Inédita aínda permanece a súa outra
obra Verba que comenza que, evidentemente, non pode tardar xa en saír
do prelo. María Mariño Carou morreu
en Parada do Courel en 1967, é dicir,
vai facer corenta anos..
Premios
Entre os premios de xornalismo
Caixanova fallados a finais de
setembro, atópanse o Julio Camba,
en castelán, que recaeu no filósofo
Fernando Savater, por Te daba así¡.
En canto ao premio Fernández del
Riego para textos na nosa fala, foi
para o vigués Eduardo Rolland, autor
de O galego dos Sioux.
Tal como anunciábamos no noso
anterior número de Encrucillada, o
30 de setembro, recibiu Xosé Neira
Vilas, en Pobra de San Xiao, o premio
Ramón Piñeiro de Facer País, que
lle concedeu a Asociación Cultural
Val de Láncara, con base a toda a súa
vida de compromiso con Galicia e
coa súa cultura. Ao acto acudiron
arredor de cincocentas persoas.
O xurado de Intercultura 2006 da
Deputación de Pontevedra concedeu
o pasado 7 de outubro este galardón
á Irmandade Galega de Caracas
(Venezuela), e a Francisco Fernández
del Riego. Os premios fóronlles
entregados cinco días máis tarde.
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O profesor da Universidade de
Compostela Anxo Abuín González e
a investigadora francesa Eliane
Lavaud-Fage veñen de gañar ex
aequo, o premio Valle Inclán. O
traballo do profesor Abuín titúlase
A palabra nos ollos ou o alfabeto en
movemento: unha aproximación á
dramaturxia de Valle-Inclán dende
a estética do silencio.
O 18 de outubro fallouse na
Coruña a VII edición do premio de
Creación Fotográfica Luís Kasado,
da que resultou gañador Miguel
Harguindey, estudoso da arquitectura e pintor, pola súa serie Breve
prontuario de peixes e pareceres
efectuada no porto de Ribeira.
Finalistas do concurso foron Made in
Galicia de Afonso Costa, Entre
pigmentos e raíces de Stéphane
Lutier, Ir e vir de Alberte Peitavel,
A mar de gando, de Antonio Deaño
e Sitio distinto, de Amador Lorenzo
Blach.
A principos de novembro Paula
Carballeira, natural de Fene,
converteuse na primeira gañadora
do Premio Manuel María de
Literatura Dramática Infantil. A
obra pola que mereceu o galardón
foi Boas Noites. Ao mesmo tempo
foi fallado o Premio Álvaro Cunqueiro
de Teatro do que foi merecedora a
obra de Claudia Grandal O caso
Otero, inspirada na vida de Carolina
Otero. Ao mesmo tempo, Luz Pichel,
pontevedresa residente en Alcobendas, Madrid, fíxose acredora ao
premio Esquío de Poesía pola súa
obra Casa Pechada fallado do 19 de
outubro.
No XV Premio Carvalho Calero
resultaron gañadores Paula San
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Vicente e Xosé M. Maceira. A
primeira na modalidade de creación
literaria pola súa obra Fíos de
Contas, e o segundo na de investigación lingüística, por Un nacionalismo cívico e social. O xurado
concedeu, ademais, un accésit a
Begoña Fal Rei polo relato As
mellores intencións.

Vigo, acaba de presentar o primeiro
corrector galego de Internet.
Denomínase Ortogonal e ten unha
base dunhas 60.000 raíces de
palabras, con máis de 25 millóns de
variantes. Pódese acceder a el a
través da páxina do Seminario
(http:sli.uvigo.es), e o seu uso é
gratuíto.

A Asociación de Amigos do Camiño
de Santiago Astur-Galicia foi a
gañadora do Premio Elías Valiña
2006 dedicado ao esforzo revitalizador e promocinal dos Camiños
de Santiago que convocou a Dirección
Xeral do Patrimonio Cultural. O
xurado valorou tanto a súa longa
traxectoria como a súa asistencia aos
peregrinos e ao impulso a publicacións e encontros con outras
asociacións xacobeas.

O Instituto da Lingua Galega
acaba de elaborar a primeira
cartografía dos apelidos galegos, a
cal foi presentada en Compostela o
pasado día 20 de novembro. Os
responsables deste logro foron Ana
Isabel Boullón e Xulio Sousa.
Segundo eles os cincuenta mil
patronímicos que no país existen
ofrecen pouca mobilidade. Distribuídos por concellos, pódense xa
consultar por Internet (www.usc.es/
ilgas/). Trátase, pois, dun importante
avance. Agora tan só resta que xurda
un Joam Coromines que consiga
axuntar tamén a nosa rica
toponimia.

Universidade
Xavier Gómez Guinovart, director
do Seminario de Lingüística
Informática da Universidade de

Xoán Bernárdez Vilar
Xoaberna(@mundo-r.com
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Resoan aínda no interior as
reflexións do profesor Diego Gracia
no Foro de Encrucillada sobre a ética,
sobre os problemas no comezo e na
fin da vida. Pero agora nestes intres,
mentres un novo temporal atlántico
ameaza o salario das mariscadoras
da ría, pregunto por outra ética: o
comezo e a fin da vida dura moi
pouco para os 11 millóns de nenos
que morren cada ano no mundo.
Segundo Mans Unidas, 7 millóns non
chegan a cumprir o ano. Pecho os
ollos e intento abarcar a cifra, pero
é imposíbel. E perdoade, pero case
todo se me volve absurdo, mesmo
esta crónica na que teño que falar de
cousas de ben pouca importancia
como congresos, conmemoracións ou
reunións solemnes de bispos. O
vento nesta mañá parece un lamento
que sobe desde o mar escuro, e que
recorda a gran pregunta da Xénese:
“onde está, Abel, teu irmán?” que non
deixa de ser a gran pregunta da
Historia. Coma crente fago meu
aquel sentimento de D. Bonhoeffer:
“a igrexa so ten dereito a entoalo gregoriano
cando quede sen voz, berrando en defensa
dos xudeus”. Será o noso canto un
eterno miserere?. A mediados de
outono paseo por unha céntrica rúa
de Vigo e con asombro miro os
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escaparates invadidos de adornos de
nadal.... conto os días e faltan máis
de dous meses para a noiteboa: velaí
o advento!
Non sei se no nome de quen pero
ofrecéronos dúas manipulacións
mediáticas. A primeira no xornal El
País (22-X), presentando a Uriarte,
bispo de San Sebastián como
interlocutor entre o Vaticano e as
partes afectadas no proceso de
negociación da paz en Euskadi.
Segundo o xornal, Uriarte conseguiu
o apoio do papa e da curia ao proceso
de paz, desmarcándose da liña de
Madrid: Rouco, Cañizares, Martínez
Camino... O propio Uriarte enviou
unha carta a El País desmentindo
tal información, carta que tardou
varios días en ser publicada, o
mesmo que pasou cunha nota enviada
pola Conferencia Episcopal, que
ademais do retraso sufriu a
eliminación dalgún parágrafo. Máis
escandalosa foi a manipulación
emitida en horario de máxima
audiencia: unha reportaxe firmada
por Antena-3 e El Mundo: “En el
nombre del Padre” (15-XI). A cousa
ía sobre os curas vascos e a relación
con ETA e o mundo abertzale. Con
asombro escoitabamos afirmacións
do locutor que non se correspondían

No nome do pai

para nada co que a continuación
dicían os entrevistados, algúns con
cámara oculta como o bispo Setién.
Chegaron a afirmar que o cura
Trebiño fora encarcerado por
pertenza a ETA, cando o foi por
ofrecer refuxio a dous terroristas que
viñan de ser perseguidos pola policía.
As dioceses vascas emitiron un
comunicado ben duro cualificando a
reportaxe como “aleivosamente
manipuladora e inmoral”.
Así vos andan as cousas cando
sabemos que a igrexa é unha das
institucións menos valorada polos
cidadáns, sobre todo polos mozos e
mozas. Entre mentres a Comisión
Teolóxica Internacional debate sobre
o destino dos meniños que morren
sen bautizar, no que supoño irán a
gran maioría deses once millóns de
cada ano, ou se o preferides: os
30.000 que lles toca hoxe. Imos de
rolda.
MUNDO ARREDOR
Unha das cousas máis curiosas foi
a candidatura electoral que presentou un bispo na Arxentina.
monseñor Joaquín Piña, catalán e
xesuíta, bispo emérito (por
imperativo canónico) da diocese de
Porto Iguazú, na provincia de
Misiones gañoulle as eleccións coa
súa fronte Unidos pola Dignidade ao
partido gobernamental Frente
Renovador. Foi a primeira derrota
política do presidente Kirchner. Piña
contou co apoio de numerosos bispos
e do mesmo presidente da conferencia episcopal, cousa que non sentou
nada ben ao gobernos arxentino que
xa leva varios enfrontamentos coa
xerarquía católica.

En Oaxaca, un dos estados mais
pobres de México, a actuación
represiva do exército creou unha
gran polémica que afectou á igrexa.
Parece ser que o presidente
mexicano consultou co presidente
dos bispos, o bispo de León, José
Guadalupe Martín, sobre a conveniencia de enviar as tropas e obtivo
seu beneplácito. As comunidades
reaccionaron e protestaron cunha
carta firmada por máis de 100
relixiosos e párrocos, cuestionando
ao presidente da conferencia episcopal. Logo foron os propios bispos
da zona nos que noutra carta chamaron ao diálogo e ás solucións pacíficas,
sen deixar de denunciar a causa das
revoltas: a inxustiza e a pobreza
extrema que sofre a poboación.
Guadalupe Martín acaba de ser
substituído como presidente do
episcopado mexicano polo bispo de
Texcoco, Carlos Aguiar Retes, na
última asemblea plenaria.
Outro
caso
doloroso
en
Latinoamérica, foi o do salesiano,
catalán e bispo de Ayariri, Juan
Godayol. Tras 45 anos de misioneiro
e de 14 como bispo moi comprometido cos campesiños e comunidades cristiás, a nunciatura indicoulle
que pedira a dispensa do exercicio
episcopal por “motivos de saúde”.
Alegaban que o mal das alturas non
lle facía ben ao bo corazón do bispo
catalán. Obedeceu e nun mes foi
aceptada a súa renuncia. Non valeron
de nada as protestas de todo o clero
e fregueses. Godayol ten 65 anos e
podía ocupar calquera das dioceses
vacantes sen que estivera afectado
polo mal de alturas. Optou por
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regresar a Cataluña para retirarse.
Chama a atención o silencio dos seus
compañeiros, salvo o bispo González
Hernández, de Puerto Maldonado
que publicou unha carta ben dura
denunciando a inxustiza. O mal debe
andar por outras alturas.
CURIA
Bieito XVI continua lentamente a
renovación da curia co nomeamento
do cardeal brasileiro Cláudio
Hummes, arcebispo de de Sao Paulo,
como novo prefecto da Congregación
do Clero. Hummes é un franciscano
con sona de progresista e próximo á
Teoloxía da Liberación, moi
vinculado aos movementos sociais
do Brasil. Substitúe ao colombiano
Darío Castrillón.
O 15 de outubro, Bieito XVI
presidiu as segundas canonizacións
desde a súa elección. Velaí os novos
santos: Rafael Guízar e Valencia,
mexicano e bispo de Veracruz;
Filippo Smaldone, sacerdote
italiano e apóstolo dos xordomudos;
Rosa Venerini, fundadora da
congregación Mestras Pías, e
Theodore Guerin, relixiosa francesa
e fundadora da congregación
Providencia de Sta. María. Todo
apunta a que Ratzinger
vai
retardando estas cerimonias e xa
delegou as de beatificación noutros
membros da curia, como foi o caso da
celebrada en Bilbao o pasado 22 de
outubro: Margarita López de
Maturana, fundadora do Instituto
das Mercedarias Misioneiras de
Bérriz e presidida polo cardeal José
Saraiva, prefecto da Congregación
para a Causa dos Santos.
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Causou moita expectación a
reunión do “consello de ministros”
da igrexa o día 16 de novembro. O
papa convocou a tódolos responsables da curia para analizar a
situación creada polo arcebispo
Milingo, que recentemente ordenou
a varios presbíteros casados. Tamén
estudaron a petición de miles de
curas casados (6.000 en España) de
volver a exercer o ministerio. Non
houbo sorpresas: excomuñón para
Milingo e reafirmación do celibato.
O preservativo volve a ocupar as
discusións teolóxicas no Vaticano e
agárdase un amplo documento que
recollería distintos puntos de vista e
o rumor que deixaría de ser pecado
a súa utilización cando no matrimonio existe algún perigo de
contaxio infeccioso, como é o caso da
SIDA. Supoño que os fabricantes de
condóns, un dos produtos máis
vendidos no mundo occidental, non
deben estar moi preocupados polas
decisións vaticanas.
ECUMENISMO
O 23 de novembro o papa Bieito
XVI recibiu no Vaticano ao primado
da Igrexa Anglicana, o arcebispo de
Canterbury, Rowan Willians, con
motivo do 40 aniversario do
histórico encontro entre Paulo VI e o
primado Michael Ramsey. O xefe dos
anglicanos, uns 70 millóns,
recoñeceu as dificultades e tensións
que vive a súa confesión, sobre todo
desde que algunhas igrexas
aprobaron a ordenación de
homosexuais, entre eles un bispo.
Estas mesmas tensións apare-cen
como serios obstáculos nas relacións
coa Igrexa Romana. Con todo quedan
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camiños de comuñón e encontro e así
o asinaron nunha declaración
conxunta os dous líderes relixiosos.
VISITA TURQUÍA
O papa iniciou a controvertida
visita a Turquía o pasado 27 de
novembro. Entre a protesta de miles
de musulmáns e o desplante de
primeiro ministro que en principio
non tiña previsto encontrarse co
pontífice, aínda que cedeu e
recibiuno no aeroporto debido a
presión europea, chegou Raztinger a
solo turco, precedido da polémica
que alborotou a todo o mundo
islámico tralo seu discurso en
Ratisbona. Tomáronse medidas de
seguridade extraor-dinarias, debido
ás ameazas e preo-cupación ante un
posíbel atentado. O papa tiña
previsto encontrarse con lideres
relixiosos musulmás e ortodoxos,
entre eles o patriarca ecuménico de
Constantinopla, Bartolomeu I.
ESPAÑA
Segundo unha enquisa do CIS, a
igrexa é a institución menos valorada
polos españois: un 60 % confía pouco
ou nada na igrexa. O dato é preocupante e fóra das interpretacións máis
peregrinas que aparecen en varios
patios de internet, os bispos póñense
a traballar con Fernando Sebastián
á cabeza, que declarou: “Ninguén
nos persegue, simplemente non nos
estiman, non nos fan caso, non nos
valoran”. Distintas voces apuntan
como causa a visión excesivamente
negativa que transcende a través dos
medios de comunicación, e o descoñecemento do que é a realidade dos
cristiáns e o seu traballo diario.

Resumindo, que aparecemos máis
como mala noticia que como boa. Os
bispos tiñan que rir mais cando saen
pola tele.
A PLENARIA TRANQUILA
Do 20 ao 24 de novembro desenvolveuse a asemblea plenaria de
outono da Conferencia Episcopal
Española. Por vez primeira en moito
tempo non viña precedida de tensións, conflitos e aparato mediático.
Ricardo Blázquez vai impoñendo a
súa liña moderada, de consenso, ben
vista desde o Vaticano. Satisfeitos
polos acordos co goberno, sobre o
financiamento e educación, os bispos
despacharon por fin a Instrución
Pastoral: “Orientacións morais ante
a nova situación de España” moi
suave e na que caben todas as
lecturas. Contrasta esta moderación
de cara á sociedade coa dureza da
instrución “interna” sobre a teoloxía
en España que coñecimos a comezos
do verán.
Fernando Sebastián aparece de
novo como o home capaz de lograr
acordos e consensos. A instrución foi
aprobada por maioría e so obtivo 6
votos en contra. No momento de
pechar esta crónica so coñecemos o
esquema do texto, aínda que sabemos que o proceso de paz en Euskadi
ocupa parte da reflexión e se fala de
perdón para aqueles terroristas que
se arrepintan. A valoración da
unidade de España coma ben moral
non chegou a tanto e fálase máis ben
de distintas comprensións de tal
unidade. Os roxerroxe falan de que a
COPE tamén andou polo medio das
discusións e debates, aínda que non
transcendeu nada nos medios de
comunicación.
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Quen da impresión de que non
anda nada moderado é o bispo de
Granada, Mons. Francisco Javier
Martínez. Debeuse erguer inspirado
unha mañá e decidiu retirar a
tódolos seminaristas da Facultade
de Teoloxía de Granada, rexentada
polos xesuítas. Os seminaristas eran
oito e dous decidiron non obedecer
ao bispo e pediron o acubillo doutros
bispos. O arcebispo decidiu fundar
un seminario propio no que el
mesmo se encargará de impartir as
clases. O silencio do resto dos bispos
andaluces foi moi esclarecedor. Outra
das ideas de Martínez foi a de
convocar aos pais e nais á obxección
de conciencia e desobediencia civil
ante a nova lei de educación que
restrinxe as horas da materia de
relixión. Tampouco foi secundado
polos seus colegas. Despois da
experiencia cordobesa, e destas
últimas aventuras, xa hai quen coloca
o arcebispo ao fronte da Biblioteca
do Vaticano, pero son rumores...
MOCIDADE E IGREXA
Axentes de pastoral de todo o
estado analizaron a fins de outubro
as relacións entre mozos e igrexa
nunhas xornadas celebradas en
Madrid: “Mozos e Igrexa, camiños
para o reencontro” era a convocatoria. O prestixioso sociólogo Javier
Elzo, xunto a Martín Velasco,
Joaquín Cerezo e Xulio César
Iglesias, entre outros, foron os encargados de conducir as reflexións.
Constátase a dificultade de
contactar e transmitir a fe aos mozos,
pero aínda hai moita ilusión. Como
fundamental aparece o cambio de

88 552

linguaxe e a actitude de achegamento, demasiado paternalista. A
diocese de Madrid, (xunto coas
dioceses de Getafe e Alcalá) debeu
tomar boa nota pois convocou a
“Semana dos Mozos” a mediados de
novembro. Na celebración inicial
participaron unhas 10.000 persoas
nunha vixilia no entorno da catedral
da Almudena. A idea é converter aos
propios mozos en evanxelizadores
dos seus compañeiros. A misión
concluirá cun encontro co papa no
verán do 2007.
Celebrouse tamén en Madrid o I
Congreso Mundial de Televisións
Católicas (10 ao 12 de outubro).
Participaron uns 300 representantes
de 48 países e contou coa presenza
do arcebispo John P. Foley ,
presidente do Pontificio Consello de
Comuni-cacións sociais, e do novo
voceiro do Vaticano, o xesuíta
Federico Lombardi. O cardeal Rouco
Varela inaugurou este encontro que
tiña como lema “O rápido
desenvolvemento” e buscaba
reflexionar sobre a identidade
católica dos entes televisivos, así
como do impacto das novas
tecnoloxías.
MULLERES E TEOLOXÍA
A Asociación de Teólogas Española
celebrou as súas quintas xornadas,
co título “Historia, memoria e
xénero” a mediados de novembro en
Madrid, coa asistencia de 120
participantes. Afondar no proceso
de descubrir a pegada que as
mulleres deixaron no devir da
humanidade e tantas veces ignorada,
era un dos principais obxectivos.
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Entre as relatoras: Dolores
Aleixandre, Rosa Cursach, Nerea
Aresti, Marta Zubía, Carmen Soto...
Aproveitouse o encontro para facer
asemblea e renovación de cargos
directivos da asociación: Marta
López Alonso do Instituto Superior
de Ciencias Morais é a nova
presidenta e contamos con Carmen
Soto como secretaria.
O VIII Congreso Católicos e Vida
Pública desenvolveuse entre o 17 e
19 de novembro na Universidade
San Paulo-CEU para abordar “O
desafío de ser home”. A Asociación
Católica de Propagandistas que
organiza o congreso, ven de cambiar
a súa dirección. Alfredo Dagnino
substitúe a Alfonso Coronel de
Palma, que como sabedes é o actual
presidente da COPE.
GALIZA
Deixádeme que comece cun
recordo cariñoso para Xosé Pérez
González, cura de Bande e membro
fundador de Encrucillada que
faleceu o pasado 26 de outubro.
Aínda co lastre da enfermidade,
pelexou ata última hora polo seu
compromiso de fe e galeguidade.
Formaba parte da asociación de curas
“Fe e Enculturación” e participou no
penúltimo encontro no que se fixo a
proposta de presentar varias
propostas ao Parlamento Galego na
tarefa de redacción do novo estatuto.
O parlamento e a comisión redactora
do estatuto recibiron en outono as
seguintes propostas deste grupo
duns 50 curas do país: Definición de
Galiza coma nación; dereito e deber
de coñecer a lingua como sinal de

identidade; reclamación dos
territorios galegos incluídos na
diocese de Astorga; denuncia da
especulación e abusos do capital
financeiro; a riqueza producida en
Galiza debe reverter no país; aposta
pola recuperación do medio rural.
O gran evento oficial no país foi a
apertura do Ano Xubilar de San
Rosendo nas dioceses de Mondoñedo-Ferrol e Ourense. No mosteiro
de Celanova tivo lugar unha solemne
celebración o pasado día 18 de
novembro, presidida polo arcebispo
de Santiago, que foi acompañado por
15 bispos de Galiza, Portugal e
España. Tamén houbo celebración
en Mondoñedo, presidida polo
cardeal Rouco Varela. Son moitos os
actos previstos en ámbalas dúas
dioceses. Tamén o Instituto
Teolóxico Compos-telano organizará
varios actos. É de resaltar a páxina
web confeccionada pola Diocese de
Ourense. O que me estraña e a falta
de referencias no resto das dioceses,
ou unha progra-mación conxunta de
tódalas dioceses galegas. Polo
momento non atopei nada neste
senso.
Se Rosendo de Celanova está de
actualidade, non o está menos Prisciliano, que foi protagonista dun
importante congreso celebrado en
Compostela a fins de novembro.
Teólogos, historiadores e escritores
debateron sobre o dilema “herexe
ou mártir”. Pepe Chao Rego, seu
irmán Ramón, Victorino Pérez
Prieto, Francisco Carballo, Anselmo
López Carreira foron algunhas das
voces que se puideron escoitar no
simposio.
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Houbo renovacións nas dioceses
de Mondoñedo-Ferrol e Santiago.
Mons. Sánchez Monge nomeou novo
vigairo xeral a Antonio Rodríguez
Basanta que substitúe a Félix
Villares, que pasa a ser secretario
chanceler do bispado. Tamén hai
novo reitor do teologado diocesano,
Segundo Pérez dálle o relevo a
Gonzalo Varela Alvariño ata agora
delegado de pastoral. O arcebispo de
Santiago nomeou novos vigairos de
pastoral: Xosé Antón Seoane para
Santiago, José Luís Veira na Coruña
e Calixto Covo en Pontevedra.
A Pascua Xove de Arousa comezou
os traballos para o novo curso. O
secretariado, que está formado por
representantes de cada grupo,
escolleu o tema da alegría como
reflexión que irá preparando o
encontro pascual. A decana das
pascuas mozas de España, segue
mantendo o tipo, pese as dificultades
dos tempos que vivimos.

O bispo de Lugo, Fr. José Gómez,
recupérase dunha intervención
cirúrxica, que o mantera apartado
da dirección pastoral da diocese
durante un tempo. Daniel García
García é o novo reitor do seminario
de Lugo tralo falecemento repentino,
no mes de agosto, de Angel Tomás
Lorenzo Sánchez.
NOTA. Viñeron os temporais e
asolagaron as terras altas e baixas.
No rural seguimos padecendo os
cortes de luz e teléfono, pese a que
nunca se esquecen de cobrar os
recibos as grandes compañías que
nos mandan cartas desde Madrid,
aínda que escritas en galego. Finalizo
esta crónica despois dunha semana
sen liña telefónica e sen posibilidade
de acceso á información a través de
internet. É a razón de posíbeis erros
e de que non poda reflectir outras
novas interesantes.
Rubén Aramburu Molet
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Recensións

LOIS VÁZQUEZ FERNÁNDEZ;
O meu presente infindo na palabra
pluriforme, Editorial Corona del Sur,
Málaga, 2006, 114 pp.
Velaquí, que saibamos, a última
achega lírica, seica é a vixésima
quinta, do poeta mercedario natural
do Val de Lemos. Trátase, desta vez,
dun presada de exactamente
cincuenta sonetos nos que o escritor
vai discorrendo sobre diversos
aspectos da palabra poética, máis
concretamente aínda, da súa propia
palabra poética. Exprésase a través
deles o convencemento, ás veces en
forma de pregunta aberta, de ter
acadado con esa palabra o cerne, ou
con máis humildade por veces só o

sámago, do absoluto. En varios dos
sonetos afírmase unha relación
estreita entre a palabra poética e a
experiencia relixiosa, e mesmamente entre aquela e o obxecto
transcedente desta. Hai unha grande
cárrega teolóxica e filosófica nestes
poemas. De por parte, como nos ten
afeitos o autor, un exemplo de fácil
versificación e de doada lectura.
Velaquí, pois logo, un libriño de
sonetos recomendábel para o leitor
ou leitora que quixer comprender a
idea de que na palabra poética, polo
menos en certas manifestacións da
mesma, “a eternidade do presente
empeza!” (páx. 87).
Xesús Portas Ferro

Calendario do contribuínte
Grazas a quen respondeu despois do "recordatorio" no número
anterior. Con todo aínda quedan unhas vinte persoas que non están
ao día… Esperamos e confiamos na súa colaboración.
No 2007 seguiremos cos mesmos prezos. Insistimos sempre en
que é unha tarefa que sostemos entre todas e todos. Imos cumprir
trinta anos!
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Libros chegados

Alonso Montero, Xesús: Ángel
Fole, García Lorca e os seis poemas
galegos, Concello de Lugo, 2006, 100
páxs.

libres da responsabilidade da nosa
propia reflexión non tempo que nos
toca vivir, e da busca do auténtico
espírito evanxélico.

O alcalde de Lugo, López Orozco,
prologa esta edición, corrixida e
aumentada polo autor sobre a de
1997, con datos e comentarios novos.
O motivo, a homenaxe a Lorca no
ano da memoria e a relación do poeta
coa cidade de Lugo onde sabemos
que escribiu os poemas o 22 de
novembro de 1932. O mesmo profesor
Alonso Montero atopou os papeis
orixinais que logo publicaría a revista
Yunque.

Lamet, Pedro Miguel: El mar de
dentro. Antología poética (1962-2006), Sal
Terrae, Maliaño 2006, 215 páxs. Pozo
de Siquem.

Arriba Arias, Fernando: O
cinematógrafo nas festas de San
Froilán de Lugo, (1898-1930),
Concello de Lugo, 146 páxs.
No ano 1897 ten lugar en Lugo a
estrea do "cinematógrafo", apenas
dous anos despois do seu invento en
París. E desde o ano seguinte está
vinculada a San Froilán a súa
divulgación, estas páxinas narran o
acontecemento.
González Faus, José Ignacio:
La autoridad de la verdad.
Momentos oscuros del magisterio
eclesiástico, Sal Terrae, Maliaño
2006, 334 páxs.
Tamén neste caso se trata dunha
segunda edición. Xa no 1995 foi un
libro de certo sensacionalismo e
rápido espallamento. Hoxe volve cun
capítulo máis sobre os sacerdotes
obreiros. En toda a súa historia a
igrexa errou máis dunha vez no
exercicio do seu maxisterio
ordinario. O autor dá conta diso para
espertar a alerta, nunca imos estar
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A poesía ábrenos unha porta de
acceso diferente a un autor que
estamos acostumados a ler como
xornalista, biógrafo, ensaísta e
novelista. Antonio Blanch faille o
prólogo e eu darei unha mostra, dos
primeiros anos sesenta…: Tarde gris/
y soledad./ Ponme tu mano rasgada,/
grande y buena/ sobre el hombro, y
acércate/ junto a mi./!Que la tarde
está tan triste/sola y gris!
Merton, Thomas: Escritores
esenciales, Sal Terrae, Maliaño
2006, 277 páxs. Pozo de Siquem.
Case aos corenta anos da súa
morte, o místico trapense segue a
ter unha palabra viva para o mundo
de hoxe. A súas teimas pola paz e os
dereitos humanos son agora urxentes
aspiracións da humanidade. A
escolma textual vai precedida
dunhas notas biográficas e
bibliográficas.
Boff, Leonardo: Florecer en el
yermo, Sal Terrae, Maliaño 2006,
274 páxs. Pozo de Siquem.
O yermo resulta a sociedade e o
mundo actual, despois da desfeita
que estamos a facer coa natureza e
coas relacións humanas. O autor
avoga por unha revolución baseada
no humanismo radical para
construír un mundo máis fraterno,
máis espiritual e máis amoroso.

Libros chegados

Madigan, Kevin; Osiek,
Carlyn: Mujeres ordenadas en la
Iglesia primitiva, Verbo Divino,
Estella, 2006, 318 páxs.
Número 2 da nova colección
Aletheia, que ven de comezar a
Asociación de Teólogas Españolas
(ATE). Neste caso unha tradución.
Como o seu título indica é o froito
dunha investigación histórica nas
inscricións dos sécalos II a V, onde
aparecen nomes de mulleres con
cargos eclesiásticos: diácono,
diaconisa, presbítero…o que contradiría as teses de que "nunca se fixo".
Hai que lelo!
Soto Varela, Carme (ed.): He
visto al que me ve, Verbo Divino,
Estella 2006, 247 páxs. Número 1
da citada colección Aletheia.
Colaboran: Ana Berástegui PedroViejo, Enma Martinez Ocaña, Marta
López Alonso, Elisa Estévez López,
Mariola López Villanueva, Carme
Soto Varela, Isabel Romero Tabares.
Os artigos que conforman esta
obra queren ser un pequeno mosaico
ousado, á vez que sinxelo, dalgúns
dos espazos vitais e simbólicos desde
os que reflexionar, intuír e outear no
hoxe da historia, esa urdidura
existencial do ser humano, que o
leva a experimentar a presenza da
divindade e nomeala como acontecemento e encontro.
A aplicación da categoría de xénero
como clave hermeneútica de toda a
reflexión axudará a descubrir como
as construcións culturais e sociais
condicionaron a maneira de sentir e
comportarse dos homes e mulleres,

e o acceso á experiencia da
transcendencia.
Boff, Leonardo: Virtudes para
otro mundo posible, Sal Terrae,
Maliaño, 2006, 166 páxs. Pozo de
Siquem.
Dá un repaso aos problemas que
afectan á humanidade: ecolóxicos,
militares, desemprego, conflitos
internacionais… para suxerir que no
"outro mundo posible" son imprescindibles virtudes como a hospitalidade, convivencia, respecto,
tolerancia… Neste volume, primeiro
de tres, reflexiona sobre a hospitalidade.
Frank, Evelyne: Con Etty
Hillesum en busca de la felicidad,
Sal Terrae, Maliaño 2006, 184 páxs.
Pozo de Siquem.
Etty, foi unha xudía nada na
Holanda de 1914, encadeada polos
nazis nun campo de concentración
entre 1941-43 onde escribiu cartas
e un diario. Estivo a piques do
suicidio. Morreu en Auschwitz.
Segundo a autora, doutora en
teoloxía, a tese da súa obra é a
afirmación do amor na triple
dimensión: a si mesma, a Deus e aos
demais.
Izuzquiza, Daniel: Con-spirar,
Sal Terrae, Maliaño 2006, 222 páxs.
Pozo de Siquem.
Relatos que pretenden nos
adentrar no misterio de Deus en
Xesús. Fálase de todo: cine,
escultura, pintura, conversas,
economía, Islam… Pero fala sobre
todo do Corpo de Cristo en senso
amplo. O autor cordina o centro
"Pueblos Unidos" no barrio da
Ventilla (Madrid) nunha comunidade de acollida a emigrantes.
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Causse, Jean-Daniel: El don del
agapé, Sal Terrae, Maliaño 2006,
152 páxs. Presencia Teolóxica.
Fronte ao interese por facerse a si
mesmos, o autor propón, en troques,
que consideremos o don como fonte
do ser. Que descubramos no que
recibimos a fonte de novas
posibilidades. De aí o recurso ao
agapé.
O autor é profesor de teoloxía e
ética na facultade de Montpellier.
Pereira, Aureliano: Escritos
sobre Federalismo e Galeguismo,
Xunta de Galicia, Concello de Lugo,
2006, 360 páxs.
Ramón Máiz prologa amplamente
os escritos e realiza a escolma duns
temas que teñen neste intre grande
actualidade. A cronoloxía é de 1872
a 1897.
Esther Martínez Eiras fixo a
versión galega.
VV.AA. Galicia: Revista del
Centro Gallego. Caracas 1952-1954.
Edición facsimilar preparada por
Francisco Fernández del Riego, Luis
Alonso Girgado, Xurxo Martínez,
Marisa Moreda e María Vilariño.
VV.AA. Igualdade para o
desenvolvemento. Se a muller avanza,
o mundo tamén, Intered Galicia, 66
páxs.
Programa da Campaña que
Intered propón para 2006-2007.
Análise da realidade. Motivacións.
Propostas. Un fondo traballo

programático no que queda só dicir
amén, amén, amén.
Valcarcel, Xesús Manuel:
Manifesto senti-MENTAL -ista,
Bubela editorial, Santiago 2006, 80
páxs. Poesía.
A partir do relativismo, que é o
seu instrumento dialéctico, senta as
bases dunha práctica nova
explorando todas as posibilidades
de liberación persoal e apostando
por unha fórmula compatible con
calquera outra crenza ou teoría. O
senti-MENTAL-ismo propón a arte
de vivir. De converter a vida nunha
obra de arte.
Novena ao Sagrado Corazón de
Jesús, Acaba de publicarse no Centro
de Pastoral Litúrxica de Barcelona,
na colección "Celebrar". 74 páxs.
Chega a Encrucillada da man de
Guillermo Juan Morado, profesor do
Instituto Teolóxico de Vigo, que fixo
a versión ao galego. Esta publicación
en galego é novidosa e digna de
recoñecemento. Xa era hora de que
devocións populares se expresen en
lingua tamén popular. A estrutura é
a clásica de: oración para todos os
días, lectura bíblica, reflexión, preces,
Noso Pai, oración final e conclusión.
A actualización non é tan lograda
como necesitaríamos. A lectura
bíblica é un avance en substitución
as pregarias de "caramelo" decimonónicas. Pero os textos, na nosa
opinión, non son axeitados, a
reflexión demasiado complexa, e
sobra ritual formalista en exceso.
Engracia Vidal Estévez
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