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Guieiro
Relixión e laicidade son dous

conceptos que se ven moi a miúdo confrontados. E na realidade persoal
de cada un son ás veces fonte de conflito. Por iso Encrucillada quixo
contrastar as opinións de tres especialistas que desde as perspectivas
política, filosófica e teolóxica puidesen achegar luz para mellor
entender e vivir o noso mundo, como crentes confesantes dunha
relixión e como cidadáns laicos dunha sociedade moderna.
Recollemos nestas páxinas as intervencións dos tres relatores, precedidos da presentación deste XXII Foro Relixión e Cultura que fixo
a nosa compañeira Carme Yebra. As achegas de Xosé Luís Barreiro
e José Antonio Marina aparecen recollidas como transcrición das
propias palabras súas, mentres que Javier Vitoria nos fixo chegar un
texto escrito que resume a súa exposición.
Xosé Luís Barreiro fixo un percorrido pola historia da cultura
occidental, onde naceu o cristianismo. E situou as relacións entre
Roma e mailo cristianismo nacente, seguindo a evolución das mesmas nas diversas etapas polas que pasou o imperio e o uso que fixo
da relixión como elemento unificador. Analizou de xeito especial
a situación creada cando o cristianismo se converteu en relixión
dominante nos tempos de Constantino. Pero a súa análise chegou
ata o momento actual, con referencias á situación na España: “temos
que asumir o reto de dicir que a nosa función de cristiáns, a presenza
dos nosos valores na sociedade, o noso dereito a influír desde as
nosas convicción so pode permanecer a través da nosa acción política.
.... Calquera outro elemento que trate de prolongar situacións
anteriores, matizalas, aproveitar situacións de feito, levaríanos a
unha situación de conflitividade, que sería practicamente irresoluble
para os procesos democráticos”.

Pola súa parte o profesor Marina situou a cuestión filosófica
definindo dous tipos de verdades, de ámbito público e privado, nas
que cada persoa vive e que teñen un distinto nivel de aplicación para
a sociedade en xeral. Segundo dixo, a relixión permite que un tome
as súas decisións no ámbito privado, pero non decidir nada sobre a
vida dos outros no ámbito público. E iso non impide que “un poder
político que non se meta no eido das crenzas protexa o ámbito da
vida privada, por tanto o ámbito da familia, do coidado dos nenos, da

451

3

Guieiro

conciliación entre a vida laboral e familiar e protexa tamén no terreo
da vida privada que é a súa vida relixiosa, ou o campo da expresión
artística, sempre que non se entre en colisión co marco das verdades
públicas”.
Finalmente Francisco Javier Vitoria fixo a súa reflexión teolóxica
sobre as relacións da igrexa e maila sociedade en España nos últimos
séculos, partindo das condenas do papado ao liberalismo e aos
dereitos cívicos e humanos. Pero destacou a novidade que supuxo o
Concilio Vaticano II neste eido, resaltando as dificultades que atopa
o bispado español á hora de aplicar eses novos principios e mailo reto
que supón a laicidade para a proclamación da fe. E rematou a súa
intervención cunha chamada á esperanza: “A igrexa católica leva
protagonizando…o seu itinerario polas sociedades europeas arredor
do discurso moral e do debate da doutrina. É tempo de que recupere
o camiño da esperanza que constitúe a tradición cristiá. O Espírito
da Promesa … lémbralle que Deus é a garantía do seu cumprimento
permanente na historia”.
Esta controversia entre a relixión e maila laicidade é tamén o
asunto dun estudo do noso colaborador Alfonso Agulló titulado
O debate actual sobre o estado aconfesional e as ideoloxías. O autor fai
un amplo percorrido polas teses baralladas nos medios informativos
dentro da opinión pública española.
Neste número recuperamos un apartado algo esquecido, baixo
o epígrafe Rostros. O profesor Xavier Carro achéganos á figura de
Giovanni Papini. Contamos tamén coas habituais crónicas, recensións,
libros chegados e coas ilustracións coas que nos deleita Soledad Pite.
Como vén sendo tristemente habitual non podemos pechar esta
páxina sen un capítulo de desculpas polos erros rexistrados no número
anterior: faltas de ortografía, debuxos descolocados, tipos de letra…
Vostedes disimulen, que tentaremos mellorar.
Agustín Díaz
tintxu@teleline.es
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Presentación do Foro

Relixión e Laicidade
Carme Yebra Rovira

Queridas amigas e amigos de Encrucillada: sede benvidos ao Foro
Relixión e Cultura que neste ano acada a súa vixésimo segunda
edición.
Coma noutras ocasións as inquedanzas de Encrucillada diríxense a
promover a reflexión e o coñecemento académico e plural de temas de
actualidade conscientes da necesidade dunha formación seria para as
cristiás e cristiáns de hoxe.
Relixión e Laicidade é o tema escollido para o presente ano.
O motivo desta elección non é outro que o recoñecemento da necesidade
de afrontar e debater sobre unha realidade ou un conxunto de temas e
de aspectos relacionados co feito relixioso e a súa recepción social que
neste último ano deron moito que falar.
Ninguén é alleo ó conflito xurdido fronte á materia de Educación
para a Cidadanía, ou ó proposto sobre o estatuto das clases de
relixión católica nos centros públicos. Na prensa e nos demais medios
de comunicación apareceron en numerosas ocasións ó longo do ano
noticias sobre a retirada de símbolos relixiosos nos centros públicos
ou sobre a pertinencia da súa presenza en determinados espazos. As
cuestións sobre vestimentas con claras connotacións relixiosas coma
o velo islámico xorden periodicamente xerando unha diversidade de
opinións. Os modelos de orzamento das diferentes confesións relixiosas
e a existencia de tratos preferentes para algunha delas son temas de
viva polémica. A construción ou destrución de centros de culto tamén
está presente coma preocupación para a opinión publica.
Cada un destes temas está rodeado dun conxunto de termos que se
utilizan de modo equívoco e que empezan a formar parte do vocabulario
común. Son os de secularización, secularismo, laicidade, laicismo,
confesional, aconfesional, esfera pública ou esfera privada....
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É imposible tratar todos e cada un destes aspectos, pero o que
está claro é que todos eles, coma reflexo da existencia de realidades
complexas, teñen un denominador común; o cambio no modelo ou
modelos de sociedade en relación co fenómeno relixioso. O mundo
actual cuestiónase como debe ser a relación entre o relixioso e a
sociedade: como concibila, como vivila, e como promover ou negar
a expresión relixiosa. No fondo non é outra cousa que preguntarse
pola presenza, vivencia e convivencia do feito relixioso, das relixións
nunha sociedade sempre cambiante e na que os valores relixiosos se
van re-situando e entrando nun proceso de autocrítica e busca de
novos lugares, vieiros e xeitos de transmitir a súa mensaxe dun modo
público, renunciando á privacidade da súa expresión.
Durante moito tempo en España a configuración social tiña claro
o posto do relixioso e das institución relixiosas nela, en concreto da
igrexa católica. Eran tempos nos que o relixioso e os valores e formas
de vida asociadas dominaban e configuraban a sociedade. Hoxe non
vivimos neses tempos senón dentro dunha sociedade cambiante,
acelerada e na que se vive un enorme pluralismo.
Para facer unha análise do que se está a vivir o primeiro que se
necesita é poñerse diante da realidade para coñecela e dende aí poder
propoñer camiños de crítica e autocrítica lúcida e honesta, para
percibir os aspectos positivos e negativos desta realidade.
Neste propósito de achegamento ó feito relixioso na sociedade na
que estamos temos o enorme pracer de contar con tres especialistas
que nos axudarán a afrontar o tema Relixión e Laicidade dende tres
perspectivas diferentes.
Abrirá o foro o profesor Xosé Luís Barreiro Rivas cun enfoque
dende a política. A conivencia entre as diferentes igrexas ou crenzas
e o poder político é un elemento a analizar de primeira magnitude.
Tamén o valor, o respaldo ou rexeitamento, que dende as institucións
civís se lle da ó fenómeno relixioso e ás súas motivacións.
A segunda parte da mañá ilustraraa o profesor José Antonio Marina
Torres. A súa achega será feita dende unha perspectiva ético-filosófica.
A análise dos valores sociais, a súa transformación e sobre todo os
mecanismos de construción e deconstrución de valores ético-morais
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relacionados co fenómeno relixioso nun ambiente de laicidade serán,
sen dúbida, parte da súa exposición.
O protagonista da tarde será o profesor Javier Vitoria Cormenzana.
Este teólogo vasco enfocará o tema Relixión e Laicidade dende a
teoloxía mostrando cales son os retos que o cambio de paradigma e
valores sociais produce para a teoloxía católica, para a estrutura de
igrexa e para a vivencia dos crentes hoxe en día.
Ademais destes tres relatores contamos cun convidado máis:
monseñor Miguel Anxo Araúxo. Como é sabido de todos finou o
pasado mes de xullo en Ourense. Encrucillada neste Foro quere
render unha sentida homenaxe e facer un recoñecemento público a
este home que tanto fixo pola igrexa galega. Foi un home, un galego,
un crego, un intelectual e un bispo que viviu por e para o seu pobo,
nun contexto enormemente cambiante. Dende o seu ministerio na
diocese mindoniense e dende a súa actividade posterior, apostou
claramente por unha igrexa fortemente inspirada en Xesús Cristo,
renovada, transparente, afastada do poder, sinxela, comprometida
cos pobres e inculturada conforme ás directrices do Concilio Vaticano
II. As súas ensinanzas, o seu facer e a súa preocupación polo pobo
traspasou as lindes da súa diocese e tamén a fronteira do tempo. Os
seus escritos e as súas vindicacións, coma a dunha liturxia na nosa
lingua ou a necesidade dun diálogo en momentos cambiantes, seguen
tendo plena vixencia hoxe en día e poden servir de marco a este Foro
e ó tema Relixión e Laicidade. Coma el dicía:
“nesta situación de cambio e inestabilidade na que nos atopamos, o
perigo para algúns está en non superar a anomía, en saltar os muros
da fe; pero para outros moitos, para maioría, o perigo está en querer
poñer fin, canto antes, a esta situación de emerxencia cuns amañiños
superficiais, para que volvan as augas ao canle de sempre. En vez de
acometer unha operación da Igrexa a corazón aberto, facerlle unha
pequena operación de cirurxía estética1”.

O momento actual, a principios do século XXI difire en moitas
cousas daqueles anos 60-70 e 80 pero conserva o carácter de reto para
os cristiáns, para a igrexa e para a comprensión e comunicación da
1 M. Araúxo, A Igrexa galega hoxe, Encrucillada. Revista Galega de Pensamento
Cristián 7 (1978) 123.
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mensaxe de Xesús. A secularización e con ela a laicidade, é un proceso
que acontece en todos os momentos da historia en todas as culturas
que teñen un importante compoñente relixioso e institucional. É a
resposta a un proceso de diálogo entre o desenvolvemento do mundo
e os aspectos relixiosos. Coma todo cambio produce inestabilidade,
temor, desacougo, e sempre a tentación de volver a “tempos pretéritos
onde todo era mellor”.
Dende este foro pretendemos abrir o ollos e afrontar con claridade
este fenómeno que nos envolve.
Antes de comezar queremos manifestar o noso agradecemento
aos tres relatores e a todas as persoas que coa súa participación e
apoio fan posible que ano tras ano poidamos seguir celebrando este
Foro Relixión e Cultura. De modo especial queremos agradecer a
colaboración de Caixa Galicia e sobre todo a do Auditorio de Galicia
que cede o espazo para acoller esta xornada.
Carme Yebra Rovira
Profesora na Universidade de Comillas

8
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Relixión e laicidade
dende a política
Xosé Luís Barreiro Rivas

Agradezo a invitación a facer esta reflexión sobre un tema que é
especialmente importante nos momentos que estamos vivindo en
España. Seguramente é un dos poucos importantes, aínda que estea
enfocado desde unha perspectiva tan simplista que ás veces dan ganas
de afastarse del, pero eu coido que é unha reflexión absolutamente
necesaria en España e en Europa.
1.- O concepto de laicidade
Os politólogos temos unha certa dificultade para distinguir a
secularización da laicidade, porque falamos normalmente do poder.
Iso foi a nosa perspectiva material da ciencia ata practicamente
a metade do século pasado. Así se nos explicaba a nós aínda nas
facultades o que era a política: a ciencia do poder. E polo tanto é lóxico
que a nós o que nos preocupe sexa a relación entre esas dúas grandes
institucións, que non só hoxe, senón na perspectiva histórica de
Europa, da súa formación, da formación da súa cultura, do nacemento
da idea de Europa tal e como a entendemos, foron os dous piares, os
puntos de referencia sobre os que se construíu a nosa cultura política
e, a través dela, Europa ao fin e ao cabo foi a inventora das institucións
actuais e a través dela, do mundo enteiro1.
Os politólogos adoitamos distinguir dúas perspectivas da
secularización: a que chamamos a perspectiva cualitativa, que é a
que realmente fai referencia á relación entre estas dúas institucións,
e a que chamamos a perspectiva cuantitativa: o proceso que se da
dentro da propia sociedade no que falamos dunha perda inercial ou
provocada dunha serie dos elementos de entidade relixiosa, que están
1 Cfr.: Tschanen, O. (2003): Les theories de la sécularisation. Genève: Librairie.
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presentes na cultura, nos aspectos xurídicos e no conxunto da forma
que nós temos para entendernos “dentro de” ou entender o sistema
de relacións institucionais.
Nesta perspectiva estaría, por exemplo, a evolución que están
tendo neste momento institucións como o matrimonio, a familia, o
feito de que en determinado tipo de circunstancias estean cambiando
valores que ata agora estiveron moi influídos por tradicións de orixe
relixiosa e que neste momento, as veces, alimentamos desde a cultura,
desde as cátedras o discurso político dunha maneira innecesaria e
extraordinaria.
Pero eu coido que para os politólogos a perspectiva importante é a
primeira. E non só por razón de materia, senón porque é a que ten
verdadeiras consecuencias na actividade política e na forma en que os
cidadáns participan nela, das consecuencias que tiran da mesma.
2.- A formación histórica do concepto de secularización
A secularización é un proceso enormemente antigo e hai que dicir
que quen primeiro o saca á luz é a aparición dos cristiáns en Roma.
Son os primeiros que esixen dúas cousas: que se entenda que existen
dúas ordes no mundo nos que os cidadáns insiren a súa vida, unha orde
civil e unha orde relixiosa, e que esas dúas ordes se separen. E eles
fanno por unha razón moi sinxela e é que na súa orixe a sociedade non
fora capaz de distinguir o fenómeno do poder do fenómeno da relixión
como elementos inspiradores da vida social e dos instrumentos legais
e culturais que a levaban a cabo.
Entón o que fixo en termos xerais foi fundilos na persoa do emperador,
na persoa do sátrapa, e salvo en Grecia, onde esa perspectiva non
era de todo comparable ao que sucedía no seu entorno, en Roma
esa situación produciuse sempre. Iso foi o que levou en Roma a que,
nun marco de aparente liberdade relixiosa, onde calquera podía
practicar calquera culto e onde incluso o culto de Roma evoluía a
través dun proceso de sincretismo onde os deuses, as perspectivas da
representación da acción do deus sobre o mundo se ían multiplicando
en función das culturas coas que ía tocando e as que se ían asimilando,
onde o panteón aumentaba cada vez máis.

10
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O que realmente había era que a lealdade ao imperio se transmitía a
través do emperador e que este resumía en si mesmo non só a lealdade
nos aspectos de orde civil, económico, militar e político, senón que
todo aquilo que tiña que ver coa unidade e coa potencia do imperio
para transformar o mundo. Todo o que era necesario para esa función
debía quedar baixo a súa determinación.
Cando aparece o cristianismo, vai chegar con un proxecto
radicalmente distinto. Non é posible a acción relixiosa salvífica, non
é posible tampouco a acción moral, no sentido de ter referentes dos
que da a conveniencia das relacións sociais e incluso a limitación na
evolución da comprensión dos novos fenómenos que van aparecendo,
se non existe a posibilidade de discutir, desde esa perspectiva moral,
a cosmovisión xerada polo imperio é transmitida ou visualizada a
través da acción do emperador. E iso fará que os cristiáns reclamen
inmediatamente a separación das ordes e que o imperio romano
considere unha alta traizón que iso non se faga así, porque realmente
supuña a ruptura dun dos fundamentos esenciais da orde imperial
romana2.
Cando se trata de dicir onde comeza este debate, onde comeza esta
esixencia dise que no mesmo Cristo, na famosa cita de Mc 12,17,
“o que é do César devolvédello ao César e o que é de Deus devolvédello
a Deus”. O que está marcando aí é a existencia das dúas ordes. En
vez de caer na trampa saducea, Cristo resólvea dicindo: son dúas
ordes distintas e eu podo dar unha resposta na orde espiritual e podo
dar, teño dereito a dar, unha resposta na orde temporal. Por tanto, o
problema é facer convivir esas dúas ordes e non confundilas. De aí
viría a esixencia da liberdade relixiosa e da autonomía moral fronte
ás propias conviccións, ás propias normas establecidas no proceso
histórico polo poder.
Isto supuxo desde o primeiro momento enormes dificultades.
A famosísima perspectiva proposta por Celso a fins do século II,
cando por primeira vez identifica aos cristiáns como un risco para a
pervivencia do imperio romano, entende que se se lle dese resposta
aos cristiáns, tal e como eles piden, na liberdade de culto. A súa
2 Cfr.: Puente Ojea, G.: Ideología e Historia. La formación del Cristianismo como
fenómeno ideológico. Edit. Siglo XXI, Madrid, (1ª edic. 1974), 5ª edic. 1991. pp.163-200.
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petición de autonomía sería permanente, constante, in crescendo,
ata que finalmente puxese a orde imperial en absoluta dificultade
para continuar. Realmente estaba describindo o que pasou, ou que
empezou a pasar século e medio máis tarde, e a forma en que despois
a igrexa cristiá foi interpretando a caída do imperio, que lle deu a
Celso moita máis razón da que parecía ter xa, cando el escribía no ano
178 as súas palabras3.
[115]”Supoñede que vos ordenen xurar polo xefe do imperio. Non
hai ningún mal en facer tal cousa. Porque, é entre as súas mans onde
foron colocadas as cousas da terra, e é del de quen recibides todos os
bens da existencia..../...Se procurades minar este principio, o príncipe
castigaravos e razón terá; é que se todos os demais fixeran coma vós,
nada impediría que o emperador quedase en solitario e abandonado e
o mundo enteiro tornaríase presa dos bárbaros máis salvaxes e máis
groseiros”. [117] Non se pode tolerar oírvos dicir: ‘Se os emperadores
que hoxe reinan, despois de deixarse persuadir por nós, correran ó seu
propio desastre, seduciremos mesmo aos seus vencedores. Se estes
caeran igualmente, nós farémonos oír polos seus sucesores, ata que
todos se nos teñan entregado e sexan igualmente exterminados polos
inimigos’. Sen dúbida é o que non deixaría de suceder, a menos que
un poder máis esclarecido e máis previsor os destrúa a todos de arriba
abaixo, antes de perecer pola vosa culpa”4.

Os cristiáns –e facemos unha historia moi rápida- fóronse
integrando pouco a pouco e foron, evidentemente, aumentando os
colectivos ata que, nunha serie de cambios de circunstancias políticas,
o cristianismo foi admitido no imperio primeiro e foi recoñecido como
a relixión que viña a substituír o antigo paganismo. A través dun
proceso de asunción das súas liñas reitoras e de protección da propia
organización eclesial –recordemos o período de Constantino para
diante- chega a conformar un poder relixioso unitario que permitira,
en función da súa forza, por unha parte substituír ao paganismo, pero
darlle tamén ao imperio un elemento de control social, que viña a
ser case idéntico ao que mantiña co paganismo desde a perspectiva
estritamente política. Ábrese así de cheo o que vai ser o gran problema
3 Vid.: Dodds, E.R.: Pagan and Christian in an Age of Anxiety. Some Aspects of Religious
experience from Marcus Aurelius to Constantine. Cambridge University Press, Londres,
2ª edic. 1968. Traduc. cast.: Ediciones Cristiandad, Madrid, 1975. pp. 140-143.
4 Celso: Discurso verdadero contra los cristianos, & 115-117. Trad. de S. Bodelón,
Alianza Editorial, Madrid, 2ª 1989, pp. 122-123.
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ata o renacemento: as relacións que vai haber entre o poder político
e maila igrexa.
E vaino haber porque a igrexa vai cambiar de perspectiva no
momento en que se atope como a relixión dominante e como relixión
oficial do imperio. E vai sentir a tentación –Bieito XVI fai unha
alusión a ela- repetida secularmente e sempre con malos resultados,
que é a de darlle a volta á situación e aproveitar o poder político para
tentar un proceso de evanxelización máis profundo e máis acelerado.
De tal maneira que temos, por dicilo dalgún xeito, á igrexa como
protagonista das dúas perspectivas. A primeira, a que sitúa con
singular visión de futuro e afondamento no problema a necesidade de
separar as dúas ordes, e como despois, en función das circunstancias
históricas e da súa evolución, cando se vai posicionando no centro da
sociedade romana, tenta volver as cousas atrás: agora que son eu a
reitora da orde moral, son o verdadeiro, non teño por que renunciar
á conexión co poder, que me da a oportunidade de proceder a unha
evanxelización na orde estritamente católica, universal, mundial.
E polo tanto quedan aí sementados, por dicilo dalgunha maneira, os
dous polos da problemática que imos ter desde entón.
Esta problemática vai ter primeiro un profundo sentido ideolóxico:
que significa a presenza do cristianismo no mundo e que significa en
termos históricos? A idea de que, na perspectiva providencialista, o
imperio romano non era máis que o preparador dun mundo unificado,
en termos lingüísticos, xurídicos, culturais, etc., para a chegada da
mensaxe evanxélica, vaise acentuar polos primeiros pensadores do
cristianismo ata esixir dalgunha maneira que a igrexa substitúa a
orde imperial como elemento inspirador da nova orde mundial.
Toda a historia que se fai no entorno da perspectiva agustiniana
(Paulo Orosio5, etc.) está profundamente tinxida deste principio.
A min onde máis me gusta reflexionar sobre isto é a fins do século
IV cando o imperio empeza a caer, cando está a punto de se producir
a primeira invasión de Roma, no treito de apenas dez anos que vai
desde a morte de Teodosio ata a entrada de Alarico en Roma.
5 Cfr.: C. Torres Rodríguez: Paulo Orosio, su vida y sus obras, Fundación Pedro Barrié
de la Maza, A Coruña, 1985. Introducción, p. 68-72
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3.- A secularización de Europa a comezos da Idade Media
O primeiro acontecemento, sobre o 397, vaise producir cando morre
Teodosio e cando santo Ambrosio de Milán pronuncia o seu discurso
De obitu Theodosii. É un discurso providencialista baseado en que
a igrexa na súa evolución está introducindo un corte esencial entre
a historia do imperio e a historia da salvación, que ten que estar
estruturada en torno á igrexa. E para iso o que vai facer é identificar
a morte de Teodosio co derrube do imperio6.
Naquel momento Teodosio dera un certo respiro ao proceso de
decadencia continuada que se viña dando. Santo Ambrosio, nun discurso
que parece dos tempos de hoxe e resulta enormemente interesante
para un politólogo, afirma que o imperio romano dura mil anos non só
pola forza das súas xentes, da súas lexións, senón por unha estrutura
interna da administración e do dereito que é a que fai un edificio
inamovible. Esa estrutura, di santo Ambrosio, está caendo desde hai
século e medio, estase derrubando e polo tanto o imperio perdeu xa
aquilo que o mantiña vivo, que o facía permanecer e ser admirado por
todos. Esa forza está sendo substituída pola forza persoal de certos
emperadores que nun momento de crise son capaces de substituír o
derrube institucional e o derradeiro desa saga é Teodosio. Morto el o
que queda detrás do edificio é como unha árbore relada que ten unha
aparencia exterior, pero xa por dentro non ten nada. E polo tanto hai
que ir pensando en substituír a función do imperio – santo Ambrosio
dío clarísimo- porque a súa misión preparatoria do desenvolvemento
da predicación de Cristo e da formación da súa igrexa está rematada
e agora somos nós os que temos que facerlle continuidade á historia7.
Dicir isto cando faltaban aínda dez anos para a entrada de Alarico
en Roma, que sería o sinal grande que vai poñer a todo o mundo a
reflexionar sobre o mesmo, é dunha transcendencia enorme.
Pero está claro que santo Ambrosio o que tiña era un discurso e
unha reflexión de fondo que lle permitía neste punto adiantarse aos
feitos mesmos da historia. Pouco tempo despois, cando se produce a
invasión de Alarico, que é un feito fulgurante, no imperio aléntase
6 Cfr.: Marta Sordi: “La concezione Política di Ambrogio”, en: I Cristiani e l’Imperio nel
IV secolo, a cura di G. Bonamente e A. Nestori. Publicazioni della Facolta di Lettere e
Filosofia. Macerata, 1988. pp. 143-154.
7 Vid.: San Ambrosio, Epístola 18. 1-30. Migne, Patrologia Latina, XVI.
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unha serie de discurso e de literatura –a min chámame tamén
como politólogo moitísimo a atención- na que se trata de quitarlle
importancia ao asunto e dicir que non foi máis que unha excepción no
mar de glorias e no mar de fortaleza no que se sitúa Roma. Soamente
hai dous discursos pesimistas que din “isto acabouse”8.
A min lévame a reflexionar para os meus alumnos unha idea que eu
sempre interpreto ao revés de como a cultura popular. Sempre se di
que o político non está suficientemente na rúa. E eu sempre digo que
é ao revés, que o político non fai máis que estar na rúa e, polo tanto,
non ten a capacidade de perspectiva, de ver o conxunto dos problemas
e vai intentando dar resposta a cada problema individualizado. Desta
maneira non sae unha acción de goberno, nin unha coherencia na
acción, e sae o que estamos agora experimentando con toda evidencia:
ocorrencias continuadas que nunca dan a sensación de que as cousas
están ben collidas.
Pasou así en Roma. Non se decataron do que significaba a invasión
de Alarico, porque estaba cerca. Santo Agostiño9, que estaba en
Hipona, ou san Xerome, que estaba en Belén, os dous practicamente
con idéntica análise, mesmo nalgún caso coas mesmas palabras, van
dicir que a orde romana se derrubou, e agora só falta que a historia
certifique esta caída. Esa sensación de que unha orde era substituída
por outra acentúase a partir de comezos do século V e vai ter unha
definitiva constatación cando coa invasión de Atila, o papa san León
vese obrigado non soamente a manter a rexiduría da igrexa, senón
tamén a facerse cargo de Roma.
Deste xeito empeza a asentarse a idea do poder temporal dos
papas e a idea de que a confusión de poder volve outra vez, agora á
inversa, sentándose sobre a autoridade do papa e sobre o principio
reitor e ordenador do mundo que neste momento xa poñía derriba
da mesa o sistema. E desde entón o problema vai ser a relación de
dous poderes coexistentes cando se empeza a reconstruír o poder
temporal. A referencia fundamental sería o papa Xelasio co seu
intento de xustificar teoricamente a primacía do papado10. O tempo
8 De Civitate Dei, XVIII, cap. 27 a 37. Migne, Patrología Latina, XLI, 583-598.
9 Capanaga, V.: Introdución á edición bilingüe de “La Ciudad de Dios”. B.A.C., (2 Vol.)
Madrid, 1977. Vol. I, pág. 9*
10 Ferrero, G. (1921): The Ruin of the Ancient Civilization and the Triumph of Christianity.
New York.
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de equilibrio, de empate, que poderíamos considerar o Sacro Imperio
Romano Xermánico, a convivencia respectada de dous poderes que
se implican constantemente e que provocan conflitos en función da
saúde que cada un dos poderes ten en cada momento determinado:
a veces é o papado, os grandes papas que parece que dirixen ao
emperador, e a veces xustamente á inversa. Prodúcense grandes
conflitos e grandes crises. Aquí habería que darlle a razón a Bieito
XVI, en que as crises foron sempre moito máis grandes para a igrexa
que para o poder temporal, porque evidentemente o poder temporal
xa parte da súa absoluta imperfección e polo tanto vai asumindo estas
cousas sen maior risco.
4.- Renacemento e Reforma: unha revolución copernicana
no universo político e relixioso
O gran proceso de secularización de occidente empeza a partir do
século XII con Marsilio de Padua, Dante, Guillerme de Ockam, etc.,
que representan xa exactamente a reflexión ao revés: a vida da igrexa
xa non é posible, porque a separación de occidente non se fai desde
unha perspectiva política como pensamos hoxe, como se o avance da
cultura política en occidente levase a dar un paso que o conxunto das
culturas restantes non dan. É onde está o principio da primacía da
cultura occidental sobre o resto nos últimos séculos. Non sae iso dun
avance da ciencia política, senón da forma en que se propón desde
dentro da igrexa a necesidade de xerar efectivamente unha distinción
e independencia absoluta das ordes para que a vida da igrexa sexa
posible e non quede constantemente perturbada tanto nos aspectos
organizativos como nos aspectos morais e evanxelizadores por esa
necesidade de estar constantemente pugnando polo poder temporal.
O proceso ten un longo percorrido e ten unha enorme complexidade
na formación da nosa cultura política e na creación das formas de
poder que se desenvolveron en occidente. Remataría a parte antiga
a partir da evolución que empeza en Europa desde Carlomagno, que
poderíamos dar por rematada cos grandes filósofos citados. Empeza
logo a lenta construción da secularización do poder, ou se se prefire, da
perspectiva laicista do poder que temos hoxe e sobre a que queremos
facer unha importante reflexión.
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Parece que hoxe se está suxerindo isto outra vez, por dicilo dalgunha
maneira, en termos retrospectivos. Como se a crecente separación
que esixen agora as sociedades civís, fose no fondo a crise do feito
relixioso e como se iso estivese orientado única e exclusivamente a
xerar a primacía do poder político e, dalgunha maneira, a marxinar
sistematicamente os poderes relixiosos. Eu coido que iso non é
así e que hai que propoñelo nos termos do pensamento político
contemporáneo, que fai unha distinción fundamental entre as
perspectivas democráticas e as que non o son.
Se nós miramos a relación entre os poderes civís e a presenza de
calquera forma de organización ou de actividade relixiosa, a separación
estrita de ámbolos dous é un correlato absolutamente imprescindible
nos procesos de liberdade relixiosa e nos procesos de organización
política. Temos que facer unha perfecta distinción entre dous termos
que neste momento tamén se manexan con bastante imprecisión: a
construción das sociedades democráticas e os fundamentalismos.
5.- O reto dos fundamentalismos
O fundamentalismo –unha palabra polisémica– confúndese moi
a miúdo con algo retrógrado, con un conservadorismo extremo.
Non é iso. O fundamentalismo pode ser, nalgunhas circunstancias,
progresista. E, desde logo, se nos puntos de miseria que se dan en
torno aos países árabes de oriente medio os fundamentalismos están
gañando unha gran forza política non é porque sexan retrógrados,
senón porque son interpretados en termos revolucionarios, en termos
de progreso.
O fundamentalismo en realidade é algo que se podería enunciar
tan sinxelamente como isto: é introducir nos acordos que rexen as
sociedades principios que son transcendentes e que polo tanto non son
discutibles. En cambio, a democracia é a construción de acordos sociais
a base de consensos. A democracia pódese definir de moitas formas en
función do que estamos falando. Democracia é o formalismo electoral,
un réxime no que hai eleccións e o poder cambia. Democracia é o
estado de dereito, aquel sistema no que todo o mundo está sometido a
unha lei por igual, sen que existan excepcións a este principio.
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Democracia é unha cultura, a forma en que os cidadán se entenden
e entenden o sistema nas súas relacións co poder e no reparto e na
intervención na xestión dos intereses públicos.
Hoxe hai un gran debate entre dúas grandes correntes que neste
momento están intervindo na denominación da democracia, que
serían a democracia mediática (a substitución do debate e da axenda
política que fan os medios) e a construción de consensos, a proposta
que faría Habermas. A democracia é unha construción de consensos
e, polo tanto, é estar cos problemas constantemente derriba da
mesa, a maior parte das veces sen sequera intervención dos poderes
institucionalizados, senón a través das organizacións propias da
sociedade civil e das formas de acción social.
Esa perspectiva intermedia na que actuamos polo noso interese, pero
ao mesmo tempo estamos dispostos a que a nosa actuación ademais
de rendernos ao noso interese renda ao mesmo tempo nun senso
colectivo. Así imos construíndo os valores, os consensos, que permiten
que todo o mundo teña compromisos coincidentes, traducidos en
responsabilidades e dereitos na sociedade na que un vive11.
6.- O Avance do estado laico e os seus retos
A experiencia que temos hoxe é que as sociedades son cada vez máis
plurais en todas as ordes, máis plurais ideoloxicamente, pero tamén
traen as mesturas que se están producindo a través dos coñecementos
e da grande mestizaxe que se da no eido cultural doutros códigos de
valor, e tamén a propia mestura que se está producindo fisicamente
nas sociedades que son neste momento multirraciais, multiétnicas e
multirrelixiosas.
Non é posible neste momento introducir códigos relixiosos que,
ademais de selo, respondan aos consensos básicos sociais. Ao mellor
xa non foi posible noutro momento, pero daquela a decisión que se
tomou foi a de depurar. Existía a idea de que era posible manter eses
niveis de coherencia interna das sociedades nos aspectos culturais
e nos aspectos valorativos, que o problema da introdución de certos
11 Held, D. (1997): La Democracia y el orden global: del Estado moderno al gobierno
cosmopolita. Barcelona: Paidós.
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elementos fundamentais non producía rupturas nos acordos políticos
de base nos que viña funcionando. E se se producían o que había que
facer era separar o gando que sobraba e botalo fóra: a expulsión dos
xudeus, a expulsión dos mouriscos é evidentemente isto.
Se nós temos unha sociedade multiétnica e multirrelixiosa e
se o elemento ético e relixioso é un instrumento fundamental na
compactación da sociedade no estado moderno, a mellor forma é dicir:
o que queira entrar ten a porta aberta e o que non, tamén ten a porta
aberta, pero para saír a fóra. Iso foi o que fixo o estado moderno,
nunha complicidade de feito, pero non evidente na mestura vella dos
intereses da igrexa e do estado, na formación do estado moderno.
Esa posibilidade queda hoxe cortada polos dous grandes movementos
que se impoñen sobre a idea do estado. O estado está atravesando
unha profunda crise porque a súa coherencia interna entre territorio,
poder e sociedade –iso é o que é o estado, o estado é a pura coherencia
do marco da sociedade unificada e do poder que a ordena e a rexe
e arbitra- hoxe está roto. De tal maneira que os nosos intereses
xogan fóra do estado e os elementos que están tamén funcionando na
nosa sociedade non fan unha única sociedade coincidente co marco
xeográfico e político do estado.
Non nos queda máis remedio que elevarnos por riba do patriotismo
constitucional. Xa non temos as nosas referencias de lealdade postas
nunha fronteira, non as temos postas nunha monarquía que a
representa, nunha bandeira, nun himno, en toda esta simboloxía que
agora se quere restaurar, senón que as temos nos consensos que son
capaces de facer funcionar unha sociedade multiétnica, multirrelixiosa, multicultural, na que é moi complicado introducir calquera
elemento que soe a fundamento, é dicir, a principio que non sae deses
consensos e que entra por outra vía, para facelo operativo.
É o propio Hans Küng12 o que nun momento determinado, cando
fala da construción dunha ética mundial, fai referencia a este punto.
Ou somos capaces de facer un mínimo resumo de principios éticos
compartibles por todas as civilizacións e por todas as relixións ou
do contrario o problema da mundialización provocará enormes
12 Küng, H. (1987): El cristianismo y las grandes religiones: hacia el diálogo con el islam,
el hinduismo y el budismo. Madrid: Libros Europa.
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conflitos. Porque o que estamos tendo neste momento é a presenza
dunha actividade relixiosa enormemente belixerante e cohesionada
en sociedades que están penetradas á súa vez por outras relixións, por
moitas persoas que non pertencen a ningunha relixión, por persoas
que foron educadas en códigos diferentes e que, polo tanto, neste
momento non teñen máis referencias compartidas que as dos valores
constitucionais. Quen está disposto a aceptar este núcleo de principios
que está expresado nunha lei positiva, por un acordo colectivo dos
cidadáns pode estar aquí e quen non, nós podémolos admitir dentro,
pero non podemos facer que os seus fundamentos sexan reitores da
nosa sociedade.
Para sociedades como a nosa que, sobre todo a partir de fins do
século XVI, foron moi coherentes primeiro á forza, pero despois
profundamente integradas, a sociedade europea, que tivo elementos
de integración potentísimos, cunha historia común, dominada pola
influencia do cristianismo e do dereito romano, fusionado co dereito
xermánico, e, polo tanto que, a salvo das linguas, temos unha
perspectiva ética, social e relixiosa case coincidente é enormemente
desacougante o enfrontarnos a unha situación na que a grandes pasos
esa coherencia interna da sociedade se vai romper.
A única maneira de seguir adiante sen xerar conflito é xustamente
dicir que todos eses procesos teñen que quedar encadrados nun
marco de absoluta liberdade para a conciencia individual, para que
cada un os practique e os entenda á súa maneira e incluso evanxelice,
eduque, faga o que queira no marco desa liberdade, sempre e cando
se manteña que a orde política é totalmente independente e xorde do
pacto político entre todos, que é evolutivo e que na súa introdución
xogan todas esas culturas e todas esas relixións.
Cando renovemos a constitución hai que supoñer unha cousa, que
o 70 % dos que van votar esa constitución son católicos bautizados,
que o 30 % vai á misa algunha vez, que o 90 % asiste aos enterros da
xente e escoita os sermóns dos cregos nos funerais e que todos foron
educados na súa familia, na escola, nunha visión do mundo que estaba
profundamente entreverada de visión relixiosa. E polo tanto cabe
supoñer que esa xente teña algún interese en trasladar unha parte
deses principios que ten asumidos e que lle parecen fundamentais para
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a súa realización vital, e que trate de levalos ao consenso social. O que
non pode é levalos en conxunto e dunha maneira institucionalizada
porque nese momento produciría un choque polo outro lado.
Creo que a idea de que a relación entre relixión, igrexa sobre todo,
e poder político ten que producirse no marco onde hai que recoñecer
os consensos construídos na sociedade, aínda que se opoñan á nosa
situación. E hai que abandonar a idea da nosa consideración de
maioritarios, de historicamente protagonistas, todo aquilo que se
discutía na cuestión de Europa. O debate por meter ou non a palabra
cristianismo ou cristián na constitución foi un debate profundamente
mal exposto. Porque os que querían meter esa palabra ían moito máis
alá dun recoñecemento ao proceso histórico, que non nega ninguén,
e os que se opuxeron radicalmente o que estaban afirmando era que
nese recoñecemento histórico se metía algunha forma de directismo
sobre a construción da futura Europa e tamén da súa constitución.
Esa situación podería xerar un caos, un galimatías impracticable.
Hai que recoñecer e facer unha afirmación moi radical neste punto:
a vida política non é posible se se soborda o máis mínimo á idea de que
os seus consensos internos son simplemente iso, acordos de base sobre
dereitos e deberes. A partir de aí é onde hai que esixir a liberdade e a
cada un esixirlle a súa responsabilidade. Que ten que esixir a igrexa
nunha situación como a de España? Absoluta liberdade para seguir
facendo o seu labor, para utilizar os seus recursos, para xerar, se quere,
as súas estruturas educativas, para todo o que debe seguir sendo a
vida da igrexa. E que é o que non ten dereito a facer? Montarse sobre
as estruturas do estado e, aproveitando as inercias históricas con
certa vantaxe, facer o debate sobre o multiculturalismo e sobre os
problemas valorativos para a sociedade non desde a perspectiva dos
consensos sociais, non desde a actividade dos cristiáns políticos que
fan política, senón desde a perspectiva institucional que nos pontea
por riba.
7.- Actuar coma cristiáns
Hai un esquecemento dun principio que parecía enormemente
esperanzador no Concilio Vaticano II, cando chama aos leigos que
están en política e son cristiáns a actuar como cristiáns. Unha cousa
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é actuar coma cristiáns e outra é dicir que a miña actuación coma
cristián consiste en dicir o que neste punto decida o bispo. Non,
a miña actuación como cristián consiste en loitar pola introdución dos
valores cristiáns nos consensos sociais. Se somos maioría, se somos os
que mellor o facemos, se somos os que con máis claridade profesamos,
cando esteamos redactando unha lei ou unha constitución, farémolo
así. Se non somos iso non podemos vir pola parte de atrás a dicir:
aquí están os meus créditos históricos para que o parlamento acepte
algún elemento que os cristiáns que están dentro non son capaces de
introducir.
Temos os cristiáns dereito a loitar contra as leis do aborto, temos
os cristiáns dereito a loitar contra a forma en que se están regulando
os matrimonios, etc.? Absoluto dereito. Pero, como temos que facelo?
Os cristiáns temos que facer iso no marco da acción política. Hoxe
non é posible distinguir neste momento a ninguén no marco da
acción política. Ninguén confesa a súa fe, ninguén confesa as súas
inspiracións morais... E queremos que o resultado dunha acción na
que todos actuamos dunha forma absolutamente descomprometida e
case pagá se substitúa nun proceso de relacións, e que a igrexa sexa
capaz de lograr por vía de convenios ou por vía de concordatos ou do
que sexa, a pervivencia de determinadas formas.
O caso do ensino da relixión a min paréceme absolutamente
comparable a isto. Nós temos dereito a pedir que se nos deixe levar a
cabo o noso proceso de evanxelización, con todos os recursos, con todos
os medios que dá a sociedade actual. Por iso poderiamos ter xornais,
emisoras, escolas, catequeses, sacar en determinados momentos as
nosas manifestacións de fe ás rúas: conservar os dereitos que o noso
proceso histórico nos concedeu. Pero todas estas actividades non se
poden cargar no estado. Iso implicaría ou que todo o mundo cargaría
no estado todo, e non sei a que confusión chegaríamos, ou que a nosa
situación apareza como privilexio ou como ruptura dos consensos
colectivos.
Hai que empezar a ser enormemente rigorosos e recoñecer que no
proceso de construción dos consensos políticos, se actuamos como
cristiáns e se é certo que somos maioría, iso terá unha tradución
cristiá. De feito cando falamos das constitucións mundiais dos países
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máis avanzados, case todos eles (menos o Xapón, non se me ocorre
ningún outro) de raíz cristiá, evidentemente que están introducidos
os valores cristiáns por todas partes. Pero non están introducidos
por razón da presenza da igrexa, senón por razón da presenza dos
cristiáns na acción política.
Nós hoxe en día estamos desde este punto nunha situación interna
da igrexa de crise profunda. Lonxe de que esteamos alentados os
políticos para actuar como cristiáns nos consensos colectivos somos
seguramente os meirandes inimigos da xerarquía. A cousa que menos
lle gusta á xerarquía da igrexa católica en España é que un político
se declare católico, confese e desde esa confesión opine. Porque eles
están facendo política, están facendo unha política de convenios e
a partir dese momento nós rompemos ese modelo e o que estamos
dicindo é que os valores da relixión teñen que entrar na sociedade pola
sociedade mesma; por certo, como entran todos os valores. Despois
son recollidos polo poder, pero entran por abaixo e teñen que entrar
así: a nosa verdadeira loita está aí.
Iso evidentemente levaríanos a desenvolver unha enorme crítica
sobre como estamos actuando, como estamos introducindo os nosos
valores na sociedade española, como podemos neste momento saír e
poñer a cara por calquera cousa coa COPE tomando as actitudes que
toma, coas declaracións que se fan improvisando diante dun micrófono de calquera maneira sobre os problemas máis importantes do
mundo e sobre os avances científicos, como se realmente o portavoz da
conferencia episcopal tivese que saber de todo, e tivese que resolvelo
todo inmediatamente en calquera momento e non entrar no proceso
en que todos temos que entrar, para ir admitindo as renovacións
que hai que admitir ou as novas perspectivas que hai que admitir,
e como enmarcalas nos elementos morais inmanentes que deben
permanecer.
8.- Conclusións
Resumindo, teño que dicir que a separación estrita dos poderes é
imprescindible para o proceso da convivencia política mundial e é
máis imprescindible canto máis se mesturan as culturas, as relixións
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e os universos éticos dos que procedemos; que a política constrúe o seu
consenso sobre acordos e non sobre elementos externos indiscutibles.
O profesor Vicens Navarro insiste constantemente nos seus escritos
en que o día que haxa nunha democracia un elemento indiscutible, na
orde da democracia se entende (na democracia hai cousas indiscutibles
para os cidadáns), porase a primeira pedra dunha ditadura, porque
esta é xustamente o principio do indiscutible.
Nós temos que aceptar iso e, en cambio, temos que asumir
como consecuencia o reto de dicir que a nosa función de cristiáns,
a presenza dos nosos valores na sociedade, o noso dereito a influír
desde as nosas conviccións, só pode permanecer a través da nosa acción
política. Calquera outro elemento que trate de prolongar situacións
anteriores, matizalas, aproveitar situacións de feito, atacaría este
principio e polo tanto levaríanos a unha situación de conflitividade
que sería practicamente irresoluble para os procesos democráticos.
Xosé Luís Barreiro Rivas
Profesor da Fac. de Ciencias Políticas da USC
Transcribiu: Agustín Díaz Blanco
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Quero felicitar os que fixeron o esquema desta xornada, porque
enfrontar o problema das relacións entre ética e laicidade desde o
punto de vista político, desde o punto de vista filosófico e desde o punto
de vista teolóxico permite un enfoque moi completo dun problema
que é moi complexo. O meu tema é: que ten que dicir a filosofía sobre
isto?
Empezarei cunha metáfora que me gusta moito usar. Nós estamos
nun mundo que está construído con dúas especies de cidadelas,
a relixiosa e a profana. Cada unha ten os seus sistemas de defensa,
os seus sistemas de lexitimación, as súas organizacións, e a relación
entre as dúas é conflitiva. Aos alumnos pequenos adoito poñerlles un
exemplo. Un grupo de turistas vai ver a catedral de León. A metade
do grupo entra dentro da catedral e a outra metade queda fóra. Polos
teléfonos móbiles preguntan aos outros: que vedes? Os de dentro
din: vemos unhas vidreiras marabillosas, coloreadas con figuras, con
flores, é un espectáculo extraordinario. Os de fóra replican: nós vemos
unhas fiestras grises. Mais como van ser grises se son coloreadas?
Desde fóra son grises.
Quen ten razón? Os que están dentro ven as fiestras coloreadas,
os de fóra, grises. Non hai solución, os dous grupos din a verdade.
Supoñamos que os que están na catedral están no ámbito do mundo
relixioso: dentro da teoloxía cristiá, fundamentalmente católica, o
que ilumina as fiestras é a fe, a luz do espírito, e os que están dentro
así o vén. Os que están fóra, no mundo profano, non o ven, aínda que
se volvan como queiran. A solución sería que os de fóra entren e os
de dentro saian
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A verdade debe rexer a vida pública
Saír do mundo relixioso ao mundo profano é sinxelo, porque o
mundo profano se constrúe sobre experiencias naturais, sobre a
elaboración que se fai da razón, é o lugar onde reside a vida de cotío.
O máis complicado é como se entra dentro da catedral. De feito, os
procedementos que se ensaiaron...: o adoutrinamento, que produce
unha entrada case turística; hai un fenómeno de conversión, hai un
fenómeno de tentar pasar racionalmente, que tampouco acaba de
callar, de xeito que nos atopamos co problema de dicir, pois así están
as cousas: os que están fóra ven a súa verdade e os que están dentro
ven a súa. E non se pode desde fóra criticalos –mire vostede, vostede
está fóra–, en todo caso poden criticalos desde dentro, mais os que
están dentro están vendo o mesmo.
Isto quere dicir que o punto que imos abordar agora é a relación
deste asunto co tema da verdade, o que produce moitos problemas,
porque a dinámica da verdade ten efectos contraditorios. Vexamos
este razoamento: a verdade debe rexer a vida pública; esta relixión é a
verdadeira, logo esta relixión debe rexer a vida pública. É bo ou malo
este razoamento? Non estamos de acordo coa conclusión, mais que
premisa tiramos? A de que a verdade non debe rexer a vida pública?
Porque nela non se trata só de consensos, xa que hai un marco de
verdades éticas por riba do proceso democrático. Se dicimos que a
verdade non é a que debe rexer a vida pública, ao final son as maiorías
as que van decidir o que é xusto, inxusto, bo, malo, democrático ou
non.
Vexamos se podemos tirar a outra premisa: a relixión non é a
verdade. Podemos actualizala? A miña relixión é unha das verdades.
E xa empezamos a andar en terreo esgrevio. Se todas as relixións son
verdadeiras, que parte de verdade me corresponde a min? Eliminouse
ou suavizouse con moita alegría, logo do Vaticano II, o principio de
que fóra da igrexa non hai salvación e ao final estase recuperando por
outro lado, porque non é tan fácil dicir que non, que isto non é así,
porque se en realidade desde o punto de vista cristián centro toda a
miña relixión no labor salvador dun feito concreto que é a redención,
non podo dicir que o budismo teña esas características.
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Laico, relixioso e profano
Un crente non pode tirar ningunha das dúas premisas, aínda que ao
final diga que non está de acordo coa conclusión. O que hai no fondo
é que debemos cambiar o concepto de verdade. Para resolver este
problema temos que reformular o que queremos dicir cando falamos
de verdade relixiosa e como se aplica á vida de todos os días.
Dando un paso atrás, temos que ver de que se trata cando
falamos de laicidade, un enfoque diferente do que Barreiro chamou
secularización. Eu lembro que durante dous anos de carreira estiven
nunha residencia de dominicos e aguantei ata que me expulsaron,
porque o facía fatal. Gárdolles, porén, unha enorme gratitude.
E lembro que naquel momento os teólogos dominicos tiñan unha
grande vitalidade e andaban moi revoltos por causa dun libro
escandaloso, que sufriu toda sorte de críticas, de censuras, o libro
de Yves Marie Congar, que se titulaba Fitos para unha teoloxía do
laicado, algo que soaba rarísimo. As palabras laico e laicidade non
estaban dentro do sistema usual, sobre todo en España.
Hai que distinguir dúas cousas: laico non é o que está separado
da relixión (iso é o profano). A división primeira é laico, relixioso e
profano. Non é o que está separado do poder, que hai efectivamente
poder político, poder secular, e poder relixioso. Falar de laicado é
outra cousa máis fundamental, un intento de explicar o fundamento
da vida política dunha maneira determinada, é o principio orixinario
do vínculo político.
Estamos falando dun asunto de grande envergadura porque
consonte ao rigor dos termos nunca se van poder enfrontar relixión e
laicidade, porque esta está no comezo de toda a vida política. O único
que podemos facer é substituír ese comezo da vida política e poñelo na
relixión, ou poñelo na laicidade. Estamos falando de cousas que temos
que ver se son compatibles ou non.
O concepto de laicidade
Fagamos un pouco de historia. O vello Nietzsche dicía que os entes
culturais non teñen esencia, teñen historia e os conceptos son tamén
entes culturais e, polo tanto, non teñen tanto definición como unha
historia, moitas veces moi enrevesada, do que ese concepto contén.
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Hai que andar con coidado porque, cando aceptamos un concepto,
pasa o mesmo que cando tragamos unha pílula, que non temos nin
idea dos contidos que van dentro e que, unha vez que se disolve a
súa envoltura, estalan e producen uns efectos rarísimos. De xeito que
antes de manexar un concepto temos que saber o que contén nas súas
tripas.
Este concepto de laicidade serve para definir o espazo público e mais
o espazo privado, e ten o seu antecedente no concepto de tolerancia ou
polo menos é aí onde se empeza a manexar. De cheo entre o medio das
guerras de relixión (que demostran ata que punto poden ser violentas
as relixións), empeza a falarse de que se debe ser tolerante coas outras
relixións, que unha non pode tentar impoñerlle a súa verdade a outra,
senón que se teñen que respectar.
Pero iso faise desde unha relixión entronizada no poder que
dicía unicamente que non había que perseguir as outras relixións.
A tolerancia era compatible cun estado confesional, que o único
compromiso era o de non perseguir as outras relixións. Isto trátao
moi ben Locke na súa carta sobre a tolerancia: Non se debe excluír a
ninguén da sociedade política pola relixión que profese. En cambio,
deberá excluírse radicalmente aquel que non teña relixión. Porque a
relixión é o único fundamento da confianza entre os seres humanos
e, se a tiramos, todos os pactos poden ser incumpridos, porque non
contan coa garantía da relixión.
Esa é unha idea que se mantivo en todos os neoconservadores
americanos. Teñen claro o papel da relixión nunha sociedade
politicamente laica, non confesional, onde a constitución di que nunca
poderá haber unha relixión de estado. Non se pode esquecer que os
que constitúen a estrutura social dos Estados Unidos de América
son fuxitivos de persecucións relixiosas, que non queren en absoluto
eliminar a relixión ou que o estado sexa laico, o único que queren é
non seren perseguidos e ter un modo estable de convivencia dunhas
relixións coas outras. Por iso seguen admitindo que a relixión é
fundamental para a vida pública, pero que o estado non se debe meter
niso, porque o estado sería fonte de coacción, fonte de limitación e,
polo tanto, un perigo para a relixión.
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Tolerancia e liberdade de culto
Pero a tolerancia vai máis aló. Non só consiste en non impoñer unha
relixión, que pode haber liberdade de culto para todas as relixións,
senón que se debe dicir que tamén se pode fundar o vínculo político
en persoas que non teñan relixión. Non é esta quen vai garantir a
seriedade dos pactos, senón que se coida que se pode introducir na vida
política tamén a quen non teña relixión. Pero dáse aínda outro paso
máis: o fundamento do vínculo político ten que estar en algo previo
á relixión, porque, se se entra na vida política a través da relixión,
non se garante a liberdade, e o que debe facer a política é garantir a
liberdade de crenzas, de opinións, de cultos, de relixións.
Por iso, o suxeito que constrúe a estrutura política non debe ter
relixión, nin crenzas, debe estar antes de todo iso. E créase unha
especie de ente de ficción que é o suxeito no que se vai fundar toda a
estrutura política, que debe ser un suxeito que só se debe poder guiar
–e así empezan as teorías da laicidade– pola súa razón individual.
E o que garante a estabilidade do estado, a estabilidade política e a
democracia é que o suxeito da democracia son individuos, non son
colectividades. Por iso non se pode, segundo os primeiros teóricos
da tolerancia e da laicidade, considerar que pode intervir na política
unha igrexa, que é unha comunidade de crentes e a participación
política é para un suxeito previo á experiencia que só entra aí non
como colectividade senón como individuo e, de por parte, como un
individuo racional que exerce libremente a súa racionalidade. E polo
tanto tamén ten que ser un individuo ilustrado.
Por iso, cando aparece a palabra laicidade, xorde ligada á palabra
escola, escola laica. A primeira vez que aparece a palabra laico é nun
diccionario de pedagoxía, de principios do século XIX, onde se di que
a escola laica é a única que pode preparar para a democracia porque
é onde imos educar o suxeito que constitúe o vínculo político, que
ten como únicas condicións as de ser intelixente, libre, racional e
ilustrado.
Como os que abordaban esta cuestión eran moi intelixentes, aínda
sen usar a palabra laico, un gran pensador pre-revolucionario,
Alphonse Daudet, considera que se está afirmando unha cousa
contraditoria, que o vínculo político non pode integrar desde o
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principio ningunha crenza básica, pero queremos facer unha escola
pública e con iso estámoslle dicindo ao estado que si pode interferir na
vida privada dos nenos coa ensinanza. Engade que esa escola pública
é a única que permite formar os cidadáns, pero temos que dicir que
nesa formación non podemos introducir contidos de crenzas, porque
a laicidade consiste en que non se metan crenzas de calquera tipo no
comezo da construción da sociedade.
O papel da escola pública
A solución é que o único que ten que dar a escola pública aos nenos
é xusto o que lles vai permitir exercer o seu cometido de fundamento
de toda a vida social: desenvolver a súa intelixencia, a súa capacidade
de crítica e de razoamento, e non ensinar nada que teña outra fonte
de lexitimación que non sexan a experiencia e mais a razón. E logo a
relixión? Iso non, porque a relixión ten outras fontes de lexitimidade
que non son aquelas nas que se basea a vida política, que se ten que
fundar na verdade que para el é o que se constrúe sobre a experiencia
e sobre a razón.
Ou sexa que a cuestión da laicidade fundaméntase no concepto
de verdade. A escola pública e mais a democracia teñen que se
fundar nun cidadán capaz de buscar a verdade privadamente polos
procedementos que garanten unha verdade universal, a experiencia
e a razón. A relixión queda fóra do espazo público, por estar fóra das
verdades compartibles por todos os cidadáns. Todo o sistema público
debe ter como único fundamento aquilo no que pode estar de acordo
non o grupo político que vaia facer unha lei democrática, senón todo o
corpo da humanidade, porque se trata de valores universais.
Que facemos agora cunha especie de relixión laica actual, a dos
dereitos humanos? A primeira postura da igrexa católica non estivo
de acordo con esta relixión. Decatouse de que se estaba a falar de algo
que podía prexudicar a súa relación coa sociedade política, porque, se
os dereitos humanos se consideran como unha fonte de lexitimidade
que entronca directamente con ese cidadán que se vai rexer só polas
leis da razón e da experiencia, se estaba introducindo un marco ético
compatible coa democracia, e que podía deixar máis de lado o tipo de
lexitimación que a verdade relixiosa ten por obxecto.
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Este é un debate que temos agora enriba da mesa, como o demostra
a polémica sobre a disciplina de Educación para a Cidadanía. Non se
pode implantar esa materia e levar adiante o proxecto de laicidade
que din que o home con só as luces da súa razón pode resolver os
problemas éticos, o que faría entrar en conflito cunha das funcións
que veu exercendo a relixión. E engaden ademais que non existe ese
marco ético universal. Por iso no marco desa materia escolar houbo
diferenzas en certos temas: porque se unhas persoas din que o dereito
á vida é absoluto e outras pensan que non é así, está claro que non
nos imos pór de acordo. Con iso o que tentan dicir é que toda esa
construción política fundada nunha verdade universal da que se
gaban os laicos, non se mantén, porque esa verdade universal non
existe no plano ético, só existe no eido científico, e este é demasiado
pobre para rexer toda unha estrutura política.
Reactivación do pensamento laico
Neste momento hai unha reactivación do pensamento laico, que
se sente ameazado polo feito de que está habendo por unha parte
unha presenza política moi forte da relixión, concretamente do
islamismo, porque está habendo unha presenza moi forte de grupos
de relixiosidade cristiá moi fortes tamén e de moita influencia política.
E ademais porque hai unha especie como de decepción xeralizada
de que a democracia non acaba de resolver os problemas fondos de
convivencia, que arranxa os conflitos superficiais de convivencia,
que organiza a macro-convivencia, e non organiza, porén, a microconvivencia. Que é capaz de regular o trato entre cidadáns, coa
intervención dos tribunais, mais decatámonos de que estamos
xudicializando toda a vida de convivencia, e que nos faltan, con todo,
unhas ferramentas conceptuais e normativas para rexer a convivencia
cando está fóra do espazo público e das normas xurídicas.
As sociedades non poden vivir na anomia. Como durante moitos
séculos moral e relixión estiveron unidas, ao retirarse a relixión levou
tamén con ela a moral, ficou un baleiro moral que as sociedades non
poden soportar. O dereito, especialmente o dereito penal, vén encher
ese baleiro. Pero iso non serve, porque o dereito actúa só por coacción
física, mentres as normas morais actuaban por convicción ou coacción
social suave e o reducir o sistema normativo ao dereito político
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introduce unha especie de dureza nas relacións que é practicamente
invivible.
Por exemplo, cando un político acusado de corrupción o que di é:
se vostede ten algo de que me acusar, vaia aos tribunais, está dicindo
unha cousa moi seria, que é que a división importante está entre
legal e ilegal, non entre bo e malo, ou decente e indecente. Cando o
límite entre os comportamentos públicos se reduce a saber se isto é
delicto ou non, queda unha cantidade de comportamentos que non
son delictuosos e son, porén, indecorosos, que son os que a moral se
encargaba de regular e o dereito non pode regular. E isto está causando
un endurecemento das relacións humanas que é moi perigoso a nivel
persoal, aínda que sexa moi estable a nivel político.
Estamos nun momento de individualismo feroz, ninguén quere
ocuparse de ninguén. O propio sistema creou uns instrumentos de
seguridade, os máis extraordinarios que ten habido na historia da
humanidade. Eu quero que as persoas maiores estean moi ben coidadas,
mais non as quero coidar eu, quero transferir esa responsabilidade, que
alguén se ocupe deles. Isto produce unha situación algo contraditoria,
xa que a sociedade do egoísmo e do individualismo deu orixe aos
sistemas de cooperación e de solidariedade máis fortes que nunca
existiron. Cando estamos nese sistema público, sentímonos moi ben;
cando, porén, entramos no ámbito privado, sentímonos moi mal. De
aí a pregunta da portada da revista Time: por que, se estamos tan
ben, nos sentimos tan mal? Porque nos sentimos ben nun nivel e mal
noutro.
Problemas de convivencia íntima
Moita xente empeza a pensar que iso se debe a que o sistema da
política funciona moi ben, e o sistema da moral e da relixión funcionan
moi mal. Por que non volvemos reintegrar isto? Iso está producindo
unha reactivación do pensamento laico, que di que a solución non
é esa, senón a revitalización dunha moral laica que sexa capaz de
solucionar eses problemas de convivencia íntima que a normativa
política non remata de resolver.
A laicidade e mesmo o laicismo son conceptos nacidos da relixión.
Se botamos unha ollada á historia, sobre todo á do mundo occidental,
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que é onde isto aparece, decatámonos de que a orixe do laicismo é a
insistencia, fundamentalmente da relixión cristiá, en situar o lugar
da responsabilidade relixiosa no ámbito individual e non no colectivo.
O mundo xudeu aceptaba o pecado orixinal, que non ten sentido
nunha sociedade baseada na responsabilidade persoal. Como me
van castigar a min por algo que fixeron uns antepasados que non
coñezo? Cada un é responsable diante de Deus de todos os seus actos.
O concepto de responsabilidade persoal non aparece na cultura
clásica. Se lembran nas traxedias clásicas, Edipo, sen o saber, mata a
seu pai e déitase coa súa nai. Por que vai ser castigado? Porque había
unha idea de que a culpa era algo obxectivo e non tiña por que ir
acompañada pola responsabilidade persoal ou polo coñecemento.
Por iso ata o século XV se estivo xulgando animais e existe
documentación deses xuízos, que son moi curiosos. O último do que
teño coñecemento foi aforcar unha mula que matara un neno dun
couce. Noutro caso, os veciños dun pobo suízo preitean contra os ratos
do monte porque lles causaban danos. O xulgado acepta a demanda,
nomea un defensor dos acusados e segue todo o procedemento ata
chegar á sentenza pola que se condena todos os acusados a abandonar
o campo nun prazo de quince días, agás as femias preñadas, que
dispoñen dun mes máis. E mándase que o pregoeiro lles vaia comunicar a sentenza aos acusados (non se sabe se se deron por informados
e cumpriron a sentenza, eu sospeito que non).
A culpabilidade obxectiva
Como non había unha idea da responsabilidade persoal, xulgábase
por culpabilidades obxectivas. É o cristianismo o que empeza a falar
da responsabilidade moral de cada persoa, fundamentalmente con
respecto a Deus. Introdúcese deste xeito un elemento de conciencia
individual que, unha vez consolidada, empeza a desenvolver un
dinamismo que non parou. Porque, se eu son responsable perante
Deus e se esa responsabilidade depende do meu coñecemento con
respecto dos actos e teño liberdade para decidir sobre eles, chega un
momento en que para decidir sobre os meus actos vou ter que fiarme
da miña propia conciencia.
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O que vén facer Lutero é unha especie de consagración da
conciencia do individuo e niso triunfou absolutamente. Eu non me
podo fiar e dicir que é verdade iso que vostede poida dicir, eu só debo
fiarme da miña conciencia que me vai dicir o que é o verdadeiro
e o que é o falso; o individuo constitúese como última fonte de
lexitimidade das decisións. Metémonos así nun problema tremendo:
que pasa cando a miña conciencia entre en conflito coa norma? Os
gregos resolvérano dun xeito moi curioso. Primeiro déronse conta da
gravidade do asunto.
Hai unha traxedia grega que pode servir como exemplo do que é a
liberdade de conciencia, que é o caso de Antígona. Ela atópase dividida entre dúas obrigas, a que lle corresponde como cidadá e a súa
persoal. Seu irmán foi condenado como traidor e as leis da cidade
din que hai que deixalo abandonado fóra das murallas, sen enterralo.
E a súa conciencia dille a Antígona que o ten que enterrar. Decide
seguir a súa conciencia e por iso nós coidamos que é case unha
heroína da liberdade. Mais na traxedia non é así: o coro, que é quen
fai o comentario do que está pasando, ponse coma unha fera contra
Antígona e acúsaa de algo que nós consideramos hoxe como o centro
da nosa dignidade moral, din que pretendía ser autónoma e deste
xeito rompeu as leis da cidade. Por iso hai que a condenar e está ben
condenada.
Nós, porén, seguimos dicindo que a autonomía, a capacidade
de tomar decisións responsables sobre a orientación da nosa vida,
é o centro da nosa responsabilidade moral. Foi este principio o que
empezou a enfrontarse coas verdades que viñan a través das igrexas.
En último termo, cando algo me vén a través dunha igrexa, son eu
quen ten que dicir se é verdade ou mentira. Desde ese momento
estámonos achegando a un tipo de suxeito que debe gobernarse só
pola súa razón e polos seus coñecementos, que é xustamente o suxeito
laico.
Suxeito relixioso e suxeito laico
A partir diso prodúcese esa especie de fractura, porque ata os
suxeitos relixiosos son no fondo suxeitos laicos cando se enfrontan
mesmo ás cousas da relixión. Por que criticamos a xerarquía? Porque

483

35

José Antonio Marina Torres

nos consideramos suxeitos autónomos. Así estamos admitindo que
en último termo a figura principal da nosa posición perante o mundo
non é relixiosa, senón que é pre-relixiosa, mais iso aprendémolo a
partir das relixións e por iso a forza das relixións segue sendo moi
forte e moitas veces as cousas mestúranse porque no comezo das
culturas todo é relixión e no concepto de evolución das culturas estas
vanse desprendendo da relixión: por unha parte a ciencia, por outra
parte o dereito, por outra parte a política, por outra parte a ética.
Entón a relixión queda como a grande fonte que o produciu todo,
e que ao final produciu un fillo, o individuo laico, que se converteu
nun descendente parricida porque ten que se desprender do que lle
deu orixe. Por iso a miña proposta é que precisamos organizar unhas
relixións de segunda xeración, que procedan precisamente a partir
do individuo laico, que ten as características do laico (intelectual,
responsable, fundado na razón, ilustrado). E iso non vai en contra da
relixión, si dun modo de recibir a relixión. O momento das relixións
serias agora é ver como construímos o feito relixioso, a comunidade
relixiosa ou a participación relixiosa a partir doutro suxeito, que
non sexa obediente e submiso, senón que sexa un suxeito coas
características que aquí vimos.
Iso supón unha nova teoría da verdade. Se lembramos o exemplo
da catedral de León, cos que estaban dentro e cos de fóra, o que é
preciso é dicir que non hai contradición, porque hai dous tipos de
verdade. Unhas son as verdades universais, que se caracterizan
porque é posible explicarllas a todo o mundo de xeito que unha persoa
coas súas capacidades de razón sas, sen prexuízos e cos elementos
suficientes, ten que admitilas. Son as verdades científicas e, anticipo,
as verdades éticas.
E hai outras verdades, que son as privadas, que para a persoa que as
está afirmando gozan de todas as características da verdade menos de
unha, que non se poden demostrar a outra persoa como verdadeiras.
Un exemplo clarísimo: eu quérolle moitísimo á miña muller e iso é
para min unha verdade tan sumamente incontrovertible como que
dous por dous son catro. Mais é a miña verdade, eu non lles podo dicir
a vostedes ata que punto é amable a miña muller, alguén pode replicar
que lle cae fatal. Non é unha verdade compartible, pero este feito non
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significa que non sexa verdade. Se empezamos a dicir que verdade é o
grao de verificación que ten algo, todas as verdades universais teñen
un grao de verificación universal, todos as podemos verificar; mentres
que as verdades privadas teñen un grao de verificación privado,
soamente eu podo saber como resisten.
Relixións de segunda xeración
Pola conta que me ten, con respecto ao amor pola miña muller
e dado que vou tomar moitas decisións e me vou xogar a vida por
isto, será mellor non trabucarme. De xeito que non me debo fiar dos
sentimentos, debo sometelos tamén a unha especie de corroboración,
isto ata onde aguanta? É verdadeiramente sólido? É unha miraxe?
Soporta a convivencia? Soporta os malos momentos? Soporta só os
bos? E iso ao final ás veces rebenta e outras veces mantense. De
maneira que tamén as verdades privadas teñen maior ou menor grao
de verificación. As verdades relixiosas son verdades, mais cada un
terá que ter en conta, polo que lle vai niso, ata que punto o que sente
é verdade, o que cre é verdade ou é só un produto de alucinación, un
produto dos medos, un produto da moda, un produto de non sei que,
que é unha relixión social.
Porque ao falar de relixións de segunda xeración, baseadas nun
suxeito autónomo, o que estou restrinxindo é a lexitimidade das
relixións sociais, as que se adoutrinan socialmente e que fan que un
español sexa cristián e que un marroquí sexa musulmán. Iso non
ten ningunha estrutura básica de efectividade. É algo polo que xa se
pasou en Europa. As guerras de relixión rematan cunha paz, ao meu
xuízo, indecente, a Paz de Augsburgo, porque recoñece que o que
estaba en xogo era o poder político, que quería ter sociedades moi
homoxéneas e para iso usaba a relixión.
A Revolución Francesa, Robespierre, vírono tamén así e
preguntáronse como organizarían a sociedade a partir dunha
sociedade laica. E inventaron unha relixión laica que durou moi
pouco. Napoleón, que era moi listo, dixo o mesmo: as nacións para
estar homoxeneizadas precisan da relixión e fixo os pactos co Vaticano
en canto chegou ao poder. Iso era unha utilización social da relixión,
iso non é relixión, é socioloxía da relixión. Na Paz de Augsburgo o
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emperador e todos os príncipes aceptaron un principio que agora
nos parece indefendible: “cujus regio ejus et religio”, o príncipe ten
dereito a elixir a relixión dos seus súbditos. E por que se aceptou iso?
Porque naquel momento non había aínda o sentimento individual de
responsabilidade relixiosa, eu teño a relixión que me mandan.
Cando o protestantismo comeza a insistir en que as tomas de postura
respecto da relixión teñen que ser individuais, empeza a entrar en
creba o sistema sociolóxico da relixión e comeza o sistema autónomo
da relixión, o sistema persoal da relixión. Desde o momento en que
digamos que a verdade da relixión é unha verdade privada, que por
suposto se pode comunicar, se pode compartir, mentres que a sociedade
no nivel público se debe rexer sempre por verdades universalmente
compartidas ou por dereitos universalmente compartidos; é dicir, polo
campo das verdades públicas, universais.
Liberdade relixiosa e marco ético universal
Estamos levando esta definición ao campo da filosofía, polo menos
da miña filosofía, ao punto de vista da verdade. Cada un pode rexer
a súa vida de acordo coas súas verdades privadas, mais non pode
decidir nada verbo da vida dos outros baseándose nas verdades
privadas. Aí entran as verdades públicas, que son as científicas ou
éticas, como fondo universal da definición de dereitos. Por exemplo
–e hai sentenzas do Tribunal Supremo– se unha testemuña de Xehová
non quere recibir transfusión de sangue, baixo risco de morrer, está
decidindo a súa conduta privada de acordo coas súas crenzas e,
aplicando un principio ético de liberdade de conciencia, debo admitir
que ten dereito a morrer pola súa crenza relixiosa. Porén, se un pai di
que ao seu neno de dous anos non se lle pon unha transfusión porque
o prohíbe a súa relixión, iso non é admisible. A súa relixión permítelle
dirixir o seu comportamento privado, mais non tomar decisións sobre
outra persoa como é o seu fillo, ao que se lle deben aplicar os principios
da ética universal, a defensa universal dos dereitos.
Da mesma maneira todas as relixións teñen dereito á súa libre
actividade sempre que se movan dentro do marco ético que é
universal para todos. De feito, a relixión católica foino facendo así,
ten que dalgunha forma non excluír as demais igrexas do camiño da
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salvación, tivo que admitir a igualdade das mulleres e dos homes; tivo,
por exemplo, que tomar unha decisión moi curiosa, que viña desde
santo Agostiño, o tema do limbo: os nenos que non están bautizados
están excluídos da gran salvación. Seguramente santo Agostiño non
vira un neno na súa vida. É difícil dicir que esta criaturiña, se non
está bautizada, está excluída da salvación. Iso era algo absolutamente
irracional, en contra da ética. Fixo moi ben a igrexa católica en darse
conta de que non pode manter algo que vaia en contra da ética.
Entre os documentos do Vaticano II hai un que me parece moi
revelador, a constitución Humanae dignitatis, onde se di, decatándose
de que se está dando un cambio de postura, que o progreso ético da
humanidade nos indica que debemos recoñecer a liberdade relixiosa.
Esa liberdade non é un concepto relixioso, senón ético. Se as relixións
se moven pola lóxica (teñen que moverse ademais por ese dinamismo
peculiar da verdade) do guerreiro que queimou a Biblioteca de
Alexandría, que fixo un razoamento impecable: todos estes libros ou
din o mesmo co Corán e daquela son inútiles ou din o contrario e logo
son falsos e perigosos, por iso hai que queimalos.
O problema é que as relixións consideran que a súa verdade privada
ten as características do outro tipo de verdade, a universal. E así
organizan con respecto á verdade privada cousas que só son válidas
con relación á verdade universal; por exemplo, que eu debo ensinar
nas escolas que dous por dous son catro e non cinco, estou obrigado a
dicilo así, iso é unha verdade universal.
A relixión na escola
Que pasa, logo, coa materia escolar da relixión? Que na escola
debemos ensinar valores, debemos ensinar verdades universais e
ensinar a respectar as verdades privadas, sempre que se movan
dentro do marco das universais. Iso sitúanos a todos no noso sitio.
Nun congreso de especialistas en teoría da intelixencia, claro que
lles digo que o máis importante da intelixencia humana é o marco
ético para movernos. Porque a intelixencia caracterízase por resolver
problemas, porque os problemas prácticos son máis complexos e
esixen máis intelixencia ca os teóricos, porque inclúen desexos,
medos, intereses e porque os grandes problemas prácticos que temos
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son os que afectan á realidade persoal e á convivencia, os problemas
que trata tradicionalmente a ética. Cando a intelixencia se pon a
traballar en serio, ao que chega –se é que chega– é a resolver este tipo
de problemas.
Coido que isto foi unha clase de filosofía, que a miña contribución
é sobre unha teoría da verdade que permite a convivencia das ordes
relixiosa e política e que se caracteriza porque recoñece a verdade das
dúas cousas, pero en dous ámbitos distintos: o ámbito privado para as
relixións e para os amores e o ámbito público para o que ten que ver
coa convivencia, coa estrutura política ou coa organización técnica da
nosa vida. Dá a impresión de que, no que está a facer agora o goberno
cos camiños de ferro en Cataluña, se está deixando levar máis pola
maxia ca pola relixión ou pola técnica: estanlles caendo as pontes.
Pero aí cómpre tomar as decisións apelando xustamente ao que ten o
selo das verdades universais.
Porén, se queremos respectar o individuo, debemos coidar, temos
que protexer, temos que animar o eido das verdades privadas, porque
é a súa vida, e unicamente sinalar moi ben o campo de aplicación. Iso
fai que sexa lexítimo que un poder político que non se meta no eido
das crenzas, protexa o ámbito da vida privada, por tanto o ámbito da
familia, do coidado dos nenos, da conciliación entre a vida laboral e
familiar, e protexa, tamén no terreo da vida privada, o que é a súa vida
relixiosa, ou o campo da expresión artística, sempre que non se entre
en colisión co marco das verdades públicas.
José Antonio Marina Torres

Ensaísta. Profesor de filosofía
Transcribiu e traduciu: Agustín Díaz Blanco
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Relixión e laicidade.
Unha lectura teolóxica
F. Javier Vitoria Cormenzana

Este artigo é un apertado resumo da miña participación no XXII Foro
de Encrucillada Relixión e Laicidade. Vou manter os tres momentos
da miña intervención, aínda que loxicamente deberei sacrificar algúns
razoamentos que farían inviable este escrito.

1. Valoración teolóxica dunha historia conflitiva
Son teólogo dunha igrexa cuxo comportamento pertinazmente
erróneo en relación coa laicidade do estado fixo posible que a ideoloxía laicista se autodefinise como “unha ideoloxía de combate”
(J. Rivero). O paso do tempo e os novos contextos sociais contribuíron
a suavizar a intensidade da pelexa e a reformulala nos seus contidos.
Porén o contencioso, en realidade unha controversia sobre o poder
(X. L. Barreiro) e sobre a verdade (J. A. Marina), segue aberto.
No século XIX, o maxisterio papal condenou reiteradamente o
estado liberal, a soberanía popular, as liberdades civís, a separación
entre a igrexa e o estado, os dereitos humanos e a liberdade relixiosa.
E fíxoo de forma contumaz e absoluta. Cento cincuenta anos despois
da Revolución Francesa, o Vaticano II é o primeiro intento da
igrexa, seguramente con certa dose de anacronismo, de abandonar
a idade media (E. Congar), reconciliarse co mundo moderno e poñer
o punto final a unha época constantiniana (M. D. Chenu). En 1975
J. Ratzinger valorou o conxunto dos textos do concilio como un “contra
Syllabus” que supoñía unha corrección da actitude católica respecto do
liberalismo, a ciencia e o estamento político. Quen compare os textos
do concilio sobre a liberdade de conciencia, a liberdade relixiosa, a
tolerancia, os dereitos humanos e a autonomía do mundo coa tradición
maxisterial anterior haberá de recoñecer que a contradín e a negan

489

41

F. Javier Vitoria Cormenzana

até o punto de podermos falar non dunha evolución homoxénea do
maxisterio pontificio, senón dun salto cualitativo.
Sen esquecer esta novidade do Vaticano II respecto de toda a
tradición anterior, penso que o modelo teórico conciliar, á hora de
concibir a autonomía da realidade política, se manten dentro dunha
concepción “neotomista” (Demetrio Velasco). O tradicionalismo
descualificaba a concepción laica do poder como rebelión demoníaca
contra a orde divina e natural querida por Deus. O Vaticano II supera
esta visión pesimista e propia do peor agostiñismo político. O poder
político, a democracia, os dereitos humanos etc., son algo positivo e
humanizador, pero a condición de que se exerzan baixo a autoridade do
dereito divino e natural, cuxa intérprete autorizada é a igrexa. Á marxe
do devandito horizonte normativo, non existe laicidade sa, porque a
soberanía popular, a democracia, os dereitos humanos e o exercicio
do poder están condenados a seren exercidos baixo o influxo cegador
das paixóns. Cando o político perde de vista o horizonte obxectivo do
divino e do natural, e se guía polo criterio subxectivo da liberdade e
da vontade dos individuos, o seu edificio político está condenado a
funcionar como un artefacto destrutor do verdadeiramente humano,
como un estado demagogo. Desde esta concepción, a igrexa séntese
lexitimada para xulgar o poder político e mesmo para autorizar certo
dereito de resistencia, cando o gobernante esqueza o dereito natural e
divino, tal e como ela mesma o entende. Aínda que soe a esaxeración,
debería facernos pensar a opinión dos que ven en filigrana, baixo os
textos do Vaticano II, de Xoán XXIII, de Paulo VI ou de Xoán Paulo
II, a carta de Xelasio a Anastasio afirmando a superioridade indirecta
do poder relixioso sobre o civil.
Toda esta historia seguiu un proceso moito máis lento entre nós
como consecuencia da experiencia do nacional-catolicismo español.
A súa quebradura no tardofranquismo foi posible pola apertura da
igrexa católica española á novidade do Vaticano II. A promulgación da
Constitución española de 1978, a pesar da indubidable ambigüidade
contida no seu artigo 16.3, permítenos falar de laicidade do estado
español. Non obstante, axiña foron detectados os primeiros síntomas
do malestar da igrexa na sociedade democrática e a aparición de
tendencias internas funcionalmente análogas ao nacional-catolicismo
(A. Álvarez Bolado). O paso dos anos confirmou os peores presaxios.
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O que a comezos dos anos 80 do século pasado se vía como unha
tentación da igrexa é hoxe unha posición obstinada na batalla de
valores que a Conferencia Episcopal, a pesar das diferenzas de talante
e posicións doutrinais entre dos seus membros, está a xogar na
sociedade española. Contamos hoxe con suficientes datos como para
podermos afirmar, sen o risco da imprudencia, que está a cumprir no
contexto democrático as funcións que cumpriu a ideoloxía nacionalcatólica. Voume limitar a enunciar algúns deles.
A igrexa xerárquica española:
a. Confunde habitualmente laicismo e laicidade. Unhas veces
de forma directa. As súas críticas ao laicismo como supostamente
excluínte tórnanse condenas, máis ou menos veladas, ao laicismo
incluínte, como consecuencia das xeneralizacións e das confusións
coas que emite o seu xuízo crítico. Outras, indirectamente, cando
persiste en reservar para si, aínda que só for de facto, o monopolio
público das definicións éticas da realidade humana e cando pretende
conseguir, pola vía fáctica, que os contidos específicos da ética cristiá
(por exemplo do matrimonio) deban seguir sendo os contidos da moral
e o dereito públicos.
b. Procura pragmática e eficazmente que os seus intereses
institucionais sexan protexidos polos que teñan a forza política precisa
para o facer. Aínda que, como contraprestación, teña que favorecer o
clientelismo político desas forzas.
c. Defende os seus intereses institucionais a cambio do secuestro
da súa inspiración cristiá. Por exemplo: determinadas defensas da
liberdade de ensino, a través da protección dos intereses institucionais
da escola cristiá, non conducen de feito ao crecemento cualitativo e
extensivo da liberdade de ensino para todos e en todas as situacións
da estrutura social.
O mundo fíxose profano, pero isto non equivale a que se fixese ateo.
A laicidade, que é unha emancipación da tutela eclesiástica, non ten
necesariamente que transformarse en secularismo antirrelixioso
ou laicismo excluínte, negadores de calquera referencia a Deus.
A laicidade existente no noso país e o laicismo que a inspira, son de
carácter aberto e incluínte, e convocan a todos: agnósticos, ateos,
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crentes de diversas relixións e espiritualidades. Trátase dunha
laicidade chamada a ser o lugar de encontro e interacción de todos
os cidadáns, e que non se postula como relixión de substitución.
Precisamente por iso se debe distinguir da súa versión excluínte,
hostil ao relixioso. Seguramente alguén me poderá dicir, con razón,
que esta laicidade aberta non existe en estado quimicamente puro
nin aquí, nin en ningún outro lugar de Europa. Mais esa constatación
non debe ser suficiente para descualificala e rexeitala. Sería caer no
mesmo erro dos que denigran e repudian a tradición relixiosa cristiá
como consecuencia das súas corruptelas históricas.
A laicidade, emerxente no noso país e asentada noutros lugares
de Europa, é un signo dos tempos (GS 4; 11). Paréceme insuficiente
que a igrexa acepte racionalmente a laicidade como unha peza
estratéxica para a súa misión. É moi necesario ver nela un progreso
escatolóxico. No proceso de laicización vivido pola nosa sociedade,
podemos descubrir sinais do avance histórico do reino de Deus, aínda
que nin poidamos, nin debamos esquecer que nesta, como en todas as
conxunturas históricas, o crecemento do trigo é acompañado polo xoio
(Mt 13, 24-30). Desde o punto de vista teolóxico o cristianismo ha de
favorecer unha sociedade de carácter laico non a pesar de que, senón
precisamente porque non renuncia en absoluto a loitar polo que Xesús
chamaba o Reino de Deus, cuxas repercusións sociais e políticas son
innegables. Ten razóns teolóxicas, cristolóxicas e escatolóxicas para
o facer.
Deus é o misterio no que todos os seres humanos e todo o cosmos están
incluídos. Á fin e ao cabo “n’El vivimos, nos movemos e existimos”
(Feit 17, 28). A acción salvífica do Espírito de Deus acontece
actualmente no territorio da laicidade. Se “o Fillo de Deus [como
afirma o Vaticano II] pola súa encarnación, se uniu dalgún xeito
con todos os homes” (GS 22), entón a relación coa realidade supón
necesariamente unha relación con Deus, aínda que non implique
infaliblemente un encontro con el. A realidade, desde a perspectiva
cristolóxica, é “corpo do resucitado, é dicir, lugar onde Deus se fai
presente. A igrexa soamente sería aquela porción do mundo na que
este cobra conciencia plena do que xa é sen o saber: corpo do resucitado.
De aquí a convicción cristiá de que, coa encarnación, a vida, morte e
resurrección de Xesús de Nazaret, quedou abolida a diferenza entre o
sagrado e o profano. Así o corrobora a Carta aos Hebreos. Non cabe,
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polo tanto, falar no cristianismo de poderes sagrados destinados a
rexer a sociedade.
O laicismo e a laicidade incluíntes son un proxecto ideolóxico e unha
realización política humanos, que converten parcialmente en realidade
cultural, social e política o Reino de Deus nunha sociedade pluralista.
Atopámonos ante un progreso histórico-salvífico en relación co antigo
réxime de cristiandade e co confesionalismo católico.
—O valor absoluto de cada ser humano como imaxe de Deus
plásmase culturalmente no recoñecemento da autonomía da
persoa, que se apropia do seu destino e decide desde si e por si
mesma; concrétase na igual liberdade de conciencia, relixión
e espiritualidade, incluíndo aquí as diversas expresións da
increnza; e materialízase na condición común de cidadáns con
dereitos plenos e equitativos de participación política.
—A igualdade de todos os seres humanos ante Deus encárnase
politicamente, reaccionando contra todo monopolio de poder,
mediante a diferenciación e separación das institucións políticas
e relixiosas, e a independencia das primeiras en relación coas
segundas; e mantendo a común condición de cidadáns que
teñen dereito a diferenzas cosmovisionais como a única dos
individuos que conta para o estado.
—A fraternidade dos fillos e fillas de Deus substanciase
socialmente nun proceso de pluralidade lexítima da cidadanía,
que converte a xeografía social nun mosaico de identidades que
interactúan entre si, e no que o estado se converte en garante
de que os homes, chamados a viviren xuntos, poidan realmente
facelo, a pesar de todo o que os separa, opón ou divide.
O cristianismo, como calquera outra relixión, rematará fosilizándose
se perde a súa capacidade de interpretar de xeito convincente as
actuais experiencias humanas á luz da súa idea de Deus. O maxisterio
da igrexa española tende a confundir a súa misión orientadora co
mero xuízo moral. É preocupante observar un maxisterio clarividente
á hora de dar orientacións morais á nosa sociedade, pero invidente á
hora de sinalar por onde pasa Deus nesta hora histórica. Se a imaxe
do Deus vivo que testifica non é contemporánea, Deus morrerá,
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borrándose da memoria das novas xeracións. A construción dunha
sociedade democrática está necesitada dunha hermenéutica eclesial
da presenza dos sinais de Deus no noso tempo. A acreditación da
igrexa como “experta en humanidade” pasa polo abandono de estilos
eclesiais rosmóns e regateiros. Cando o último grito do profetismo
eclesiástico parece consistir no desprezo da sociedade actual, non se
pode evitar o sobresalto da peor inquietude: a igrexa española desfila
cara ao gueto. A andaina do camiño cara á cidade futura necesita
outras prácticas eclesiais, que transmitan unha simpatía evanxélica
polo home de hoxe tal e como é, nas súas miserias e nas súas grandezas,
que non nace de ningún optimismo inxenuo, senón da tenrura da
mirada benevolente de Deus.
2. A laicidade como kairós para a fe
A verdade do cristianismo sempre foi matizada polas cores da
historia. As formas empíricas e fenoménicas do cristianismo actual
son o resultado de paulatinas adaptacións ás circunstancias históricas
socioculturais que, con algúns distanciamentos críticos, foi realizando
desde antes de Constantino até os nosos días.
O movemento de achegamento e condescendencia do Vaticano
II non respondeu a unha estratexia interesada de recuperación
da antiga clientela e de reconquista do terreo perdido polo poder
político e a autoridade moral da igrexa institucional. Tampouco foi
impulsado exclusivamente polo desexo misericordioso de axudar
ao mundo facéndoo partícipe dos beneficios do evanxeo (GS 4043). A grande novidade que o concilio achegou ao diálogo da igrexa
co mundo non foi un talante entusiasta e extemporáneo acerca
das posibilidades da modernidade, senón un modo crente de mirar
a historia. Aconteceu entón algo decisivo para a versión católica
do cristianismo, relacionado co seu xeito de acceder á súa propia
verdade. A igrexa recoñeceu que necesitaba “facerse moderna” para
se enriquecer a si mesma cunha mellor percepción, comprensión e
expresión da Verdade revelada, así como cun coñecemento máis
profundo da súa mesma constitución institucional (GS 44). Estamos
ante a emerxencia dun modelo novidoso de revelación. A historia
humana concíbese non só como realidade circunstancial de carácter
sociocultural á que, por motivos de estratexia misioneira, é necesario
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adecuar do mellor xeito a expresión e a adaptación do cristianismo
en cada época, senón tamén como gramática imprescindible coa que
poder ler correctamente a plenitude inabarcable da verdade revelada
en Xesús Cristo. Este descubrimento resultará determinante para a
configuración do talante crente, que a igrexa debe adoptar en relación
co mundo. A igrexa é mestra (docens), pero tamén aprendiza en e da
historia (discens). Ten, polo tanto, a necesidade de escrutar, discernir,
interpretar e valorar as múltiplas voces históricas co fin de entender
mellor a verdade revelada. Desde esta formulación compréndese
que consideremos a laicidade non como unha perentoria necesidade
histórica á que se hai que acomodar porque non queda máis remedio,
senón como unha oportunidade histórica, como un kairós, para que o
cristianismo coñeza mellor a súa propia verdade.
A relativización da relixión e o carácter absoluto dos demais
A laicidade e a súa historia fixeron posible que a tradición cristiá
descubra con maior nitidez a crítica de Xesús á relixión. As prácticas
de Xesús poñen en tea de xuízo a esencia mesma da relixión, tal e
como esta se realiza en diferentes formas en toda clase de institucións
relixiosas. Todas elas están marcadas por unha necesidade profunda
e un dinamismo poderoso de integración e exclusión, en virtude da
súa misión de religar os homes coa divindade. Todas elas reciben
esta misión como un privilexio e exércena como un monopolio.
Todas pretenden rexentar a vida social, organizar a vida en común,
impoñer a súa marca á sociedade. Todas promulgan prohibicións e
impoñen o respecto ás súas observancias e tradicións, sen tolerar que
os individuos tomen en conciencia liberdades en relación coas súas
regras. Consecuentemente sempre rematan por fabricar excluídos,
pois pretenden impoñer o seu propio camiño cara a Deus, non
permitindo aos individuos iren libremente a Deus.
A laicidade axudounos a descubrir como Xesús impugna a institución
relixiosa non desde dentro, como moitos movementos xudeus do seu
tempo, nin desde fóra, desde outra institución relixiosa, xa existente
ou proxectada con novidade por el, senón desde outra parte, o Reino
de Deus, ese lugar utópico desde o que esperaba o que debía vir.
Corresponde a cada ser humano asumir ante Deus a responsabilidade
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dos seus xuízos e dos seus actos, e decidir se un imperativo ético está
por enriba dun precepto relixioso. Xesús relativiza a obediencia á
lei relixiosa e dá toda a forza á lei ética do bo samaritano. E deste
modo abre o espazo profano da relación cos demais como ámbito no
que Deus sae ao encontro de incógnito. As relixións, tamén a cristiá,
balizan o camiño cara a Deus, pero non procuran un acceso directo a
Deus. Só Deus pode darse sen distancia e sen mesura (J. Moingt).
A laicidade da e na igrexa
A laicidade formulou a cuestión da conciencia que a igrexa ten
de si mesma: Igrexa, que dis de ti mesma? A igrexa do Vaticano II
respondeu á pregunta falando, por unha parte, do diálogo co mundo e
da corresponsabilidade de todos e cada un dos seus membros respecto
da orde temporal. Por outra, recoñecendo, para a dentro, que todos
os seus membros son radicalmente laicos, e a súa dignidade básica a
dos bautizados e, neste sentido, non hai distinción fundamental entre
eles. Todo iso facía imprescindible desenvolver unha eclesioloxía de
comuñón que configure a súa organización social para que poida
ser sacramento de salvación (LG 48; AG 1) nas nosas sociedades
secularizadas. Non obstante, a eficacia do seu carácter de “signo e
instrumento” dunha salvación comprendida como “unión íntima
con Deus” e “unidade de todo o xénero humano” (LG 1), non está
absolutamente garantida polo Espírito que a habita. Este dinamismo
sacramental depende tamén da calidade solidaria da vida e do
testemuño eclesial. E esta calidade é avaliada na nosa cultura desde
as claves da democracia e os dereitos humanos.
O cristianismo é un sinal confuso en relación coa democracia. Por
unha parte móstrase partidario, para fóra, da democracia, mentres
que, por outra, tende internamente para á xerarquía, á centralización
e ao autoritarismo. Dende esta constatación compréndese que
reivindiquemos para a configuración social da igrexa a calidade dun
deseño democrático que substitúa o monárquico actual: Trátase de
que os fieis laicos e singularmente as mulleres sexan suxeitos de
igrexa en lugar de obxectos das decisións xerárquicas e da predicación
e guía pastoral dos homes. Trátase de configurar a igrexa de tal
maneira que xuridicamente existan unhas estruturas de comuñón e
corresponsabilidade que posibiliten a participación real e efectiva das
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igrexas locais e dos fieis nas decisións relacionadas coa distribución
e exercicio da autoridade ou do poder (por exemplo nomeamentos de
bispos, outorgamento de ministerios, decisións pastorais, etc.), e na
busca da verdade.
O contraargumento de que a igrexa non é unha democracia
convértese nun estrataxema ideolóxico, se a continuación non
se sostén co mesmo vigor a súa condición de pneumatocracia.
A configuración democrática da igrexa, cuxa alma é o principiocomuñón que a habita, faría visible, dun xeito máis axeitado, a súa
condición de sacramento de fraternidade no medio da aldea global.
Sería un convite a profundar a laicidade e a democracia nos escenarios
e ámbitos do estado e da sociedade civil. Nun mundo coma o noso
que só coñece a unidade do dominio dos fortes sobre os débiles ou a
globalización dun sistema incapaz de universalizar o humano, unha
democratización das institucións eclesiais podería dar que pensar a
nas democracias existentes e incitar actuacións máis axeitadas en
favor do ben común.
Algo semellante podemos afirmar no tocante aos dereitos humanos.
Até a metade do século XX a igrexa non foi capaz de recoñecer os
dereitos humanos. Mais a mudanza na doutrina non se viu correspondida polas prácticas eclesiais, e está pendente de ser reflectida na
organización da Igrexa. En xeral, as igrexas e os seus membros, por
moito que intenten revestirse co manto da profecía, adoitan rematar
reflectindo a mesma insensibilidade en relación coa violación dos
dereitos humanos que as sociedades ás que pertencen. Na práctica,
os cidadáns dos estados laicos só nos mobilizamos masivamente para
reclamarmos os nosos dereitos ou defendermos os dereitos dos nosos.
As nosas prácticas máis habituais adoitan desautorizar a convicción
de que os dereitos humanos soamente se volven concretos cando son
concibidos como dereitos dos demais (J. Moltmann).
Este desaxuste entre teoría e práctica faise igualmente patente
na situación dos dereitos dos cristiáns na igrexa. Realmente non se
respectan. O patriarcalismo, o uniformismo, o centralismo, a autoridade
monopolizante, o privilexio clerical, a minorización da muller, a falta
de recoñecemento do dereito á opinión pública e ao desacordo no seu
interior, a ausencia de canles reais de diálogo na busca da verdade e da
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súa expresión histórica, a marxinación canónica do laicado no ámbito
das decisións, son algunhas manifestacións desta conculcación. Todas
elas denotan a falta de sintonía da igrexa con tres claves centrais da
tradición dos dereitos humanos: a democracia na organización do
poder, a autonomía do ser humano e a súa correspondente liberdade
de conciencia e expresión, e a igualdade.
En sociedades laicas, a igrexa só pode aspirar a acreditar a súa
autoridade desde o seu interior, e iso reclama necesariamente a
transparencia e exemplaridade democrática dos seus funcionamentos,
e o respecto escrupuloso aos dereitos humanos, tal como soñaba o
Vaticano II (GS 43).
3. Recreación da laicidade e relixión cristiá
En sociedades cada vez máis pluralistas, como a española, hai que
volver a repensar a relación entre relixión e política, razón e fe e estado
e igrexa. Sobre estas cuestións é coñecido o debate entre Habermas e
Ratzinger, no que ambos recoñecen, con matizacións diferentes, tanto
as corruptelas da razón e a fe como a correlación entre ambas. Hoxe
non son nin o laicismo nin o confesionalismo os únicos e principais
inimigos da laicidade. Os seus adversarios máis encarnizados ocúltanse
no nacionalismo que impón a hexemonía dunha cultura, no mercado
que impón pautas desde fóra, e nunha forma de ser estado impositivo,
autoritario e incontrolado. A tradición cristiá pode contribuír á
recreación da laicidade na medida en que alimenta valores colectivos
ou virtudes políticas, como a compaixón, o perdón, a reconciliación,
a proximidade, etc., que reforzan o papel político do estado; e provoca
que vellos valores republicanos, como a fraternidade, a igualdade ou a
liberdade, se cultiven en terreos prepolíticos para que non se agosten
na circulación política (R. Mate).
A creación do espazo público da razón
O clima cultural actual consagrou a privatización da razón.
As opinións substitúen a vontade de verdade ao abdicaren da función
principal da intelixencia, que é argumentar e xulgar.
Se a igrexa se ha de facer palabra e coloquio (Eclesiam suam 60),
entón deberá desandar os camiños dos monólogos superpostos,
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da intolerancia ante a ambigüidade, da seguridade instantánea
de que está na verdade absoluta, que son sendas seguras cara ao
fundamentalismo. O costume eclesial de argumentar con criterios de
fe sobre unha verdade ética, cando alguén interpela a súa doutrina
con argumentos, debilita a vontade de verdade, consagra a razón
mutilada, que serve só para os membros do propio grupo, e en lugar
de defender o católico, achega a igrexa perigosamente ao sectario.
Hai razóns do Espírito do logos para emprender outros camiños:
Cristo está alí onde comeza a amencer o logos da realidade
(S. Justino). Falar catolicamente nestes tempos de privatización
da razón e de ditadura do improperio require a recuperación da
argumentación, o tránsito pola razón compartida, a aposta pola busca
modesta e a indagación humilde máis que pola declaración solemne;
a exploración máis que a explicación; o silencio cualificado máis que a
emisión constante de labia. Ao sondar deste modo unha verdade que
permanentemente transcende a todos, incluída a igrexa, fará unha
valiosa e eficaz achega á construción, conservación e ampliación do
espazo público da razón.
A rehabilitación do suxeito burgués
Un individualismo desaforado e ignorante do nome e a
individualidade dos outros seres humanos contamina a fisionomía
da laicidade coas impurezas da pasividade ou a neutralidade ante a
barbarie, a privatización e a indiferenza cultural. A tradición cristiá
é portadora dunha razón compasiva e dun instinto evanxélico que
conducen á mesa compartida, contactan co impuro, aproximan
empática, sorprendida e solidariamente os pobres, fan das fronteiras
lugar de conexión e buscan a relación recíproca coas mulleres, os
pecadores e os estraños, e anuncian a presenza da graza divina nas
dobras da historia humana. Estes rumbos cooperan na rehabilitación
do suxeito burgués; coadxuvan na liberación do individualismo
posesivo que o escraviza e na súa configuración polo personalismo
solidario (R. Díaz Salazar).
A lóxica de vivir para dar vida aos demais, a necia e tola razón da
solidariedade sorprendida, a memoria dos vencidos, constitúense
en contracultura fronte á razón autónoma e individualista que se
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entende a si mesma unicamente como instrumento, como dominio,
como progreso e como ganancia. A memoria de Xesús é capaz de
suscitar seres humanos expertos na “economía do don” (P. Ricoeur),
e aprendices permanentes do “home supremo” que se abaixa ata o máis
profundo como só Deus é capaz (M. Horkheimer). A tradición cristiá
achega unha dose de laicidade en canto propón a urxencia de que
os pobres sexan suxeitos de discriminación positiva, dá prioridade ás
políticas de solidariedade internacional, reclama a práctica dun novo
pacifismo, alenta a busca dunha democracia económica, propugna a
regulación ecolóxica da sociedade e do comportamento humano.
A globalización alternativa
O drama das nosas sociedades laicas e ricas consiste en defenderen a
orde mundial “coma se os pobres non existisen”, sen decatarse de que
“fóra dos pobres non hai salvación”. Vincular o futuro da humanidade
ao destino dos pobres fíxose unha oportunidade histórica, que non se
sabe ou que non se quere recoñecer. E por iso mesmo as propostas
de futuro encerran a humanidade nas aporías da vella orde presente.
A tradición cristiá lembra que a salvación escatolóxica está
vinculada ao destino e á causa dos insignificantes da terra. Camiñar
constantemente cara os diversos territorios nos que morren antes de
tempo, constitúe a súa máis profunda inspiración. A súa contribución
á recreación dunha laicidade incluínte depende máis do seu
compromiso –gratuíto e a fondo perdido– en favor dos excluídos da
humanidade que da intelixencia, sensatez ou capacidade política dos
seus dirixentes e intelectuais.
A nova ecumene da humanidade
A cultura occidental europea e a Igrexa comparten o desafío de
ser capaces teórica e practicamente, de recoñecer os outros na súa
diferenza. A diversidade cultural e os procesos de globalización
deberían manter unha interrelación de xeito creativo. Non obstante
a globalización fáctica nos campos da economía, a técnica e os medios
de comunicación nivela e destrúe as diferenzas culturais, e non parece
ser máis que unha repetición da colonización occidental. A laicidade
do noso mundo europeo necesita unha revitalización, que lle permita
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camiñar en dirección a unha cultura mundial da fraternidade a través
do recoñecemento dos dereitos do outro (igualdade) e o respecto e
afondamento da nosa diversidade cultural (liberdade).
A tradición cristiá entende a submisión como protección dos grupos
minoritarios que carecen de poder. Con este fin debera aventurarse por
rutas case sen abrir que recrean a laicidade: a da coraxe e a convicción
tolerante, a da recuperación das sabedorías históricas espirituais,
a do valor inalienable de cada cultura. Nunha palabra, a ruta dun
nós inclusivo que non renuncia a escoitar as dores do mundo e neles
o sufrimento kenótico do Espírito. Este Espírito ampara a transición
dun cristianismo eurocéntrico e esquecido do outro a un cristianismo
universal e culturalmente policéntrico. A auténtica tradición cristiá
é proclive a emprender o camiño para o alleo da mesma forma que o
fixo na súa primeira expansión misioneira.
J. B. Metz insiste nunha concepción do cristianismo como relixión
universal nunha época de pluralismo dos mundos relixiosos e
culturais cada vez máis rápida e inexorablemente entretecido.
A tolerancia, o diálogo e a acción discursiva parécenlle importantes,
pero insuficientes. O teólogo alemán reivindica a racionalidade
anamnética non só para o discurso sobre Deus, senón tamén para o
discurso sobre o ser humano.
Defende a difícil universalidade da rememoración bíblica dun Deus
vulnerable, caracterizado pola empatía ou sensible ao sufrimento
humano. Este monoteísmo, aínda que conteña elementos arcaicos
(por exemplo un Deus violento) contrarios á paz, coñece “a prohibición
de imaxes”, a crítica radical á mitoloxía e á teoloxía negativa dos
profetas. Pero ademais –e isto é sumamente importante– é un discurso
sobre Deus roto pola cuestión tan irresoluble como ineludible da
teodicea, é dicir, pola pregunta en torno ao sufrimento na creación
boa de Deus. Trátase dun discurso que en realidade non ten resposta,
senón sempre unha pregunta máis. É un discurso sobre Deus que
só pode comprobarse a través do tema do sufrimento, a través da
memoria passionis, a través, especialmente, da rememoración do
sufrimento alleo, mesmo do sufrimento dos inimigos. A universalidade
fundaméntase en que o discurso sexa sobre un Deus sensible ao
sufrimento alleo. Un discurso deste tipo é antitotalitario e compatible
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co pluralismo. As recentes historias de sufrimento inxusto da antiga
Iugoslavia, Irlanda, Israel e Palestina, Euskadi, etc. contraveñen esta
sensibilidade co sufrimento alleo, pois soamente tiveron en conta o
sufrimento propio.
Desta memoria xorde a compassio como programa do cristianismo
para o mundo. A compassio non é unha vaga simpatía polo sufrimento
alleo, experimentada desde arriba ou desde fóra, senón percepción
participativa e comprometida dese sufrimento, activa rememoración
do sufrimento dos outros; esixe de antemán a disposición para
asumirmos un cambio de perspectiva, a saber: a mirármonos e
avaliármonos cos ollos dos outros, sobre todo cos ollos daqueles que
sofren e están ameazados; e a nos expor a ese ollar polo menos unha
ínfima fracción máis que o que os nosos espontáneos reflexos de
autoafirmación permiten. Este ollar dilata o espazo da laicidade até
alcanzar “os estraños”.
Este espírito da compassio serve de inspiración e motivación para
unha nova política da paz; un acicate para unha nova política de
recoñecemento; unha reivindicación da elemental igualdade de todos
os seres humanos; e finalmente é unha incitación a unha política
da memoria en tempos de amnesia cultural e de esquecemento das
vítimas.
Desde esta formulación suxire Metz a necesidade de poñer en
práctica unha “dialéctica da secularización” en paralelo coa “dialéctica
da ilustración”, que actúe como antídoto dunha Europa laicista
(a da estrita privatización da relixión) e sexa xerme dunha Europa
pluralista, que non exclúe a relixión da vida pública, pero que a obriga
a confrontarse publicamente co constitutivo pluralismo de relixións
e visións do mundo. Esta achega da tradición cristiá contribuiría
a recrear o espazo da laicidade na dirección dunha comunidade
verdadeiramente universal.
O tornafogo da esperanza
A caída do comunismo parece arrastrar consigo non só o socialismo
real, senón a pretensión utópica de poñer fin dunha vez por todas ao
mal e á inxustiza da historia. O final do mito da revolución debera dar
forza concreta aos ideais de xustiza que ese mito expresara con potencia,
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aínda que os pervertira coa súa absolutización e instrumentalización;
tería que proporcionar máis paciencia e tesón para os perseguir e,
por tanto, maiores probabilidades de os realizar. O final deses mitos
podería aumentar a forza daqueles ideais, precisamente porque os
libera da idolatría mítica e totalizante que os volvera ríxidos. O mundo
non pode ser redimido dunha vez para sempre, e cada xeración ten
que empurrar, como Sísifo, a súa propia pedra, para evitar que esta se
lle bote enriba, esmagándoa.
Debera, puidera... Pero non é así. Europa déixase arrolar polo
desencanto e a melancolía nun tempo que necesita tamén da utopía.
Utopía significa non se render ás cousas tal como son e loitar polas
cousas tal e como deberan ser; saber que ao mundo lle fai boa falta
que o cambien e o rediman. Utopía significa non esquecer os millóns
de persoas que pereceron ao longo dos séculos a causa de violencias
indicibles e que foron sepultadas no esquecemento. A utopía dá
sentido á vida, porque esixe, contra toda verosimilitude, que a vida
teña un sentido. Utopía e desencanto, antes que contraporse, teñen
que sosterse e corrixirse reciprocamente. O desencanto, que corrixe a
utopía, reforza o seu elemento fundamental, a esperanza. A esperanza
non nace dunha visión do mundo tranquilizadora e optimista, senón
da laceración da existencia vivida e padecida sen veos, que crea
unha irreprimible necesidade de rescate. O mal radical esixe que
o escrutemos até o fondo, para o poder afrontar coa esperanza de
superalo. A esperanza é un coñecemento completo das cousas. Non
só de como estas aparecen e son, senón tamén daquilo no que se
teñen que converter para se conformar á súa plena realidade aínda
non despregada, á lei do seu ser. Identifícase co espírito da utopía e
significa que tras cada realidade hai outras potencialidades que hai
que liberar do cárcere do existente (C. Magris).
A igrexa católica leva protagonizando –xa por tempo demais– o seu
itinerario polas sociedades europeas arredor do discurso moral e do
debate da doutrina. É tempo de que recupere o camiño da esperanza
que constitúe a tradición cristiá. O Espírito da promesa (cf. Ef 1,13)
que a selou, lémbralle que Deus é a garantía do seu cumprimento
permanente na historia, xa que a dota de posibilidades inéditas
de futuro (cf. Jn 3,1- 8; Rom 8, 15-17), aínda que os xemidos do
Espírito nela estean a anunciar o parto doloroso dunha realidade
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nova xa incoada, pero que aínda está á espera de nacer plenamente
(cf. Rom 8,23). A memoria do crucificado desbarata definitivamente
calquera entusiasmo ou fe cega no éxito histórico dos proxectos
humanizadores, mesmo do propio da tradición cristiá. Ofertar esta
esperanza aos cidadáns e cidadás da sociedade europea é algo así como
subministrarlles un tornafogos potentísimo nun mundo en lapas.
A promesa, grazas a Xesus Cristo e ao seu Espírito, é unha dimensión
da realidade e a esperanza, unha virtude teologal. Aquela converteuse
no motor, o motivo, o resorte e o tormento da historia, e esta na forma
fundada dun vivir humano. Nos albores de século XXI a historia da
promesa continúa e impide a caída xeneralizada dos seres humanos
nos brazos dese pragmatismo cego que practica a actual ideoloxía da
inevitabilidade, que domina as nosas sociedades laicas, provocando
movementos de resistencia e brotes de insatisfacción por onde
queira. Iso que comunmente chamamos o real limítanos, sostennos,
impúlsanos, dános ás, pero non nos abonda. A intelixencia humana
inventa sen parar posibilidades reais, que non son fantasías de
iluminados, senón ampliacións que a realidade admite (J. A. Marina),
non só porque a integramos nos nosos proxectos, senón porque Deus
a asumiu amorosa e gratuitamente no seu propio: “ser todo en todos”
(cf., 1 Cor 15, 28).
F. Javier Vitoria Cormenzana
Facultade de Teoloxía da Universidade de Deusto
Traduciu: Xaime M. González Ortega
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Propoñémonos nos materiais de reflexión que presentamos, tralo
acordo entre a Igrexa e o Estado español do 1 de xaneiro de 2007,
abordar o debate de fondo que este acordo fixo saír á superficie
respecto da aconfesionalidade do estado. A dificultade do tema esixe
ter en conta varios aspectos: unha mínima perspectiva histórica como
clave para entender o presente; unha análise do presente contexto
social e político no que se produce o debate sobre os diferentes modelos
de estado que están en xogo; unha reflexión sobre os principios
ideolóxicos que articulan o debate; e, finalmente, as claves que,
segundo entendemos, poden orientar solucións prácticas, eficaces e
limpas dende a filosofía e a teoloxía para este debate.
A Historia
«O problema relixioso viña sendo desgraciadamente un factor de
diferenciación e de polarización política ao longo da nosa historia
constitucional e continuouno a ser na Segunda República»1 Ata
tal punto chegou esa polarización que a dereita católica declarou
intolerables os seguintes preceptos do artigo 26 da constitución
republicana: a) A disolución das ordes relixiosas que impoñen un
voto de obediencia á autoridade distinta á lexítima do estado (clara
alusión á Santa Sé e á Compañía de Xesús); b) A prohibición ás ordes
relixiosas do exercicio do ensino; c) A nacionalización dos bens das
ordes relixiosas.
O rexeitamento destes preceptos levaron ao mesmo Alcalá Zamora
e a Maura á dimisión, provocando así a primeira crise ministerial
republicana. O mesmo Vaticano, pola súa banda, esixía a reforma do
artigo 26 como condición imprescindible para un novo concordato.
1 Torres del Moral, Antonio, “Constitucionalismo Histórico Español”, Servicio de
Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 2004,
pp. 187-189.
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Nin coa chegada da dereita (CEDA) ao goberno no ano 1935 se acadou
un acordo entre o réxime republicano e o Vaticano.
Todo isto foi unha parte do caldo de cultivo para que Francisco
Franco e a súa sublevación nacional contra as institucións republicanas
representara o acougo para unha igrexa que se sentía ameazada por
ventos totalitaristas e intolerancia comunista. Este alzamento foi
a consecuencia histórica dunha polarización que trala guerra civil
inverteu os polos: os verdugos que sementaron os ventos totalitarios
e comunistas na Segunda República, tras a guerra, pasan á condición
de vítimas dun totalitarismo de dereitas que non soporta inimigos.
Deste xeito, coa ditadura franquista a igrexa recupera o seu peso
social e político que se reflicte nos privilexios financeiros que recibiu
durante o réxime franquista. Estes privilexios chegaban a 300.000
millóns de pesetas no ano 19722. Agora ben, nos últimos anos da
ditadura esta colaboración réxime-igrexa abaneaba segundo o
testemuño do cardeal Tarancón:
«Sexamos claros −dixo Carrero Blanco, lugar tenente do ditador,
ao cardeal− Nós estamos dispostos a darlles todo o que queiran
economicamente, e aínda máis do que pidan. Só esiximos unha cousa:
que a Igrexa sexa o soporte máis firme do réxime»3.

Non podemos esquecer, para máis abondamento, que, a mediados
dos anos 70, segundo un informe solicitado por Franco ao Ministerio
da Gobernación, o 70 % dos curas e o 19 % dos bispos era hostil ao
réxime4. Esta situación estivo a piques de provocar unha retirada do
xeneroso financiamento que o estado lle proporcionaba á igrexa como
represalia do réxime a unha igrexa que apostaba pola súa condición
profética antes que por un catolicismo oficial de moi débil arraigo
2 Juan G. Bedoya, Franco se planteó suprimir la financiación por rebeldía del clero,
El País 07.01.06.
3 Citado por Bedoya, Juan, Franco se planteó suprimir la financiación por rebeldía del
clero, El País 07.01.06.
4 Neses anos o episcopado fixo unha consulta de 268 preguntas que foron contestadas
por 15.445 sacerdotes, un 85 % dos que podían facelo, resultando que só o 10,8 %
estaba de acordo co réxime franquista. Esta consulta ao clero rematou na Asemblea
Nacional Conxunta de Bispos e Cregos, presidida polo cardeal Tarancón, en setembro
de 1971. Entre as conclusións desta asemblea cabe subliñar que de 241 votos válidos,
218 votaron a favor da separación da igrexa e do estado. Nesta mesma proporción
pronunciáronse en contra do Concordato e a favor duns acordos parciais. Martín Patino,
José María, Tarancón ante la crisis del cambio religioso, El País 14.05.2007.
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moral. Esta aposta profética da igrexa foi decisiva para acadar unha
terra de cultivo que fixera posible un cambio de réxime político sen
custos tráxicos á morte do ditador. O papel nestes anos dun importante
sector da igrexa -especialmente o cardeal Tarancón- aínda hoxe non
está suficientemente valorado5.
O gran milagre da transición foi precisamente ese: que uns cidadáns
historicamente polarizados por demos familiares coma o grao de
autonomía das nacionalidades de España, as relacións igrexa-estado,
a forma do estado español respecto da monarquía, foron quen de
esconxurar eses demos e atopar o camiño da paz e da convivencia,
asumindo cada quen a súa responsabilidade. A igrexa subscribiu un
acordo o 3 de xaneiro de 1979 que aínda hoxe, de facto, non é unha
realidade.
A atmosfera relixiosa e política da actualidade
Aínda que aquí seguimos o fío do acordo igrexa-estado do 1 de
xaneiro de 2007 respecto do novo sistema financeiro, sería inxenuo
ocultar que o que este pacto provoca hoxe en dia é o debate e a pugna
entre modelos ideolóxicos que loitan por impoñerse. Este debate
salta á vista precisamente pola atmosfera social e política na que
xorde o acordo. Este debate está envolto de feitos recentes que un
sector ideolóxico aproveita como probas de cargo para descartar
a compatibilidade entre democracia e relixión: a famosa contenda
despois da publicación das viñetas de Mahoma no diario danés,
o discurso de Bieito XVI en Ratisbona, o fundamentalismo integrista
de Al Qaeda, a condena da igrexa dos dereitos esixidos por minorías
homosexuais6, «a guerra de necrolóxicas (dúas memorias históricas
en tensión), a guerra dos beléns (cancións de nadal contra himnos
laicos), a guerra dos documentos (o PSOE contra a Conferencia
Episcopal)»7. A confusión e a falta dunha análise esclarecedora e
serena destes feitos provocaron o xurdimento de diferentes enfoques
ou hermenéuticas das relacións igrexa-estado que polo momento só
apuntaremos:
5 “Durante a transición política (o cardeal Tarancón) foi consultado polos líderes políticos
de esquerdas, de centro e de dereitas máis notorios” son palabras de Martín Patino, José
María, Ibídem.
6 Requero, José Luis, La Aconfesionalidad ha muerto, viva la Laicidad! El Mundo,
23.01.2007.
7 Navarro-Valls, Rafael, La Democracia laicista, El Mundo, 13.01.2007.
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a) o laicismo radical ou integrismo laicista do estado interpreta que
a relación igrexa-estado está atentando contra a figura dun estado
aconfesional ao que pretende substituír ofrecendo unhas garantías
de convivencia, de educación para a cidadanía, de tolerancia e de
pluralidade á marxe de vínculos relixiosos, pero, iso si, amagando no
fondo un fundamentalismo laicista intolerante;
b) o filocatolicismo inconstitucional, fronte á posición anterior,
esta lectura entende que as relacións igrexa-estado vistas, entre
outras cousas, dende o acordo financeiro, dende a nova situación da
materia de relixión nas escolas, dende a selección e financiamento dos
profesores de relixión a cargo dos presupostos estatais, e dende o seu
estatuto laboral, son unha clara aposta por un estado que substituíu
a aconfesionalidade por un filocatolicismo inconstitucional8;
c) integrismo católico nacional, postularía un teocratismo nacional
católico polas afirmacións radicais que se fan dende determinados
posicionamentos;
d) a laicidade incluínte, que viría a ser unha posición de equilibrio
entre as posición a e b anteriores9.
O acordo Estado-Igrexa do 1 de xaneiro de 2007
A teor do acordo do 3 de xaneiro de 1979 entre a Santa Sé e o Estado
Español, o recente pacto de 1 de xaneiro de 2007 entre a Igrexa
Española e o Estado Español sustentouse nos seguintes puntos:
a) substitución do sistema de dotación orzamentaria polo de asignación
tributaria; b) elevación do actual coeficiente de asignación tributaria
ao 0,7%; c) desaparición das actuais exencións que non suxeicións da
igrexa católica ao IVE, e d) compromiso da igrexa católica de presentar
unha memoria xustificativa das cantidades recibidas do estado a
través da asignación tributaria. Deste xeito durante «o ano 2007 o
estado entregará, mensualmente, á Igrexa Católica 12.501.051, 76
euros, á conta da cantidade que deba asignar a Igrexa por aplicación
do disposto»10. Por outra parte, o recente acordo que obriga á igrexa a
pagar o IVE, non é outra cousa que unha execución de facto do acordo
do ano 197911. Agora ben, a letra no que este pacto se sustentou foi
8 Tamayo, Juan José, Estado laico, ¿misión imposible?, en El País 09.12.2006.
9 García de Andoni, Carlos, Laicidad incluyente, en El País, 01.10.2006.
10 Texto completo en Instituto Martín Azpilcueta, http://www.unav.es/ima/legislacion_
PDF/eclesiastica/2006/7.pdf da Universidade de Navarra.
11 BOE núm. 300 do 15/12/1979.
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obxecto de múltiples interpretacións legais e pretexto para someter a
aconfesionalidade do estado a debate.
A Constitución, as interpretacións legais e os principios
ideolóxicos
O artigo 16 da Constitución de 1978 reza:
“1. Garántese a liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto dos
individuos e das comunidades sen máis limitación, nas súas
manifestacións, que a necesaria para a conservación da orde pública,
protexida pola lei;
2. Ninguén poderá ser obrigado a declarar sobre a súa ideoloxía,
relixión ou crenzas;
3. Ningunha confesión terá carácter estatal. Os poderes públicos
terán en conta as crenzas relixiosas da sociedade española e manterán
as conseguintes relacións de cooperación coa Igrexa católica e as
demais confesións.”
Comparado co artigo 26 da Constitución da Segunda República, este
artigo fai do estado actual un estado moito menos laico ca o estado
da Segunda República, sen renunciar a un marco institucional de
separación e respecto mutuo entre igrexa e estado12. Pero afondemos
nas interpretacións que suscita:
En primeiro lugar atopamos un sector que fai unha hermenéutica
do novo acordo financeiro igrexa-estado cualificándoo de
inconstitucional polo filocatolicismo do acordo, en base ao beneficio económico que supón para a igrexa de mans dun estado
supostamente aconfesional e con obriga de neutralidade. Esta
inconstitucionalidade a favor da igrexa radicaría, segundo Dionisio
Llamazares, catedrático de Dereito Eclesiástico do Estado e
ex-director xeral de Asuntos Relixiosos (de 1991 a 1993) nos seguintes
aspectos:
1. “Financiamento con fondos públicos do culto e do clero,
incompatible cos principios constitucionais de separación e de
neutralidade.
12 Tamames, Laura y Ramón, Introducción a la Constitución Española, (Editorial Alianza,
8ª edición, Madrid 1997), páx. 4.2.
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2. Violación do principio de igualdade tributaria. É evidente que é
menor a contribución ao sostemento dos servizos públicos e para fins
de interese xeral de quen pon a cruz a favor da igrexa católica que de
quen non a pon.
3. Violación da liberdade de conciencia de quen non pon a cruz a
favor da igrexa católica, que ten que pagar obrigatoriamente uns
impostos dos que se detrae a cantidade que se entrega a esta igrexa,
como se do pagamento dun imposto estatal con finalidades relixiosas
se tratase”13.
Segundo esta tese, o acordo sería o reflexo dun estado que cede o
seu espazo de aconfesionalidade por mor das presións exercidas pola
igrexa católica. Esta liña está respaldada por outros analistas como
Francisco Delgado Ruíz14 e Xoán Xosé Tamayo, quen sostén que
o estado español se afasta cada vez máis do aconfesionalismo e da
laicidade e como proba sinala o trato da materia de relixión na LOE,
o trato de favor cara á igrexa católica na Lei Orgánica de Liberdade
Relixiosa, a diferenciación entre confesións relixiosas de primeira, de
segunda e de terceira en España nunha situación sociolóxica marcada
pola inmigración e a xa referida situación dos profesores de relixión e
o seu financiamento estatal15.
Este filocatolicismo inconstitucional susténtase nun principio
ideolóxico de pragmatismo electoral e político cun claro desprezo
ao principio ilustrado de neutralidade do estado en cuestións de
liberdade da conciencia relixiosa. Este desprezo do principio ilustrado
ten como consecuencia a prolongación no tempo dunha relixión
institucionalizada e, ao cabo, fosilizada, que deixou de interpelar,
hai tempo, o sentido transcendente do ser humano e, por outra
parte retarda a chegada dun sentido da transcendencia renovado e
acrisolado de estándares institucionais. «A sociedade secularizada é a
que mellor pode facer xurdir unha transcendencia íntima, espontánea,
experimental»16.
En segundo lugar, e máis radical ca o posicionamento anterior,
atopamos unha posición que, partindo da análise en Turquía de feitos
13
14
15
16

Juan G. Bedoya, La financiación de la Iglesia Católica, en El País, 07.01.2007.
Delgado Ruiz, Francisco, La Sin Razón del Acuerdo, en El País 01.10.2006.
Tamayo, Juan José, Estado laico, ¿misión imposible?, en El País 09.12.2006.
Paniker, Salvador, Sociedad laica y trascendencia, en El País 26.01.2007.
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propios do integrismo islámico, ve tamén síntomas en España, por
parte dun sector da Conferencia Episcopal Española, dunha deriva
cara ao “integrismo católico nacional”17. Nesta liña apunta como
alarmantes algunhas afirmacións recentes do cardeal de Toledo,
Antonio Cañizares, quen afirma que “unha España unida sería unha
España máis católica” porque o país “ten a súa orixe na fe, na unidade
católica”18. O mesmo sostén o arcebispo de Madrid, Rouco Varela:
“Moitos apostan por unha España non católica, pero no fondo a alma
de España vibra a través da historia da súa conciencia, da súa cultura,
de todas as épocas gloriosas da súa historia... España será católica ou
deixará de existir como tal19”.
Este integrismo católico nacional xurdiría como unha reacción de
resistencia da identidade nacional fronte ao perigo de disolución do
local na homoxeneidade do global. E tería como efecto máis perverso
un retorno a unha teocracia católica nacional que aniquilaría
o mesmo concepto de cidadanía como clave redentora de todo
fundamentalismo:
“nun sistema democrático, ningún dos campos nos cales existen
identidades diversas pode erixirse nun elemento válido para definir
a identidade colectiva. Isto é aplicable á raza, á relixión e á ideoloxía.
Un país que sitúa o étnico como un fundamento da súa cohesión é un
estado racista. Un país que sitúa por riba unha ideoloxía é un estado
totalitario. Un país que sitúa unha relixión como fundamento é un
estado teocrático. Isto conduce á exclusión dos que non profesan a dita
relixión, creando unha fractura no seo da sociedade”20.

En terceiro lugar, e fronte a esta posición do acordo e do debate de
fondo entre a igrexa-estado por integrismo católico inconstitucional
atopamos outras interpretacións que cualifican o mesmo pacto e o
mesmo transfondo político nunha dirección de “laicismo radical”21 ou
“integrismo laicista do estado”22.
17 Prado, Abdennur, Ciudadanía antes que teocracia, El País 06.05.2007.
18 Ibídem.
19 Ibídem.
20 Ibídem.
21 Rouco Varela, Antonio María, El derecho a la educación y sus titulares, ¿de nuevo en
la incertidumbre histórica? en www.abc.es/sociedad de 31.01.2007. Relatorio do cardealarcebispo de Madrid pronunciado o 30.01.2007 no Club Siglo XXI.
22 Requero, José Luis, La Aconfesionalidad ha muerto, viva la Laicidad! El Mundo,
23.01.2007.
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Polo que respecta á interpretación do cardeal-arcebispo de Madrid,
Antonio María Rouco Varela, seguindo o proceso de marxinación
do ensino da relixión nun marco ideolóxico de agnosticismo non
escéptico, relativismo moral e laicismo radical vén a cualificar a
situación presente nos seguintes termos:
«unha teoría do estado puramente inmanentista e monolítica. O estado
autoxustifícase a si mesmo e constitúese na fonte última do dereito e da
moral pública … sen consentir que interveña a moral das persoas nin
os grupos sociais e moito menos a relixión e as súas institucións… Nun
estado así concibido a medida do laicismo radical, pouco sitio queda e
quedará para os dereitos dos pais a elixir libremente o tipo de educación
e a escola que queren para os seus fillos»23

Pola súa banda o maxistrado e vocal do Consello Xeral do Poder
Xudicial Xosé Luís Requero, na mesma liña de Rouco, pero a un
nivel máis xurídico, afirma: «a aconfesionalidade do estado supérase
e substitúese polo principio de laicidade, e os mandatos de que o
estado terá en conta as crenzas da sociedade española e “manterá
as conseguintes relacións coa igrexa católica” óbvianse, pois, din,
levaría a unha confesionalidade histórico-sociolóxica. Eses mandatos
pásanse pola túrmix do artigo 9.2, que ordena aos poderes públicos
crear condicións reais e efectivas de igualdade e remover os obstáculos
que a impidan. (…) Un trato especial á confesión maioritaria xeraría
desigualdade, polo que a laicidade positiva á que alude o Tribunal
Constitucional volve a interpretarse para dicir que, en realidade, a
Constitución non permite trato especial coa igrexa católica. Nada
da discriminación positiva, tan invocada para outras cousas; só se
cooperaría coa obra social da igrexa… aquilo que a asemella a unha
inofensiva ONG»24.
Este laicismo radical ou integrismo laicista do estado sustentaríase
nun principio ideolóxico que substituiría a Deus polo estado mesmo
como clave soteriolóxica terreal das máis profundas aspiracións
humanas. Trataríase do único vello desexo da esquerda marxista que
aínda hoxe podería dotar de identidade a esquerda española.
23 Rouco Varela, Antonio María, El derecho a la educación y sus titulares, ¿de nuevo en
la incertidumbre histórica? en www.abc.es/sociedad de 31.01.2007, páx. 15. Relatorio do
cardeal-arcebispo de Madrid pronunciada o 30.01.2007 no Club Siglo XXI.
24 Requero, José Luis, La Aconfesionalidad ha muerto, viva la Laicidad! En El Mundo,
23.01.2007.
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«Presentaron o debate non tanto sobre a aconfesionalidade do estado
senón sobre o principio de laicidade (…) por ser do pouco que lle queda
á esquerda para atoparse a si mesma (… ) é o nosoutros fronte ao eu, un
é máis cidadán se pelexa polos dereitos no estado que dende fóra. (…)
A participación no autogoberno sería a esencia da liberdade»25.

En cuarto lugar, estaría un sector representado por Carlos García
de Andoni que sostén que o novo acordo e as relacións igrexa-estado
son a expresión dunha “laicidade incluínte”26 á que o cardeal Amigo se
referiu como laicidade intelixente. Para esta posición toda democracia
necesita unha sociedade civil forte con axentes intermedios artelladores
dunha cidadanía activa e esixente. Sen a cooperación do estado no
financiamento da actividade dos sindicatos, ONG, movementos
sociais, organizacións culturais, produción de cine, teatro e os propios
partidos políticos todos estes axentes quedarían enormemente
debilitados para cumprir a súa función e servizo social.
Isto esixe abrir o financiamento a outras confesións relixiosas
distintas da católica, entre elas a musulmá, porque, como
sostén Nicolás Sarkozy na súa obra A República, as relixións,
a esperanza, o estado debe formar cidadáns pero non debe inmiscirse
na máis profunda identidade moral e espiritual das persoas. Esa
tarefa correspóndelle á sociedade civil, e esta está caracterizada
hoxe pola pluralidade de tradicións relixiosas e culturais ás que o
estado debe garantir o respecto na diversidade e evitar que ningunha
comunidade poida sentirse humillada. Porén “ao estado tamén lle
compete remover os obstáculos para evitar a marxinación, aínda con
máis forza se cabe, cando esta marxinación facilita o radicalismo”27.
Esta sería a maneira de axudar o mundo musulmán a achegarse ás
institucións democráticas sen deixaron de ser sociedades relixiosas.
Esta laicidade incluínte sustentaríase nun principio ideolóxico
que comprende o estado como instrumento que xestiona os recursos
da sociedade civil ao servizo das plurais sensibilidades desa mesma
sociedade civil porque, só dende ese servizo, lógrase o consenso,
a convivencia e a cohesión desa sociedade. Trátase, polo tanto,
25 Requero, José Luis, La Aconfesionalidad ha muerto, viva la Laicidad! En El Mundo,
23.01.2007.
26 García de Andoni, Carlos, Laicidad incluyente, en El País, 01.10.2006.
27 Sarkozy, Nicolas, La República, las religiones, la esperanza, Traducción de A.C.
Ibañez. Gota a Gota, Madrid. 2006. 190 páxinas.
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dun principio democrático nado na experiencia democrática e ao
servizo da experiencia democrática mesma. Nesta liña antepón a
urxencia pacífica e cohesionada da convivencia na sociedade civil e
plural por enriba de calquera principio teórico que non garanta a
cohesión e convivencia pacífica entre a pluralidade de sensibilidades
que comparten o mesmo espazo común. Aquí a conciencia relixiosa
non tería por que obedecer ao principio ilustrado da intimidade e
da circunscrición á conciencia individual, sempre e cando o mesmo
cidadán entenda esa relixión dende unha dimensión pública. Tamén
aquí o cidadán, polo que se refire á publicidade da súa fe, é soberano
como demócrata. Non aceptar esta soberanía suporía a imposición
solapada doutra ideoloxía absoluta. «O feito relixioso ten unha
dimensión cultural e pública, tamén política, indiscutible. Tamén é
unha decisión íntima ter un fillo e, sen embargo, cómpren políticas de
natalidade e políticas de familia, con asignación de recursos públicos
inxentes porque nas decisión dos individuos xógase o presente e o
futuro da sociedade»28.
Os perigos e as tentacións das ideoloxías
O Premio Internacional de Ensaio Jovellanos do ano 2006 foi
concedido a Enrique Gil Calvo pola súa análise da ideoloxía española.
Neste estudo presenta os mitos en base aos que o cidadán do noso
país (con independencia da nacionalidade que dentro de España teña)
configura a súa estada psicolóxica, ideolóxica e identitaria. Estes
mitos son basicamente dous:
a) o mito de don Quixote; Don Quixote, que no seu delirio cabaleiresco
crea un mundo á medida dos seus desexos e aspiracións, iso si, á costa
dunha falsificación da realidade que remata sempre en traxedia. Deste
xeito afirma que os cidadáns de cultura hispana somos tremendamente
propensos a engaiolarnos, coma don Quixote, na nosa percepción da
realidade, na nosa ideoloxía, sen ser quen de conxurar a e liberarse
dela, levándonos así a un ensimesmamento que remata en destino
tráxico.
b) o mito de don Xoán; o don Xoán de Tirso de Molina é un personaxe
que aldraxa aos demais e destrúe o seu honor, non por obter un
beneficio propio económico ou sexual, senón polo pracer de destruír
28 García de Andoni, Carlos, coordinador federal de Cristianos Socialistas do PSOE,
Laicidad incluyente, en El País, 01.10.2006.
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un honor alleo e este intento de burlarse das leis humanas e divinas
remata tamén no tráxico final do protagonista, unha morte súbita sen
amor nin confesión redentora.
Tanto a imposibilidade para xerar un espazo incluínte da alteridade
que reestruture a compresión do espazo público, coma o noso
ímpeto donxoanista que busca a destrución do veciño polo mero
feito de destruír o alleo e atopar pracer niso son perigos e tentacións
que sempre nos rodean como cidadáns á hora de organizar a nosa
convivencia.
Aos perigos anteriores aínda lle temos que engadir o enorme poder
de difusión dos medios de comunicación actuais, especialmente os de
ámbito español, como axentes e creadores ideolóxicos no senso máis
moderno do termo:
«Antes presupoñíase que as ideoloxías eran una falsificación da
realidade: unha desfiguración quizais inconsciente pero dende logo
interesada, pois a súa versión dos feitos estaba manipulada no sentido
máis favorable aos intereses de quen profesaba una interpretación
tan parcial ou sesgada da realidade…, hoxe fálase de construción ou
“invención” da realidade,… os ideólogos actuais non só se limitan a
falsificar a realidade existente senón que chegan a construír ou crear
ex nihilo unha nova realidade inventada, edificándoa alí onde antes non
existía»29.

Á vista do anterior o lector está en condicións de calibrar a dose
ideolóxica que está presente nas diferentes interpretacións da
comprensión das relacións igrexa-estado, os perigos e tentacións
que supón a nosa maneira de ser respecto das ideoloxías e o papel
omnipresente dos medios de comunicación na creación das ideoloxías.
Polo tanto, só nos queda agora apuntar algunhas pautas de orientación
dende a filosofía e dende a teoloxía para evitar os perigos do pasado
histórico.
Claves de orientación
Como apunta Enrique Gil Calvo, dende a mesma filosofía española
xa se propuxeron claves para conxurar os nosos propios demos de
quixotismo e donxoanismo. A mesma visión da realidade que amosa
29 Gil Calvo, Enrique, La Ideología Española, (Ediciones Nobel, Asturias, 2006), paxs.
52-53.
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Cervantes cando compón o escenario de ficción ten lugar dende unha
omnicomprensión e transcendencia que reserva a cada personaxe un
papel irremprazable e imprescindible para que, ao conseguir a súa
felicidade, se acade a de todos. É dicir, o respecto, a colaboración e o
apoio para que as distintas opcións existenciais individuais acaden
a súa plenitude e condición imprescindible para acadar a plenitude
da propia comunidade. Unha lectura atenta da Novela de las dos
doncellas, das novelas exemplares é un clarísimo exemplo de como
nunha inclusión integradora de cada persoa dende a súa diferenza se
logra a plenitude de todos como comunidade.
O perspectivismo de Ortega tamén sostén que a verdade é a suma
e a composición das perspectivas, polo que a exclusión dalgunha
perspectiva é a frustración da mesma verdade, de onde se deduce que o
espazo público só é autenticamente público se integra a totalidade das
perspectivas existenciais; doutro xeito tería lugar unha frustración
existencial que fai imposible a verdade política.
Tanto a solución de Cervantes coma a de Ortega esixen unha
honestidade ideolóxica e unha xenerosidade existencial máis alá de todo
orgullo para que as metas individuais atopen a súa plena realización
na meta supraindividual. É dicir, seremos cidadáns virtuosos se
defendemos con honestidade e firmeza o noso sentido existencial
sabendo que a súa plenitude radicará na nova dimensión que acadará
desde o espazo colectivo (Cervantes), ou que a súa plenitude radicará
na responsabilidade de saber mirar a propia perspectiva dende a
súa incorporación á da suma de todas elas (Ortega). En ambos os
dous casos esíxese a valentía de verse a un dende o espacio por
todos xerado (Ortega) e dende a felicidade entre todos chamados a
acadar a, (Cervantes). Se non coidamos esta redención fracasamos
na convivencia e na verdade.
Pola súa banda, e fronte ao risco de todo monoperspectivismo,
integrismo islámico, fundamentalismo ou teocracia católica nacional,
Abdennur Prado, presidente da Xunta Islámica Catalana e autor
de El islam en democracia, fundamenta a súa solución no concepto
ilustrado de cidadanía como espazo primixenio que fai posible a
convivencia en paz e tolerancia:
“Fronte a estes modelos, a secularización xerou o concepto de
cidadanía, baseado en valores de corte universal, como son a propia
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democracia, os dereitos humanos, a liberdade de conciencia, a xustiza
social e a igualdade de xénero. Estes son os principios éticos e xurídicos
a través dos cales é posible lograr a cohesión social, con independencia
da relixión, a etnia ou a ideoloxía de cada cidadán. Esta secularización
non debe verse como antirrelixiosa, senón como posibilitadora da
convivencia interrelixiosa, nun plano de igualdade”30.

Dende a teoloxía, as solucións fronte ao quixotismo e a falsificación
ideolóxica da realidade poden vir da toma de conciencia da urxente
acción en prol dos máis necesitados. Esa toma de conciencia coa
realidade é previa a toda contaminación ideolóxica. Disto xa nos
advertía Rubén Aramburu ao recordarnos que 11.000.0000 nenos
morren cada ano e, deles, sete millóns non chegan a un ano de
vida31. Nesta liña atópase tamén Emmanuel Levinas cando propón o
socorro ao «pobre, á viúva, ao orfo e ao estranxeiro»32, como urxencia
práctica previa, anterior á pura especulación teórica. De tal xeito que
unha estada ideolóxica ou teolóxica nunha realidade deficitaria de
xustiza e tolerancia é a proba máis evidente dunha pseudoideoloxía
e dunha pseudoteoloxía. A praxe da xustiza sería camiño cara á
convivencia en plenitude e afastamento de toda violencia ideolóxica.
Fronte ao donxoanismo, a compresión do próximo como irmán que
me interpela para que entenda a miña vida como urxencia na procura
do seu socorro ha de ser a clave previa á preocupación ideolóxica en
calquera das súas modalidades. A especulación teórica e ideolóxica
nace absurda nunha realidade na que o factor ideolóxico se antepón á
urxencia ética e teolóxica do socorro.
Por outra parte, a igrexa ha de ter presente que é un espazo de
encontro de todos co Deus Pai de Xesús, e esa responsabilidade debe
afastar a de toda contenda que divida, porque onde se permita ou
cultive a división estréitase o espazo do encontro. E neste espazo de
encontro é onde a conciencia profética da igrexa se ten que nutrir.
Un sacerdote é sacerdote para populares e socialistas, falanxistas e
comunistas, nacionalistas e cosmopolitas…,33 non polo que cada un
30 Prado, Abdennur, Ciudadanía antes que teocracia, en El País 06.05.2007,
31 Aramburu Molet, Rubén, No nome do pai, en Encrucillada, núm. 150, páx. 84.
32 Levinas, E., Totalidad e Infinito, (Editorial Sígueme, Salamanca 1987), páx. 9.
33 A manifestación convocada por Ricardo Blázquez, Presidente da CEE, o 3.02.2007
baixo o lema “Móvete pola paz”, é unha testemuña de que ese espazo de encontro pode
xerar a Igrexa. Así aparece recollido na noticia da axencia EUROPA PRESS BILBAO,
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pense, senón porque, con anterioridade ao que cada quen pense, Deus
quéreo…, e a maneira de pensar de calquera non pode ser o criterio
para adxudicarlle o amor de Xesús. A mesma vida de Xesús representa
a elección da condición de vítima antes que a imposición das ideas pola
loita, porque a existencia da loita invalidaría a súa mensaxe; así, dille
a un dos seus discípulos que pretendía defendelo coa espada cando foi
entregado: “volve a espada ao seu sitio, porque todos os que empuñen
espada á espada morrerán … Mais como se cumprirán as Escrituras
de que así cómpre que suceda” Mt 26, 52-54. E non só iso, no mesmo
intre da morte mantén a súa persoa coma un espazo de encontro en
Deus con anterioridade e máis alá de toda disputa: “Pai perdóalles
porque non saben o que fan” Lc., 23, 34.
Por último, nunca podemos esquecer que o nacemento da igrexa
produciuse no seo dunha sociedade e unha relixión institucionalizadas,
o Imperio Romano e o xudaísmo oficial, que non foron quen de
eliminar a mensaxe de Xesús, polo que, a pesar tamén do chamado
proceso de secularización, a solución tampouco virá do esforzo por
manterse nas institucións laicas, senón, outra vez máis, a gran forza
da igrexa virá da súa mensaxe e na realidade do seu Reino alí onde os
pobres, os orfos, as viúvas e os estranxeiros sexan socorridos.
Alfonso Agulló Canda
Profesor de filosofía e licenciado en Teoloxía.
Tradución de Pilar Carme Agulló Canda

3.02.2007 - http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070203202536&ch=66
“O bispo de Bilbao e presidente da Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez pediulles
hoxe aos representantes políticos que a busca da paz sexa “un obxectivo fundamental”
e esixiulle a ETA a súa desaparición. No seu chamamento á clase política destacou
que “a unidade nos principios morais e a converxencia nos procedementos fortalecerá
a confianza da sociedade na erradicación da violencia… Á concentración sumáronse
representantes do PSE-EE, do EEB do PNV, de EB, de EA.”. Ricardo Blázquez rematou
a manifestación cun chamamento a algo previo ao diálogo: “Ditosos os que traballan pola
paz porque eles chamaranse fillos de Deus”.
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de Nietzsche a Xesús
Xavier Carro

1. Un escritor a contracorrente
Giovanni Papini (Florencia 1881-1956) foi un dos escritores máis
lidos do pasado século XX. As súas obras traducíronse a máis de trinta
linguas, entre elas chinés, árabe, ruso, hebreo, xaponés e yiddish.
Polémico e brillante, vangardista e apocalíptico, apaixonado e lúcido,
racionalista e lírico, erudito e profundo, foi este un home que, desde
a liberdade, andou sempre á busca da verdade, sabendo manter unha
independencia de pensamento que lle custou bastantes inimigos.
Indomeable Papini, espía do mundo, foi un fustigador de conciencias
que non parou de berrarlle aos seus contemporáneos. Un escritor a
contracorrente de palabra cálida e arrebatadora.
2. Unha vida, entre a dúbida e mais os libros, en procurada
verdade
Giovanni Papini vén dunha familia humilde. Seu pai, vello
garibaldino, ateo, masón e fervente republicano educou o seu
fillo conforme as súas conviccións, feito que o marcou como raro e
diferente.
“Eu nunca fun neno. Non tiven infancia”; con estas palabras comeza
Uomo finito. Foi de complexión enfermiza, desgairado e moi miope,
de temperamento pouco sociable e con complexo de feo. Todo isto
fixo del, un neno solitario, sempre escondido polo faiado da casa e
refuxiado na lectura duns vellos e poeirentos libros antirrelixiosos que
encontrou nunha cesta. No colexio destaca polas súas redaccións.
Nas súas memorias hai moitas páxinas dedicadas a esa etapa da súa
vida que nos revelan as claves dese home, difícil e paradoxal que se
fixo a si mesmo a golpes de vontade e rebeldía. Papini emprende, desde
ben mozo, unha loita contra os demais: “na miña infancia comeza a
guerra contra os homes”.
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“Quero ser máis ca os demais, estar por riba de todos. Son pequeno,
pobre e feo, pero tamén teño unha alma e esta ha de lanzar tales
berros que todos terán que escoitarme”.
É un home que se fai a se mesmo cun denodado esforzo de
superación. Destaca o seu autodidactismo, o seu afán de aprender, a súa
sinceridade insultante, molesta e o seu permanente inconformismo.
Non esquezamos algo fundamental para a súa obra, unha inclinación
polo xigantesco, grandioso e excepcional a imitación dos seus mestres
florentinos (Dante, Miguel Anxo e Leonardo), aos cales quixo emular:
“Eu nacín coa enfermidade da grandeza”.
Aos quince anos manifesta un ateísmo belixerante. Abandona
os estudos da Escola Normal. Polos primeiros anos do século edita
a revista Il Iconoclasta (1902), e con Prezzolini funda en Florencia
Leonardo (1903),unha publicación modernista moi combativa que
recolle o pensamento intelectual e artístico do momento e que loa o
xenio do nacionalismo, converténdose nun referente imprescindible.
Estancia en Paris, onde coñece a Bergson, Peguy, Picasso e Gide e
alí, a literatura vai desprazar a súa vocación filosófica.
Deses anos é o primeiro proxecto da súa obra o Xuízo Universal,
unha insólita enciclopedia da condición humana. Un xigantesco
e heteroxéneo fresco que foi tomando forma e madurecendo case
nunha escritura perpetua. En 1907 casa con Giacinta Giovagnoli
e comeza a súa colaboración no Corriere della Sera. O matrimonio
pasa longas tempadas en Bulciano, a aldeíña da súa muller. Naquel
retiro campesiño vaise fraguar unha nova etapa vital, o camiño cara a
súa conversión. Aquelas estadías serenaron a ese home atormentado,
“o contraditorio en min é o meu corazón”. Papini conta trinta
anos, unha idade crucial para ese home novo que está agromando
no seu interior. Publica Memorias de Deus (1912), que en palabras
de Roberto Ridolfi, o seu mellor biógrafo, “pode considerarse como
a última estación dun doloroso viacrucis dun ateo crente. Poderíase
afirmar que nas impías memorias comeza a súa pía conversión”.
As revistas papinianas L’Anima e Lacerba acollen a vangarda
futurista que excedía as lindes puramente artísticas. As colaboracións
eran exaltadas e belixerantes proclamas nacionalistas. Para eles,
Italia era a terra dos xenios e ansiaban unha terceira Italia, despois
da Roma imperial, e da renacentista, unha Italia que a conducirían á
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guerra, ao imperio e de novo a unha grandeza nacional. Aí temos as
bases ideolóxicas que logo han desembocar no fascismo. Papini escribe
acendidas arengas en apoio da intervención de Italia na guerra contra
Austria.
“O futuro necesita sangue. Necesita vítimas humanas, matanzas.
A guerra interior e a exterior, revolución e conquista: isto é a historia.
O sangue é o viño das nacións fortes e o sangue é o petróleo para as
rodas. Desta gran máquina que voa do pasado ao futuro”. (Lacerba.
Outubro 1913).

Papini, fanático e afervoado líder da guerra pronto pasou a ser
o seu detractor e un arrepentido penitente ante aquel inmenso e
tráxico desvarío. A realidade terrible da guerra desatou unha fonda
crise no escritor. Decátase que lonxe están as abstractas e exaltadas
elucubracións matinadas nun despacho das necesidades das xentes
do común. Desa experiencia saca lección e pouco antes do Tratado de
Versalles, idea a creación dun super-estado das nacións occidentais,
integrada por Italia, Francia, España, Portugal e Bélxica, opinión que
non prosperou, excluíndo “os idólatras do canón e do dólar, unidos
no culto do feroz binomio: Máquina e Moeda” que eran Alemaña,
Inglaterra e os estados Unidos de Norteamérica.
Ao mesmo tempo que se libraba a guerra europea, no retiro de
Bulciano, Papini libra unha batalla contra o seu propio ateísmo.
Durante ese período, inicia a redacción da Historia de Cristo que foi
un éxito. Nun mes vendeu máis de vinte mil exemplares. A conversión
de Papini foi unha noticia que conmocionou os seus lectores. Algúns
sentíronse traizoados e viráronlle ás costas, outros seguírono sen
reservas. O florentino inaugura coa Historia de Cristo unha nova
etapa vital e literaria, tira pola borda o seu anterior prestixio para
se converter nun escritor ao servizo de Deus. O seu pulo narrativo
descansa nunha linguaxe, nin doce nin beata, senón furiosa e
apocalíptica, creando un estilo vigoroso como unha flamíxera espada,
lembrándonos a prosa profética veterotestamentaria.
A década dos anos vinte é frutífera, comeza a escribir as súas
polémicas e persoais biografías. A primeira é a de Santo Agostiño,
escrita con paixón, empatía e arrebato lírico. Son vidas paralelas,
os dous son negadores e conversos, filósofos e retóricos en busca
da verdade e da beleza. É a etapa do Papini da madureza, anos de
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fecundidade creadora. En La Vida Amarga Josep Pla fai un espléndido retrato do escritor no café Rivoire de Florencia.
Escritor consolidado e admirado. Após a súa publicación Gog é un
dos libros máis lidos e comentados en Europa e América. A miopía da
nenez deriva nunha perda considerable de visión e outros problemas
que han de derivar na cegueira. Isto será o comezo dun rosario de
intervencións cirúrxicas. Anos de incesante e intensa escritura,
publica dezasete obras neste período, que se van truncar coa dolorosa
conmoción da Segunda Guerra Mundial. Cada día, a súa saúde
deteriórase cada vez máis. Unha progresiva parálise vai reducindo
a súa actividade tanto física como intelectual, impedíndolle tanto
escribir como falar. Esta ruína corporal non impide que o seu cerebro
se manteña en efervescencia intelectual e saca forzas de fraqueza
para mal soletrearlle á súa neta cartas e escritos:
“Se os amigos souberan o que me costa ditar nestas condicións, terían
por min un pouco de misericordia”

En Uomo Finito (1913), Papini fai un vaticinio: “se non morro
cego, morrerei paralítico”, palabras que sendo de literarias, foron
premonitorias da súa fin. Morre o oito de xullo de 1956 aquel home
que deixara escrito:
“Cada vez máis cego, máis inmóbil e cada vez máis silencioso. A morte
non é mais que a inmobilidade taciturna das tebras. Morro un pouco
cada día, en pequenas doses, conforme o modelo homeopático.
Espero que Deus me concederá a graza de alcanzar a derradeira
xornada coa alma enteira a pesar dos meus erros”

3. Tentacións divinas ou epifanías cara o encontro con
Deus
O camiño da súa conversión estivo salpicado de manifestacións do
divino que foron empedrando o seu peculiar armiño de Damasco,
feitos inefables postos ao longo da súa vida. O escritor foi un fillo
do século, unha travesía desde o ateísmo pasando pola filosofía para
acabar encontrando a Cristo. Unha aventura intelectual. Unha
continua busca da sabedoría e da verdade, pero non bastaba para
unha alma ansiosa de divindade, “eu buscaba converterme nun Deus”
escribe seguindo a pegada nietzscheana. En Uomo Finito vainos
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desvelando o seu desencanto polos vieiros do materialismo positivista
ata que queda enguedellado pola lectura dos evanxeos.
“só os evanxeos nos ensinan, mellor que calquera outra doutrina, a
total renovación da natureza humana”.

A historia de Papini é a historia dun encontro que vén de vello, que
comeza xa na infancia. A sospeita do divino foi un espiña cravada no
seu ateísmo que medrou con el, acompañándoo ata ese encontro que
selou a súa vida de maneira definitiva e radical.
O pai prohibiulle na escola a formación relixiosa, polo que á hora da
catequese o rapaz saía ao corredor, e alí se atopou con outro que era
xudeu e que lle preguntou se era protestante. Contestoulle que era
ateo, palabra que o outro descoñecía, e unha vez aclarado o significado
o xudeu viroulle as costas e non lle preguntou nunca nada máis.
A anécdota non quedou aí: Aburrido, Giovanni pegou a orella á porta
da clase para escoitar o crego e oíu que dicía: “honrarás pai e nai”.
Quedou confuso e estupefacto non atopando razóns para entender a
prohibición de seu pai de honralo. Isto acendeu a permanente dúbida,
a ansia de certezas e as arelas de verdade que tratou de buscar nos
libros.
Nas conversións nunca hai explicacións razoables. Aquel home,
infatigable polemista, furibundo iconoclasta, belixerante ateo
sucumbe ao encontro con ese Deus absconditus que se lle vai revelando
en misteriosas epifanías. En Bulciano, polas noites, Papini substitúe
o seu sogro na lectura de anacos de obras literarias ás que asisten os
veciños para amenizar as longas veladas invernais. O escritor decide
lerlles os evanxeos. As parábolas tiveron tanto éxito como os contos de
Bocaccio. Aquel Papini ateo evanxelizaba os paisanos. “En Bulciano,
a carón daquela xente volvín a ter conciencia da miña natureza e do
meu destino de home”. A convivencia cos campesiños ensináronlle
algo que non atopou nos libros, a humildade, fonda lección para
un espírito orgulloso e soberbio, así como a palabra “próximo” do
Evanxeo “porque o corazón traizoado pola intelixencia, reconquista
a graza da sinceridade”. Acoden a el para pedirlle consello, para que
lles escriba cartas e incluso o levan na comisión ante o bispo para que
se restableza a misa dominical que o crego novo se negaba a celebrar
na ermida.
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Cóntanos que unha tarde de verán, nunha Florencia deshabitada
pola calor, chega ata a praza de Santa Anunziata e entra buscando
a frescura do templo. Papini escoita a oración da tardiña. A emoción
sacódeo cando o órgano irrompe maxestoso naquel espazo sagrado,
irreal pola luz ambarina do solpor que o fai refulxir como unha xoia.
“Naquela igrexa, despois de tantos años, a miña tristura desfacíase.
O meu corazón encontraba un paraíso posible. Tiven vergoña daquela
debilidade que atribuín ao calor e saín do templo. Fóra, mentres os
farois se acendían, tiven a impresión de que era eu quen levaba ás
rúas a bondade da luz...” Vivencia semellante foi a de Claudel en
Notre Dame.
Remato cun texto de Uomo Finito (1913), que puido inspirar a
Castelao o texto Retrato do libro Retrincos (1934). A media noite,
unha muller espértao implorándolle que vaia á casa dunha veciña
para bautizar a un meniño que está agoniante. Resístese alegando
que non é un crego pero a insistencia da muller consegue levalo á
casa, alí dánlle auga, sal e un vello devocionario.” Leo o Credo, o Pater
Noster e botándolle auga ao neno que morría bisbei: “Ego te baptizo
in nomine pater... Da escuridade do cuarto saía o sol. Acababa de ser
o actor dun milagre ¡eu, o ateo, din un anxo novo ao paraíso”.
Esta serie de feitos, aparentemente illados e banais, verdadeiras
epifanías, fórono levando a iso que el chamou “tentacións divinas”,
experiencias das que lle comentou a un amigo “as tentacións do
Demoño son bromas comparadas coas tentacións de Deus”.
Moitas veces interrogouse por que Deus se detivo ante el, “cacho de
carne podre pola soberbia. A resposta é que Deus pode transformar
todo en luz. Deus venceume”.
4. O pensamento papiniano de Nietzsche a Xesús
O propio escritor divide a súa vida en dúas grandes etapas: a da
escuridade e a da luz, que habían de corresponder ao seu pensamento,
marcado pola conversión. Etapas que quedaron recollidas en dous
libros Uomo finito (1912) e Secondo nascimento datado no 1923
e impreso no ano 1958. Dun xeito solapado parece indicar que na
súa obra hai unha etapa de mocidade, inicial e preparatoria, e outra
de madureza, escrita despois da súa conversión. Aquel impulsivo
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ateo, aquel “uomo selvatico” e inconformista, vencido pola fe, vaise
converter nun mesiánico condutor de cristiáns.
Papini foi un intelectual en continua evolución. O seu pensamento
é expresión desa constante busca da man dos filósofos ata o seu
desengano, cando descobre que a filosofía non lle achega respostas
ás preguntas que o atormentaban. A dúbida e a sospeita, como sinala
Vintila Horia, foron os acicates da súa andaina intelectual, estímulos
que traballaron a súa conciencia desde ben pronto, desde a súa nenez,
e que foron tamén esenciais para esa desmesurada ansia de sabedoría
e de controlalo todo desde a razón, pero pronto se ha de decatar que é
ilusión va. Este primeiro período virá marcado pola actividade literaria
e filosófica, dun inconformismo iconoclasta e dun nacionalismo activo.
Foron os anos modernistas e futuristas do Gian Falco, pseudónimo
con que asinaba moitas das súas arengas xornalísticas. A Historia de
Cristo clausura esta etapa.
Lector anárquico e pouco metódico de filosofía. Nietzsche foi o
astro rei que presidiu as primeiras coxitacións filosóficas dun mozo
famento de respostas tan resolutivas como as do xermánico a tantas
incógnitas. Papini foi un admirador arrebatado de Kierkeggard,
Dostoyewski e sobre todo do alemán que influíu de maneira decisiva
no seu pensamento:
“¿quen de nós poderá esquecer cando no aire fresco da tardiña, alá nos
altos cumes do Carentino, recitabamos con voz melodiosa e conmovida
os apaixonados e atrevidos versos de Zaratrustra?” .

N’O Crepúsculo dos filósofos, o pensador xermánico é criticado con
benevolencia e respecto, algo inusual nun home que se caracterizaba
pola virulencia e mordacidade dos seus xuízos. Manifesta foi sempre
a súa simpatía con Nietzsche, incluso despois da súa conversión. Para
el, Nietzsche estaba no camiño de encontrar a luz pero a enfermidade
frustrou tal posibilidade, sepultándoo na escuridade da loucura.
“O odio de Nietzsche ao cristianismo nacíalle do seu apego ao
paganismo, comprácese con ser o anticristo, e como anticristo foi
forzosamente un pouco Cristo. A súa verdadeira traxedia, á que o
precipitou na escuridade foi precisamente a cobiza de reunir en se
mesmo a Dionisio e a Cristo. Foi un Dionisio doloroso, un verdadeiro
atormentado”.
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“O ideal do superhome corresponde un pouco ao de Cristo
–a aceptación do mal correspóndese coa dor cristiá–”

Aquel Gian Falco temido sentiu admiración e tenrura por Nietzsche,
“un amoroso compañeiro de perigosas aventuras” e sempre tivo
palabras comprensivas para aquel de quen dixo era “puro, santo
e mártir”. Unha mostra máis atopámola no Xuízo cando o filósofo
comparece:
“Toda a miña guerra contra os cristiáns –non, contra Cristo– tan só
foi o rancor, a queimadura, a dor dunha atroz desilusión.
A miña alma era naturalmente cristiá. Tan profunda e espontaneamente
cristiá, que non puido atopar a súa patria en ningunha das igrexas que
se gloriaban de ser cristiáns.
Pero hoxe, redimido da loucura e curado da morte, podo dicirlle, por
fin, ao meu Cristo: tamén tiven a miña crucifixión e son digno de vivir
en ti.
Non te buscaría tanto se non te abandonase”

Palabras estremecidas e emocionadas as que pon en boca dun dos
seus primeiros guías.
Difícil é encaixar a Papini nun sistema filosófico pechado. O escritor
busca máis explicacións e métodos para analizar a realidade que
teorías nas que poder encaixar o mundo. O pragmatismo satisfacíao
porque máis que un sistema era un método baseado no empirismo
inglés e no positivismo. O florentino renega de Platón, dos kantianos
e dos poskantianos, xa que cifran o absoluto na moral, na arte e máis
no pensamento e Papini renega do intelectualismo, xa que para el
a verdade é aquilo que pode ser verificado e non o crible. A verdade
ten que ser comprobable e vir avaliada pola experiencia, dise xeito,
desbotaba todo aquilo que se baseaba no pensar abstracto.
“O pragmatismo está encamiñado a aumentar a potencia do home”, a
darlle maior autonomía xa que a verdade suprema radica nas ciencias.
“A filosofía mundanízase”, vai aparcando os grandes problemas da
metafísica como son Deus e máis a relixión. “O pragmatismo como
o positivismo condena e aparta as cuestións baleiras da metafísica.
Porque están baleiras de sentido. A crenza non responde a unha
verdade obxectiva, senón que vén determinada pola vontade de crer
e o problema de Deus é un pseudoproblema xa que é inconceptuable.
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Papini escribe un libro sobre o Pragmatismo (1913) onde recolle as
súas reflexións filosóficas á citada escola.
“Unha filosofía que se opuña orgullosa ás filosofías de tradición, dos
manuais, dos profesores e das universidades. Queriamos derrubar a
idea mesma da filosofía e darlle ao pensamento ás imaxes e as ás da
poesía[...]
Fora sempre contemplativa e queriamos que se convertese en
creadora e que tomase a súa parte de responsabilidade na obra de
reconstrución do mundo”.
“Quen pasou polo pragmatismo, sentiuno e viviuno, pode atopar
o vao para saltar á outra ribeira”. A súa travesía pola filosofía, o
modernismo e mailo futurismo sumiríano nunha crise persoal que
desembocaría na fe. Aquelas casuais epifanías fóronse enchendo de
significado e vai atopar a verdade, en algo que de entrada, non lle
merecía fiabilidade algunha, na palabra de Xesús. “Para min, Deus
non morreu nunca porque endexamais estivo na miña alma”, escribía
en Uomo Finito, pero pronto estas palabras quedaron invalidadas por
estas de 1918: “lenta transformación espiritual”. Papini foi deixando
moitas pegadas dese cambio que se estaba a operar no seu interior.
Non se avergoña do tempo ido e recoñece que “os seus contemporáneos
como el mesmo trataban de destruír o cristianismo”. No prefacio da
Historia de Cristo atopamos unha confesión dos anos mozos rebeldes
e furiosos do escritor:
“Moitos herdamos do século XIX un espírito anticristián no que
latexaba a destrución”.
“Fabricamos relixións para uso de irrelixiosos. E algunhas non eran
máis que repeticións dun cristianismo desubstanciado, dun cristianismo
sen Deus; as máis eran políticas ou filosóficas que intentaban ser
místicas. Pero eran poucos os fregueses e de escaso entusiasmo.
Aquelas frías abstraccións, sostidas por intereses sociais ou por paixóns
literarias non enchían os corazóns daqueles que se querían desarraigar
de Cristo”.

Cada converso ten a súa propia historia. Toda conversión é unha
fractura radical, unha ruptura que esgaza e rompe. Papini empregando
a linguaxe poética fai un retrato do estado anímico do converso:
“Ao converso sempre lle queda unha turbación no fondo da alma.
Como se lle quedase unha gota de amargura, unha sombra lixeira de
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inmundicia, un voar leve de tentación basta para sumilo de novo en
inquedos desasosegos. Quédalle sempre a sospeita de non se haber
despoxado ata a derradeira pel do home vello, de non habelo destruído,
senón de telo adurmiñado tan só”.

O texto é unha vivencia e una reflexión enmarcada na súa propia
experiencia. A súa conversión é un segundo nacemento, usando as
palabras do evanxelista Xoán. Toda conversión implica unha morte
para esa nova vida. Hai que pasar por un estadio de desamparo fondo
para se acoller a esa nova casa, agarimado refuxio e ir sentindo o
Amorque o vai transformando todo.
A lectura dos evanxeos foi un cataclismo espiritual, un darse de
fociños con aquilo que andaba a súa procura, unha verdade plena
para estar no mundo e que lle dá unha cosmovisión sólida para mirar
a vida desde a perennidade da mensaxe Xesús fronte á volatilidade
das teorías, froito dun día. “Agora todo o pensaba desde a mensaxe
amorosa do salvador como sinala V. Horia. Unha nova breve, intensa
e intemporal que non aliena senón que libera.
“Foi o gran descubrimento que atopei no evanxeo que todos coñecen
e que ninguén vive. Unha verdade revolucionaria endexamais proposta
aos homes”.

O escritor decátase das dificultades que entraña pór en práctica as
ensinanzas de Xesús e así é de sinxelo.
“Os homes non teñen a coraxe de renegar de si mesmos. Non se
atreven a confesar que están confundidos. Agora decátanse do seu mal.
Saben que posúen un alma putrefacta e comprenden que non poden
seguir así”
“Os homes, ao rexeitaren as ensinanzas de Cristo, volvéronse feroces
e infelices.

Papini emprega un xenérico “homes”, parece que a súa fe de
converso arde nun afán misioneiro e denuncia o estado de miseria
moral dos homes para desexar convertelos, abrirlles os ollos e facelos
partícipes da fe que o embarga. O converso sempre é collido por ese
Deus absconditus que o vai traballando sen sen notado cando o corazón é un deserto na noite escura de amor,e o desamparo é un baleiro
doloroso ata que a revelación dun novo sentido da vida realízase sobre
os cascotes dese derrube de nós mesmos.

529

81

Xavier Carro

A conversión de Papini, en palabras de Vintila Horia, “foi unha
lenta eclosión, case vexetal, e argumenta que foi un atormentado,
“antes e despois da conversión, porque a Fe non é máis que unha
cadea de dúbidas vencidas polo Amor como nos escribe M. Quoist.
Papini deixou por escrito a súa travesía espiritual.
“En filosofía, fun un pesimista e sígoo sendo hoxe como cristián.
Fun pragmatista e sígoo sendo hoxe no mesmo sentido que Xesús
o foi cando dixo: “coñeceralos polas súas obras” e Santo Agostiño,
Savanarola e Pascal tamén foron pragmatistas”
Podemos dicir que foi un crente tocado polo pesimismo, non foi
un Chesterton vitalista, cunha fe que se apoiaba no humor e mailo
enxeño descubríndonos a lóxica dos paradoxos para nos mover polas
rexións transcendidas da crenza. Papini foi un home apaixonado de
Cristo e un visionario que transcendeu a súa escritura de profecías
que ninguén vía.
O converso é un home novo, nado de entre as ruínas dun pasado,
del non queda nada. Renace á vida un home volteado polo misterio.
Criatura antitética, separada pola crenza, terremoto interior na sima
máis fonda do individuo. Papini de perseguidor a apoloxeta do que
combatía, de irreverente e blasfemo a incansable defensor da fe en
Cristo Xesús. Viviu en tempos en demasía revoltos e Papini estaba
tocado pola urxencia de que chegase a súa mensaxe a todos; pero
non sei, se o seu discurso, quente de sinceridade e de alta voltaxe
paralizaba máis que avivaba a curiosidade de se achegar a eses valores
que moitos desbotaron das súas vidas “por antigallas supersticiosas”.
No evanxeo atopou o que durante tanto tempo andaba buscando:
“Existe unha guía na que poderiamos atopar os principios dun
segundo renacemento e por forza haberemos de volver se non
queremos morrer nas torturas das derradeiras desesperacións.
Chámase o evanxeo de Xesus Cristo.”
Papini desempeña un servizo misional de comunicar a boa nova,
difunde todo ese tesouro que garda as ensinanzas de Xesús:
“O Cristianismo non pertence ao pasado; tal vez pertenza ao porvir.
Non é vello, non é antigo, non está baleiro, exhausto nin morto como
proclamaron tantos desgraciados.”
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Achegase a Deus desde o amor coa confianza posta na caridade.
O escritor é un home cunha fe batida pola dúbida pero por riba dela
está o amor florecendo na vida.
“hoxe non seriamos tan escravos nin tan descontentos, nin tan
infelices”.

O florentino alerta. A súa reflexión é unha chamada para os que
desoen o Evanxeo, para os que viven contra corrente do amor, de aí o
seu pesimismo e a súa virulencia desenfadada:
“Quizais o mundo está destinado á total dominación dos indiferentes
e dos impasibles, e dos enredantes e dos astutos, dos ateos prácticos
e dos materialistas triunfantes, dos hipócritas que pensan ben e dos
artistas razoadores.”

Vive un catolicismo combativo, pechado na ortodoxia e cunha
dialéctica que deixa sen argumentos a aqueles que atacan os valores
do cristianismo. O autor de Gog non perdeu esa virulencia no ataque
nin na defensa, talvez porque el mesmo é coñecedor por experiencia
propia dese argumentario anticristián que sacode o pensamento de
fin de século. O escritor asiste a unha descristianización envolvente
e chama a atención ante ese fenómeno que para el vai tomando
formas e dimensións diversas e inquietantes. Intúe o perigo de que
“a civilización para se salvar –en palabras de Cristobal Serra–
necesita de valores eternos”.Convértese nunha sentinela do mal que
axexa á humanidade e o cristianismo pode ser a chave dese futuro:
“A máis grande orixinalidade para un home do noso tempo é “ser
cristián.”
A mensaxe evanxélica permanece, non se esgota no tempo. É unha
fonte perenne de liberación e salvación. O Papini dos anos vinte é un
converso pletórico de entusiasmo por atopar un bálsamo melificador
para a súa alma atormentada, fogosa e inqueda.
“Acostumados, desde hai séculos, a non recoñecer outra cousa que a
presenza e a importancia do externo, do físico, do visible, do material.
Eles diríxense, para descubriren a saúde, cara aquel mundo que para
eles é o único mundo real”.

A deserción desa viaxe cara o interior, ese afondar no espiritual para
se abrir ao misterio son referentes esquecidos ou arrombados pola
modernidade. Tampouco hai sinceridade e humildade para declarar

531

83

Xavier Carro

a indixencia humana. Esquecemos os valores e substituímolos por
outros máis en consonancia coas nosas preferencias terreais:
“A cantidade en lugar da calidade, o exterior sobre o interior, o egoísmo
en lugar do amor, a soberbia pola humildade, a riqueza en lugar da
aceptación da pobreza”

Papini asume o compromiso que leva o ser cristián:
“O verdadeiro cristián debe ser, en canto poida e canto máis poida,
o imitador de Cristo, o copiador de Cristo, a sombra de Cristo”.

Para o escritor, o home é o máis grande paradoxo da creación xa que
o ser humano é o penúltimo, tanto na escala descendente cara a nada
como o derradeiro que ascende en dirección a Deus, pois vén marcado
tanto pola súa pouquidade no mundo natural, como asombra pola súa
dignidade no mundo sobrenatural:
“A futura deificación do home constitúe un daqueles luminosos
misterios”.
“Deus baixou á terra e fíxose Home, o home debe ascender cara El e
facerse Deus”.
“Apenas me distingo da nada, pois Deus fíxome semellante a El,
outorgándome a liberdade e a razón e Deus necesita de min para
completar a obra da Redención e puido, se o quero, vivir eternamente
con Deus, converterme no seu compañeiro e case en substancia de
Deus”.

Esa dualidade do ser humano é a que nos aparta, pero tamén nos
aproxima a Deus, “somos da raza divina” como lemos nos Feitos dos
Apóstolos. O home goza da liberdade, atributo divino, isto é, libre
como Deus. Non é unha liberdade limitada senón, auténtica, sen
condicións, “nin sequera Deus pode entrar non home se el non quere”.
O home é libre para o ben e para o mal. Sen liberdade non existe o
mal, pero tampouco existe o Ben.
Papini fai seu o pensamento agostiñano: “Cristo encarnouse para
que o home se volva Deus. O Pai, por amor, entrega a Xesús pola
redención de todos os seres humanos, redención liberadora e sacrificial
para erguer ao home da súa natureza e facelo eterno.
“Cristo endexamais abandona os homes, aos que ama en perfecto
amor, aínda cando o descoñezan ou o rexeiten”

84

532

Giovanni Papini, de Nietzsche a Xesús

“A encarnación constitúe o máis alto grao de humildade de Deus, a
Redención é a máis grande proba de amor.[...] A vida terrea de Xesús é
unha ponte tendida pola misericordia divina co obxecto de aliviar o noso
tránsito á benaventuranza”.

A crenza papiniana descansa no Deus est charitas, no Deus que
libera e redime o home por amor e como o amor ten que ser para nós
o gran motor que mova a humanidade. Pero a redención non pode ter
pleno efecto se o home non se involucra nela mesma:
“se non é aceptada, comprendida e continuada polo home”

Papini, ao igual que Chesterton, expresa moitas reservas sobre as
lindes éticas da ciencia e do seu progreso planificado xa que fai que o
home “esqueza ese outro progreso interior moral e lánzao á conquista
ebria e violenta do mundo para logo reducilo a unha peciña da gran
maquinaria. O home moderno, tal como o preparou o progreso é un
bárbaro que intenta supeditar os seus instintos rapaces, destrutivos
e orxiásticos”.
Na Historia de Cristo ofrece moitas reflexións sobre os temas
apuntados, adoptando segundo conveña un ton reflexivo ou
imprecatorio:
“Ti sabes, Ti, que estiveches entre nós, cal é o fondo da nosa natureza
desventurada”.
“O amor bestial de cada home a si mesmo, de cada pobo a si mesmo,
é aínda máis, monstruoso despois de anos en que o odio encheu a terra
de lume e de mortos”.
“As nacións opulentas condenan á fame as nación pobres, os rebeldes
asasinan os seus amos de onte, os seus amos ordenan matar aos rebeldes
a mans dos seus mercenarios e os novo tirano mentres, aproveitándose
do derrubamento de todos os sistemas e réximes que conducen as
nacións á carestía, á ruína, a súa disolución”.

Para o escritor, o catolicismo “non vive na moda dos tempos senón
na seguridade da eternidade”, a mensaxe evanxélica é perenne, única
e salvadora, xa que para os crentes debe ser norma de vida, áncora
de liberdade facéndonos santos desde a nosa imperfección humana,
pero advírtenos que aínda sendo pecadores e estando en contacto co
mundo “non podemos pactar con aqueles que vituperan ou falsifican
as palabras de Cristo”. Foi un home atormentado polas ideas do
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seu tempo, que “levantou unha arrepiante muralla de cadáveres
construíndo a vontade de progreso nos dous derradeiros séculos” e
sufriu como os homes levados polo seu egoísmo, ían expulsando a Deus
dos seus corazóns. Estivo á espreita, foi un vixía que axexou os latexos
dun mundo escanastrado que progresaba a trancas e barrancas entre
dor e morte.
Ese Papini, innovador,amigo das vangardas e defensor da razón,
desde a súa conversión entregouse, con solitaria valentía, á defensa
da fe que combatera con vehemencia, e vaticinou moitos dos males
que despois aflixirían o home moderno que progresou na súa relación
coas cousas pero foi perdendo a relación con Deus e volvéndose cada
vez máis hospede de si mesmo. Denunciou os totalitarismos e escribiu
tamén contra o capitalismo que converteu o home nunha máquina,
escravo do traballo e do consumo, mentres que deixaba outra gran
parte da humanidade abandonada á pobreza, ás mesmas portas da a
morte.
Papini escribe que so “a cruz salva e endeusa o home; todo o demais é
verba, xa que a cruz para o cristián está rodeada de alegría: “Il vangelo
ha percentro la Croce, ma comincia e finisce colla gioia: principia colla
letizia dell’Anunziazione e si chiude colla luce dell’Ascensione”.
Recomendo vivamente a súa lectura ou relectura porque
descubriremos que moitos dos seus textos teñen hoxe completa
vixencia. Pode ser discutible a miña opinión, pero creo que o escritor
italiano pode figurar a carón de Guardini, Berdaiev e Maritain, como
intérpretes cristiáns da historia e tamén esquecidos nos nosos días.
Papini, home de fe, non renunciou nin á liberdade do pensar nin á
razón. Un crente sincero, comprometido con Cristo que exerceu a
crítica desde o seo da mesma Igrexa. As palabras de Jaime de la Fuente,
escritas en 1970 non perderon actualidade: “Pola súa fidelidade á fe,
Papini deixou de ser noticia e de estar de moda”.
Sabemos que son tempos difíciles, pero os que somos cristiáns
temos que vivir comprometidos co evanxeo, o compromiso do amor
que desde o fondo de nós mesmos se derrama nos outros, porque
“Ti fuches atormentado por amor a nós e agora nos atormentas con
todo o poderío do teu implacable amor”.
Xavier Carro

Profesor da Universidade de Alacante
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Síntomas dun tempo serodio
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.Unha
xuventude
escasamente ilusionada.
Cada vez é máis frecuente que
a xente entrada en anos –pais que
xa van a ser avós, profesores que
esqueceron que foron estudantes,
parellas que parece que endexamais
foron noivos- comenten as formas
de vida e os estudos da xuventude
actual laiándose dos tempos pasados,
coma se de verdade crésemos que
calquera tempo pasado foi mellor. E
teño que dicir que, por convicción e
estética, adoito separarme sempre
desta opinión común, xa que non
teño ningunha dúbida de que, se
fuximos da anécdota e nos atemos
á panorámica xeral, nunca tivemos
unha xuventude que abranguese
na súa extraordinaria variedade
a grupos mellor educados, a
estudantes máis respectuosos –eu
falo da universidade– e a futuros
profesionais e dirixentes mellor
preparados que os que temos hoxe.
As excepcións, adoito dicir, saen
case sempre do ocio prolongado do
que dispoñen os que non aproveitan
as grandes oportunidades para o
estudo e a formación, e do feito de
aparencia negativa, pero de fondo

extraordinario, de que o sistema
educativo de hoxe, en todos os seus
niveis, acolle a grupos de mozos e
mozas que noutrora serían botados
fóra por un sistema de selección
atrabiliario e antisocial que lles
pechaba os camiños da cultura
a moitas persoas que poderían
acadar altos niveis de preparación e
cultura.
Recoñezo, non obstante, que o
meu optimismo sostido quebra cada
vez máis diante de dous feitos para
os que teño escasa explicación e nos
que creo que están comprometidas
responsabilidades de pais e políticos
en desgraciada convivencia. Tales
feitos son o botellón, xeneralizado xa
de xeito preocupante, e os episodios
de violencia de características
globais que, sendo aínda moi escasos, evidencian a febleza dun
modelo social e dunha identidade
cultural que poden ser varridos
polas peores formas da socialización
mundializada.
A simple descrición do botellón,
concibido como unha actividade de ocio
dentro dunha sociedade económica e
culturalmente avanzada e preña de
liberdade democrática, pon os pelos
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de punta, xa que non creo que haxa
ningunha razón de fondo que poida
explicar que inxentes mandas de
xoves emprendan cada xoves ou cada
sábado unha migración antiestética,
en certos aspectos noxenta –basta
con ver o panorama urbano despois
da barafunda-, culturalmente serodia
e, polo que a min se me alcanza,
aburrida a falta de ligazóns sociais,
cara a amplos recintos abertos nos
que todo sucede á beira de grandes
garrafas cheas de alcohol. Moitos
amigos meus explícanme este trauma
dicíndome que vou vello e que xa non
estou habilitado para entendelo.
Pero eu négome –¡firmemente!a darlle racionalidade a un modelo
no que non albisco nada positivo e
do que ninguén acerta a darme máis
razóns que a de que “non teñen
alternativa”.
E négome, entre outras cousas,
porque nin sequera os propios xoves
interesados aceptan as resabidas
argumentacións articuladas por sociólogos de oportunidade, e porque
lembro moi ben que non foron os
xoves, senón os novos ricos dunha
sociedade
opulenta
emerxente
nos anos oitenta os que puxemos
a base disparatada deste proceso,
que consiste nin máis nin menos
en que non existe diversión se non
hai nocturnidade e que canto máis
disparatada sexa a retirada ao fogar,
en hora e en intoxicación etílica,
máis elevado queda o coeficiente
de diversión e expansión da fin de
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semana. Os xoves tomaron o relevo
deste disparate, pero non o inventaron. E a pouco que se investigue a
súa base aparecen axiña os incentivos
dados a esta actividade por certas
autoridades e certos empresarios
da hostalaría que confundiron o
balbordo urbano coa riqueza e o
bruído da noite e as molestias á
cidadanía cunha modernidade que
xa naceu decadente.
Pero, por negativa que sexa e se
faga a descrición deste bárbaro
modelo, é evidente que os problemas
principais non lle son intrínsecos,
senón que veñen dados polas
consecuencias indirectas do proceso:
accidentes de tráfico, molestias
veciñais
insoportables,
custes
importantes derivados cara ao
mobiliario urbano e aos servizos
de limpeza, ambientes propicios
para o consumo de estupefacientes,
inseguridade cidadá, alcoholismo
prematuro e creación –cada vez
máis evidente– dunha economía
degradante vencellada a este modelo
social.
Por iso non é comprensible que
os poderes públicos teñan asumido
non só a inexorable necesidade
deste modelo gregario de diversión
nocturna e alcohólica, senón a
conveniencia de darlle canles e
organización a contrapelo da súa
obriga de manter a orde urbana, o
silencio, a seguridade e a limpeza en
favor da inmensa maioría de cidadáns
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que traballan, pagan impostos e
exercen a súa diversión en locais
adecuados ou a horas que teñen
visos de razoables. Por iso digo que
todo isto camiña cara ao disparate,
e que ben faríamos se, aínda que
fora a costa dalgún descontento,
empezaramos a reconquista das
cidades e das estradas perdidas nesta
incomprensible e cutre fuxida cara
diante.
A outra preocupación, moito máis
minoritaria, venme dos episodios de
violencia gratuíta e de características
mediáticas detectadas en Galicia,
nas que se reproduce o canon das
agresións e malleiras –xenófobas, de
xénero ou simplemente violentasgravadas e colgadas na rede como
simple diversión o como mostra dun
status tribal –de tribos urbanascertamente condenables. Cando tales
cousas suceden nas grandes cidades,
ou en áreas de forte inmigración
e crecente desarticulación social,
parécenos o problema algo máis
explicable, e, quizás por elo, menos
preocupante tamén. Pero cando
estas condutas agroman en pequenas
vilas de Galicia, onde en teoría se
manteñen modelos axiolóxicos e
culturais unitarios e unha forte
integración económica das familias
nos sistemas sociais e educativos,
temos a penosa sensación de que estas
formas de conduta soamente entran
polo papanatismo cultural que xera
febleza e falta de identidade, nun
proceso de mimetismo social que nos

deixa indefensos fronte á penetración
das escouras máis degradas da crise
social xeneralizada.
Por iso propoño este síntoma de
crise social como base para unha
reflexión feita dende os poderes
públicos, as familias, os centros
educativos e a sociedade en xeral,
coa plena seguridade de que aínda
estamos nun intre propicio para a
recondución destes procesos cara
a formas de diversión, e incluso
de ruptura, máis acaidas no noso
modelo social, cultural, económico e
político.
2.- Unha cultura “prepotente”
e “hiperactiva”.
Moitos
galeguistas,
incluídos
algúns que se teñen a si mesmos por
lumieira e guía do noso ser e da nosa
historia, ríronlle as grazas a Pérez
Varela. E quizás por iso -con fama de
listiño e habilidoso, e convertido en
poceiro maior do proxecto popularo incrible conselleiro de Cultura do
goberno de Fraga superou con certa
soltura aquela memorable mención a
“Carmiña Burana”, á que considerou
a nosa mellor soprano, ou aquela
outra súa intervención na que partiu
en dúas -“Ainhoa” por un lado e
“Arteta” por outro- á célebre soprano
tolosana. Cando me contaron a
primeira vez a anécdota da “Carmiña
Burana” tívena por falsa, e non
puiden considerala máis que unha
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lenda urbana ata que escoitei a súa
voz –atónito eu- nas ondas da SER.
Escoitando estas cousas, que nos
fan sentir vergoña allea, non faltará
quen diga que todo aquelo xa pasou,
e que agora temos que replanear as
políticas culturais galegas ollando
cara a diante e sen facer leña da
árbore caída. Pero eu coido que non
é así, que a historia segue sendo
“magistra vitae”, e que nunca
seremos un pobo politicamente
maduro se non nos preguntamos por
que no horto da nosa cultura florecen cardos coma Pérez Varela, ou por
que o proxecto da Cidade da Cultura
puido chegar tan lonxe e meternos
nun compromiso tan grande sen
que as nosas elites culturais e
empresariais, ou sen que os cidadáns
en xeral, nos levantásemos contra
tamaña desmesura.
Na súa comparecencia diante
da comisión parlamentaria que
investiga a Cidade da Cultura, o ex
conselleiro Pérez Varela volveu a
expoñerse diante dos galegos tal como
sempre foi: ignorante, descarado e
demagogo, presumindo de todo o que
non é –tamén presumiu de pobre- e
dando unha evidente explicación,
aínda que fose por antífrases, de por
que estamos onde estamos e somos
como somos. E por iso sabemos xa
que o desmesurado proxecto do
Gaiás, soño tardío dun decrépito
Fraga, xurdiu na historia sen plans
de ningunha caste, sen que ninguén
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saiba para que vai servir, sen que
ninguén controlase o gasto que
deu ocasión a unha impresionante
marea de corrupcións, e dando por
suposto que a boa administración
é contraditoria coa eficiencia de
goberno.
Por se algo faltaba, Pérez Varela
volveu polos seus foros culturais
propoñendo un ámbito para a
cultura “hiperactiva” e auspiciando
unha visión “prepotente” da cultura
galega, para que non quedase
ningunha dúbida de que poñelo a
el a promocionar a nosa cultura é o
mesmo que poñer a un raposo a
gardar as galiñas. E por iso dou
o proxecto Gaiás por explicado,
porque se todo é froito da romántica
imaxinación de Fraga, levada á
realidade por Pérez Varela, case
temos que agradecer que non se
derrubase a catedral metropolitana
para ubicar nun solar céntrico a obra
chamada a representar a Galicia nos
vindeiros séculos.
Pero non teñan vostedes a crítica xa
por feita. Porque se ben é certo que os
causantes directos da desfeita foron
Fraga –o primeiro- e Pérez Varela
–o segundo-, volverei a invocar o
principio elaborado por min de que na
crítica democrática sempre se comete
un erro irreparable se tódalas cargas
se poñen no “jraos”, que é o poder,
para eximir ao “demos”, que somos
nós, de toda culpabilidade. E por iso
digo e proclamo que a desmesura do
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Gaiás é unha gran responsabilidade
do pobo que mirou apampanado
cara a onte, dando grazas a Deus
polo providente líder que nos dera,
mentres os diñeiros do progreso que
chegan de Europa se empezaban a
enterrar por moreas no monte Gaiás,
no porto da punta Langosteira, na
feira de Silleda e en tantas outras
cousas que testemuñan un goberno de
arroutadas e parvadas convalidadas
pola abundancia irrepetible dos
recursos públicos que chegaban
de fóra ou da excepcional bonanza
económica que nos debería servir
para encarrilar definitivamente a
nosa historia. E proclamo tamén que
un conselleiro de Cultura coma Pérez
Varela, que nos deixou riba da mesa
unha herdanza de estrago que imos
pagar durante décadas, soamente
pode ser froito dunha covardía
colectiva, dunhas elites culturais e
intelectuais cheas de malpocados
cósmicos, dun pobo que lle ri as grazas
á ignorancia, dun sistema mediático
que soamente controla ao poder a
touro pasado, dunha administración
–incluíndo ao Consello de Contas,
ao Consello da Cultura Galega e aos
xuíces- que só se meten cos febles,
ou que sempre chegan tarde, ou
que son cómplices imperdoables
dun modelo de xestión aberrante. E
por iso non deberiamos seguir cara
diante con estas andrómenas ata
que non foramos quen de aprender
algo dunha historia que ha de volver

contra nós e contra dos nosos petos
ata que arrotemos a ela.
3.- A via do Barbanza no
xulgado.
Núñez Feijoo, que foi quen
programou a autovía do Barbanza,
e quen comezou os trámites para
a súa adxudicación, afirma con
toda rotundidade que o xiro final
introducido pola conselleira Caride
é ilegal e agocha importantes
intereses que apuntarían cara a
unha malversación. E por iso se viu
obrigado a levar ao xulgado –polo de
agora soamente o fixo de palabra- o
que pode ser o gran preito –salvo
que o PSOE meta tamén a Cidade
da Cultura- da actual lexislatura.
Espero que ámbolos dous contrincantes –Núñez Feijoo e Pérez
Touriño- teñan medidas as súas
forzas e as súas decisións, porque
se todo isto acaba no xulgado, a un
dos dous vaille ter un altísimo custe
político.
Teño por certo que a tendencia a
xudicializar a política non é unha
boa forma de resolver os preitos que
xorden acotío na administración
democrática. Pero tamén teño por
verdade que non é boa táctica a de
amagar e non dar, a de levantar
problemas e non resolvelos, a de
poñer o ferro candente para despois
non mazalo na zafra. E por iso creo
que nesta ocasión non quedaba máis
remedio que acudir ao xulgado para
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que dirima cal dos dous líderes está
fóra de razón. Porque hai problemas
que non poden quedar sen resolver,
amontoando o lixo político no espazo
público.
4.- Cinco anos despois
catástrofe do “Prestige”.

da

No intre de redactarse esta crónica
empezaban en Galicia as celebracións
do quinto aniversario do afundimento
do “Prestige” e da marea negra que
tal naufraxio provocou. Con máis
reflexos que PP e PSOE, e tamén con
menos responsabilidades históricas –
sobre todo que o PP- o vicepresidente
Quintana auspiciou algúns actos de
lembranza e análise que puxeron
o dedo na chaga do problema e da
situación de resolución a medias na
que neste momento vivimos.
A fuxida do PP destas celebracións,
a loita polo protagonismo das mesmas
desencadeada entre PSOE e BNG e
as evidentes eivas que perduran no
sistema de alertas e loita contra das
catástrofes marítimas na área de
Fisterra lévannos a recoñecer que
aínda non temos aprendido todo o
que necesitamos saber –dende a
política e dende as tecnoloxías- sobre
este tipo de situacións.
E tamén dende o eido científico,
do que case nunca se fala nin se fai
autocrítica, parece necesario repasar
a paralizante diversidade das visións sobre o naufraxio, servidas
por científicos aliñados case na súa
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totalidade coas posicións políticas ou
empresariais que subvencionaban as
pescudas e que aínda no deron lugar
a un corpus de conclusións operativas
sobre a maior parte dos interrogantes
que o “Prestige” deixou propostos.
5.- Un real cabreo.
No ámbito xeral paréceme importante, por insólito e contundente,
o incidente ocorrido na clausura
do XVII Cumio Iberoamericano
de Xefes de Estado e de Goberno,
onde o presidente de Venezuela, que
estaba interrompendo o discurso de
Rodríguez Zapatero, foi duramente
increpado –“¿por qué no te callas?”polo rei de España.
Dando por suposto que este tipo de
incidentes non benefician a ninguén,
e que é moito mellor que non
sucedan, o suceso que comentamos
tivo a virtualidade de demostrar
que hai situacións que, a base de
facerse intolerables, non se poden
tolerar. Tamén serviu para facernos
ver que detrás dos férreos protocolos
que adoitan adobiar estes cumios
hai xente de carne e óso que amosa
apaixonadamente os seus criterios
e que por iso cabe entender, e ata
louvar, a actitude do rei que, per
modum unius, saíu en defensa dun
ex presidente español que estaba
sendo flagrantemente insultado e
dun presidente, tamén de España,
que viña sendo interrompido con
mala educación innegable. E non
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me doen prendas en dicir que este
rei, co que gardo unha respectuosa
distancia valorativa, aínda que non
institucional, empeza a caerme
simpático dende que, arroupado
pola sabedoría da idade, lle rifou
a Esperanza Aguirre por defender
a un locutor autoritario e faltón,
á Conferencia Episcopal por rezar
polo rei na misa mentres malla
nel dende a súa inquisitorial rede

de emisoras, e a Hugo Chávez, o
bolivariano presidente de Venezuela,
por facerlle perder a paciencia no
cumio iberoamericano.
E dito isto pechamos esta crónica.
Pronto nos reencontraremos noutra
falando xa, co forno quentiño, das
eleccións xerais.

Xosé Luís Barreiro Rivas

541

93

Rolda da Cultura

¿Lobos, “Carapuchiña”?
Xoán Bernárdez Vilar

Alá polo ano 1950, un relixioso
que se dirixía aos seus fieis dende
o púlpito coa intención de que
estes valorasen axeitadamente a
degradación moral na que, ao seu
xuízo, vivía entón Vigo, acabou por
lles dicir: “Fixádevos ata que punto
é isto así, que mesmo os xudeus, eses
que tanto asustan aos nenos, acaban
de abrir unha sinagoga na cidade”.
O momento cadraba cos tempos
nos que tamén se nos facía crer que
todas as desgrazas e dificultades
polas que estabamos a pasar
procedían dun incriblemente malvado “contubernio xudeu-masónico”,
no fondo unha versión light daqueles
famosos, e escasamente dixeribles,
Protocolos dos sabios de Sión cos
que nos obsequiara a Rusia zarista
máis de cincuenta anos atrás. Tal
“contubernio” conviviu ademais
cun brillante período ao longo do
cal o idioma oficial incrementaba
sen descanso a súa riqueza léxica.
Lembrade senón o significado
de
expresións
como
“paseo”,
“estraperlo”,
“enchufe”,
“hábil
interrogatorio”, “xuízo sumarísimo”,
“democracia
orgánica”,
ou
“inquebrantable adhesión”, hoxe
afortunada e maioritariamente en
desuso.
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Ficaron, pois, todas elas atrás.
Agora non hai ningún “contubernio
xudeu-masónico” ao que lle botar
as culpas de calquera neglixencia.
Emporiso,
nesta ocasión xa a
nivel mundial, foille atopado un
substituto. Trátase dun feroz lobby
xudeu-capitalista, que está sempre
detrás de todos os feitos. Aconteza
este na parte do planeta que sexa,
e da dimensión que se trate, o
indicado lobby é o responsable.
Chegado aquí un non pode menos
que pensar naquel conto da nosa
nenez, no que un pegureiro, mentres
apacentaba as súas ovellas e coa
intención de enganar aos camponeses
que traballaban nas leiras próximas,
dirixíase a eles a grandes berros:
“¡Que ven o lobby! ¡Que ven o lobby!
Mais o “lobby” non viña nunca.
Claro que, seguramente, haberá
moitos que devecen porque, como no
caso do conto, o lobby chegue a vir
algunha vez.
Audiovisual
Os premios “Opinión” de música
de raíz, que organiza o xornal La
Opinión, foron entregados no Teatro
Colón da Coruña o 11 de outubro.
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O acto comezou cunha interpretación de Xosé Luís Miguélez presentando o seu novo disco, Esperanza,
sendo acompañado ao piano por
Pablo Diego. Actuaron despois
Nordestin@, Ugía Pedreira, Abe
Rábade e outros. A entrada foi libre
ata que se completou o aforo.
Banda deseñada
Tarzán, o personaxe creado en
1912 polo novelista estadounidense
Edgard Rice Borroughs (1875-1950),
repetidamente levado ao cine, e
adaptado ao cómic a partir de 1929
por Harold Foster (1892-1982), acaba de comezar a ser reeditado por
Planeta-De Agostini. Neste intre hai
xa no mercado varios tomos a toda
cor dos dezaoito dos que vai constar a
colección. Foster, mestre da anatomía
e da recreación do movemento, foi o
precursor dunha escola que serviu de
referencia para a historia da “novena
arte”.
Entre o 3 en o 21 de outubro
celebrouse en Ourense a “XIX edición das súas Xornadas de Banda
Deseñada”, que estivo acompañada,
como xa é habitual, por diversos
espazos culturais. Artistas, tanto
emerxentes
como
consolidados,
amosaron as súas obras no Museo
Municipal. Ao certame concursaron
tamén autores de diversos países,
especialmente do Uruguai e Portugal. O Colectivo Polaqia foi nesta
ocasión galardoado co Premio
Ourense de BD, concedido pola Casa

da Xuventude e mais a Concellaría
de Cultura para distinguir as máis
importantes iniciativas do cómic
galego.
Aínda que se denuncia que o 25
% dos ilustradores do noso país
está a traballar sen contrato, e sen
incrementos laborais dende hai
moito tempo, non faltan as iniciativas. Así, a comezos de novembro,
foi presentada en Pontevedra a
nova revista de humor Retranca,
en cuxa creación tiveron papel
destacado os principias debuxantes
e guionistas galegos. Este primeiro
número, xa nos quioscos no momento de redactar estas liñas, consta de
24 páxinas a toda cor, con papel de
grande calidade, e leva como subtítulo
…lerasnos de morto se non nos les
de vivo, en clara alusión a Santo
Andrés de Teixido. E tal como xa o
seu título indica Retranca ofrece un
humor crítico, a causa do cal, os seus
colaboradores recorreron en grande
medida á utilización do castrapo.
Cine e Teatro.
Entre o 3 e o 7 de setembro
celebrouse no Carballiño o Festival
de Teatro Galego, organizado
pola compañía Nove Dous e a
empresa Arteficción. Entre as obras
representadas destacou o musical,
Hendaya, mon amour, de Bacana.
Paralelamente houbo unha mostra
sobre os 125 anos do teatro galego.
Os premios foron entregados o
venres día 7.
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No mesmo mes de setembro tivo
lugar en Lugo a “XXIX edición da
Semana Internacional de Cine de
Autor” que organizou a Agrupación
Fonmiñá. Nesta ocasión o evento
estivo dedicado a Frank Braña e á súa
Asturias natal. Foron pasados máis
de 60 filmes, entre eles 16 interpretados por Braña.
No Diagnóstico do sector das Artes
Escénicas de Galicia presentado
polo IGAEM a finais de outubro
o panorama non resulta nada
satisfactorio. Del ven resultar que o
91 % das nosas compañías teatrais
ten menos de 5 empregados, o
público considera as táboas galegas
como de baixa calidade e o mercado
é precario. Asímesmo, este quéixase
de que as súas actuacións non son
coñecidas con antelación. Á marxe
de que haxa unha porcentaxe de
persoas que ningún interese amosa
por esta arte, como dato positivo
podemos apuntar que a creación da
Rede Galega de Teatros beneficiou
ás compañías que, maioritariamente
fan representacións na nosa fala.
Tamén a estatística recolle o dato
de que, no ano 2007, se incrementou
o número de funcións e de facturación.
O 20 de outubro clausurouse na
cidade do apóstolo a IV edición de
Curtocircuíto, á que concursaron
máis de 130 películas procedentes dos
cinco continentes. Esta simultaneou
con II Mercado Internacional de
Curtas. Diante da imposibilidade
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de mencionar aquí a todas as
obras premiadas, limitarémonos a
citar o filme Cousas do Kulechov
da pontevedresa Susana Rey, que
recibiu o da Mellor curta galega.
Entre o 22 e o 31 do mesmo mes
tivo lugar en Compostela a V edición
de Amal ou Festival de Cine EuroÁrabe. A mostra deu comezo cunha
conferencia de Khaled D. Ramadán,
comisario da mesma, e de Joam
Evans. Celebrouse, ademais, unha
exposición de pintura do iraquí Jaber
Alwan. Os filmes e os numerosos
curtos que concursaron, unha boa
parte dos cales foron efectuados
en réxime de coprodución, foron
proxectados no salón de actos
da Facultade de Filosofía da
Universidade.
Entre o 13 de outubro e o 1º de
novembro celebrouse en Carballo
unha nova edición da súa Feira
Internacional de Teatro de Outono,
nesta ocasión sobre a realidade e a
ilusión. O festival inaugurouse con
Bebé por parte de La Pavana. Houbo
representación de comedias clásicas
de Shakespeare e Lope de Vega,
mentres que o Centro Dramático
Galego presentou a revisión da Noite
de Reis efectuada por Quico Cadaval,
e a compañía portuguesa Shakespeare
Woman C presentou Julieta.
Etnografía
Hai varios anos, e utilizando planos
dun museo dinamarqués, a escola de
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carpinteiros de Catoira, reproduciu
con fascinante fidelidade un drakkar
viquingo. Este pode ser contemplado
agora, en calquera momento, nas
proximidades das Torres do Oeste,
e serve tamén para protagonizar o
desembarco normando da festa que
alí se celebra no mes de agosto dende
hai xa moitas décadas. Asímesmo,
a Escola Obradoiro Mar de Vigo,
creada no 2004, ademais de ofrecer
cursos de socorrismo e de manexo
de embarcacións tradicionais, ven de
construír artesanalmente gamelas
de once metros e galeóns, cos que,
despois, os alumnos saen ao mar.
Non hai moito, e con base a un
dente premolar atopado no xacemento de Atapuerca, en Burgos, o
grupo de científicos que alí traballa,
chegou á unha primeira conclusión
pola que cre que a máis antiga
presencia de homínidos en Europa
tiña unha antigüidade superior a
1.200.000 anos. Estas declaracións
veñen coincidir, cunha marxe de
escasas semanas, cos resultados que
os investigadores de Cambridge nos
ofrecen na revista Nature, segundo
os cales, despois da análise de 4.500
cranios de todo o mundo, resulta
que os humanos somos orixinarios
dunha única zona de África, dende
a que emigrara un reducido número
de homo sapiens cara ao resto
do planeta. Agora nada máis que
fai falla que todos estes sesudos
investigadores se poñan de acordo
nas cronoloxías de tales feitos.

Como ven acontecendo nos últimos
dezanove anos, no mes de agosto
pasado a vila ourensán de Ribadavia
reviviu a súa Festa da Historia, á
que concurriron máis de corenta
mil seguidores. Unha boa parte
dos mesmos luciu roupa axeitada á
ocasión. Foi lido o habitual bando,
funcionou en marabedís o Banco
da Alhóndiga, e, acompañada por
cantos sefardís, celebrouse unha voda
xudea na igrexa da Magdalena, que
oficiou un rabino. Houbo, asímesmo
un xadrez vivinte, un baile medieval
e un Torneo.
A coruñesa Torre de Hércules,
presuntamente construída arredor
do ano 100 polo arquitecto Gaio
Sevio Lupo, de Aquae Flaviae –hoxe
Chaves–, e reformada en 1791, ven de
superar por unanimidade a primeira
proba para ser declarada Patrimonio
da Humanidade. A Torre, como xa
comentamos noutra ocasión, é o
único faro de tempos romanos aínda
en activo, e presenta a afortunada
particularidade de que, se ben o seu
revestimento exterior non é orixinal,
mantén baixo esta capa, e pode
ser contemplada, a súa primitiva
fábrica.
Tal como tamén anunciamos nun
número anterior, o noso emblemático
cabo Fisterra conta, por fin, coa placa
que o distingue como Patrimonio
Europeo. A Conselleira de Cultura e
Deporte, no acto da súa colocación,
a comezos de outubro, anunciou un
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cobizoso plan de conservación e posta
en valor de todo o conxunto.
A muralla romana de Lugo –na
que recentemente os arqueólogos
atoparon novos restos dun corpo
de garda, moedas e outros obxectos
baixoimperiais– irmandouse coa
Gran Muralla china nun acto
celebrado ao pé do cinto defensivo
da primeira e coa presenza do
embaixador chinés, Qui Xiaoqui,
que foi obsequiado cun pergamiño
alusivo. A fortificación luguesa xa
fora recoñecida como Patrimonio da
Humanidade pola UNESCO. Con
anterioridade, Lugo irmandárase
con Quinhuandao, o punto de orixe
da longa Muralla Chinesa, coas
cataratas de Yguazú, cos fiordes de
Noruega e coas pirámides de Exipto.
Na montaña de granito de Utah
(EE.UU), próxima a Salt Lake
City, a 200 metros baixo terra, e en
cámaras fortemente acoirazadas,
os mormóns teñen o maior arquivo
de historia familiar existente no
planeta: padróns, censos, partidas
de bautismo, defuncións, escrituras
notariais, etc. Só de España procesaron xa un billón de datos. Mais,
naquela impenetrable estancia, gárdanse tamén toda clase de libros e
documentos, o que a converten nun
auténtico arquivo do mundo. Nós,
que tivemos ocasión de intercambiar
comentarios cun representante do
mesmo hai uns vintecinco anos,
recibimos del a lamentable confesión
de que en Galicia fora rexeitada a
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súa petición para procesar cantos
documentos existían no país, a pesar
de que lle ofrecera á Xunta daquel
momento un duplicado dos mesmos,
o que ía impedir a súa perda ou
destrución. O impresionante lugar
onde os mormóns gardan toda esta
fantástica información podédelo
contemplar, se queredes, na película
Cidadán Kane, pois é nel onde
os xornalistas comezaron as súas
pescudas sobre a vida do protagonista
do filme.
Segundo ven de facernos saber
o profesor Gonzalo Navaza Blanco
(Lalín, 1957), estudoso da nosa
onomástica, e esta información ten
bastante que ver co que acabamos
de comentar no punto anterior, neste
intre hai en Galicia arredor de cen
lingüistas tratando de localizar máis
de dous millóns de topónimos. Un
lento proceso que comeza por recoller aqueles que aínda permanecen
vivos entre os falantes actuais. Mais
tamén utilizan os nomenclátores do
século XIX, o Catastro de Ensenada,
os protocolos notariais, documentos
medievais e a filoloxía indoeuropea
prerromana. A mágoa é que o máis
antigo rexistro existente no país
é de 1870, data na que xa foron
deturpados a maioría dos topónimos
e dos apelidos. Mais, como facilmente
se bota de ver, unha boa parte deste
labor puido ter sido adiantado 25
anos, como dicíamos antes.
¿Será certo? Anúnciase que o
Museo do Mar de Vigo, en teoría
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inaugurado hai xa un monte de
anos, mais agora resulta que nin
sequera conta con permiso de obra,
vai ser definitivamente inaugurado o
próximo 21 de decembro. Nesa data
poderán ser contempladas as 400
pezas coas que conta a institución,
que permiten achegarse ao percorrido que historicamente mantivo a
nosa terra co mar. Xuntamente con
elas ofreceranse maquetas de barcos,
reproducións de parques de ostras,
infografías, textos, vídeos e material
sonoro. O museo amosará tamén un
acuario de 130 millóns de litros cos
tres principias ecosistemas das rías.
As Letras
Malladoura, a revista do Seminario de Estudos Porriñeses, volve
a ser nova logo dun ano de silencio.
Con numerosos artigos sobre a
historia da vila, das súas bandas
musicais, da hermida de Cans, dos
mouros de Pontellas e con debuxos
inéditos do famoso arquitecto
Antonio Palacios Ramilo (18761945), Malladoura chegou xa, e de
novo, aos quioscos.
O imaxinario foi o eixo da XXIV
edición do Galeuscat, entre escritores
de Galicia, Euskadi e Cataluña, que
nesta ocasión tivo lugar en Lugo
e Mondoñedo entre o 1 e o 4 de
novembro. A xuntanza iniciouse
cunha mesa redonda sobre as fontes
do imaxinario nos tres sistemas
literarios. Ao longo da xuntanza
foron revisados tanto os clásicos do

imaxinario como a situación que este
atravesa na actualidade.
Se ben que os insatisfeitos de
sempre aproveitaron a ocasión para
manifestar a súa escasa tolerancia
para con todo aquilo que non lles
gusta, a realidade é que Cataluña
acadou un excepcional éxito cultural e económico na Feira do Libro
de Frankfurt. Porque os datos a
este respecto son incuestionables.
Cataluña edita o 41 % dos títulos que
se publican en todo o territorio do
estado, e factura un 53,2 % do global
do mesmo. Como consecuencia de
canto aconteceu nesta feira, xa se
traduciron 50 libros do catalán ao
alemán.
A piques de entrar no 2008, o
ano dedicado a Xosé María Álvarez
Blázquez, non sabemos aínda que
obras súas van ser reeditadas, nin
que editoriais preparan a súa
biografía. Agardamos, emporiso, que
un home de tanta actividade literaria
coma el sexa dignamente lembrado
nunca ocasión tan relevante coma
esta.
Novas en Xeral
Máis de doce mil persoas axuntáronse en Salvaterra no XXI Festival
de Poesía do Condado, organizado
pola Sociedade Desportiva. Nas
murallas, e nas Covas de Dona
Urraca, escoitáronse as voces
de Marica Campo, Delmar Maia
Gonçalves, Dionisio Pereira, Daniel
Salgado, Celso Álvarez Cáccamo
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e Ana Romaní, entre outros, e
concertos de Obrit Pas, Galegoz,
Marfil, Mercado Negro, Dany Silva
e Peste & Sida.
O Museo do Pobo Galego de
Compostela, ven de celebrar o 30
aniversario da súa fundación. Con
este gaio houbo unha representación
do Romance de Xoán de Tuorum,
unha xornada de portas abertas o
29 de outubro e, ao día seguinte, a
inauguración da exposición Barrio
de San Pedro, porta do Camiño.
Na mesma data, e na mesa redonda celebrada no 30 aniversario da
Confederación de Empresarios de
Pontevedra, Juan E. Iranzo, director
do Instituto de Estudios Económicos,
propuxo “acabar co galego” como
solución ao atraso económico de
Galicia. E como exemplo puxo o de
Irlanda que, ao rexeitar o gaélico
e “acoller ao inglés como lingua
propia” conseguiu situarse coa maior
renda per cápita da Unión Europea.
Xa o sabedes, pois; todos os países
que aínda non o dominen, a estudar
inglés se queren fuxir da miseria.
Premios
Adolfo Caamaño foi o gañador do II
Certame de Novela Curta do Concello
do Valadouro. A obra merecedora
do galardón foi Un vulto sospeitoso.
Adolfo Caamaño xa gañara este
mesmo ano o premio de poesía María
Mariño.
Para Marcos S. Salveiro foi o XVIII
premio Ala Delta de Literatura
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Infantil convocado polo Grupo Luís
Vives. A súa obra O carteiro de
Karrada narra as aventuras dun
carteiro e o seu fillo en Bagdad, e
publicarase simultaneamente tanto
en galego como en castelán.
Unha debutante, Anxos Sumai,
obtivo o premio de Narrativa Breve
YPF coa súa obra Así nacen as
baleas, coa que trata de reflectir o
conflito familiar que xorde dunha
imposición que fai revelar a parte dos
membros da mesma.
Pucho, o habitador dos tellados,
obra de Manuel Janeiro, terceiro
premio Liber no apartado de literatura infantil, editado no seu
momento por Kalandraka, ven de
ser incluída agora na lista de honra
da Organización Internacional para
o Libro Infantil e Xuvenil IBBY.
O traballo está ilustrado por Juan
Ramón Alonso.
O dramaturgo Rubén Ruibal
(Ribadeo, 1970) foi distinguido a
finais de outubro co Premio Nacional
de Teatro pola súa obra Limpeza de
Sangue, gañadora xa do premio
Álvaro Cunqueiro no 2005· Neste
traballo –o segundo que obtivo este
premio en lingua galega- xoga co mito
de intercambio de identidades que
aparece en O príncipe e o mendigo.
Na actualidade Ruibal é tamén
agricultor simbiótico.
Polas mesmas datas o Álvaro
Cunqueiro recaeu en Roberto
Salgueiro (Caracas, 1966), por
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Historia da chuvia que cae todos os
días, -aínda que, engadimos nós, este
ano menos-. A obra trata dos conflitos xeracionais. Roberto Salgueiro
xa gañara este premio noutras tres
ocasións.
Ao mesmo tempo Carlos Losada
Galiñáns fíxose co Manuel María
por Game over, unha aventura
que resalta o illamento dos nenos
fronte a un mundo dominado polas
máquinas.
O premio Pura e Dora Vázquez de
literatura infantil e xuvenil, fallado
tamén en outubro, foi para Miro Villar
(Cee, 1965) por O nariz de Fiz, ata
certo punto inspirado na narración
do mítico Pulgariño. Miro Villar
gañara xa outros premios, tanto en
prosa como en verso. Finalista deste
certame foi Concha Blanco, tamén
de Cee, con Os poderes máxicos de
Aitema.
O Certame Os Viaductos organizado
polo Concello de Redondela, foi
gañado por O Camiño das formigas,
do coruñés Iván García Campos,
sendo finalista do mesmo Xerardo

Neira Pereira, de Compostela, con A
orella de Jenkins. O primeiro traballo
é unha loanza e unha reflexión sobre
o tempo, mentres que o segundo
trátase dun conto histórico recreado
na Inglaterra do XVIII, sen diálogos,
pero con declaracións, en dúas
versións, dun feito real.
A web de Salvemos Monteferro
foi distinguida co V Premio Nano
Cambeiro de Xornalismo creado polo
Instituto de Estudos Miñoranos,
pola súa actuación ecoloxísta no Val
Miñor.
Varia
A autora Marica Campo foi
homenaxeada en Guitiriz o 10 de
novembro nun acto organizado
pola Fundación Manuel María.
Nel foi representada a súa obra,
A casilla, houbo unha mesa redonda
na que diversos escritores analizaron
aspectos da traxectoria literaria de
Marica, e, por último foille concedido
o título de Chairega de honra.

Xoán Bernárdez Vilar
xoaberna(@mundo-r.com
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Rolda da Igrexa

Fiestras para a unidade
Rubén Aramburu Molet
Comezo esta crónica pedindo escusas ao Padroado da Fundación Rosalía de Castro por algunhas consideracións vertidas na última rolda e que
non se correspondían coa realidade ao
tratar a polémica da misa de Rosalía.
Servímonos unicamente de material
aparecido nos xornais sen contrastar
outras opinións. Coñecedores agora
de como foi o proceso, non podemos
manter algunhas das afirmacións
feitas na crónica anterior. Cómpre
resaltar, por exemplo, que a decisión
de deixar de facer a histórica misa de
Rosalía tivo o consenso da maior parte dos membros da directiva do padroado.
Con todo ao noso ver, non parece
que o asunto estea definitivamente
resolto. De feito moitas persoas que
participaban da celebración quedaron desconcertadas pola supresión.
Hai que dicir que o Padroado da
Fundación Rosalía está polo labor de
apoiar e axudar a quen queira tomar
o relevo neste evento de San Domingos de Bonaval, o 25 de xullo.
Ecumenismo
Aínda que por España o movemento ecuménico se atopase nun
estancamento institucional, non
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podemos deixar de informar dalgúns acontecementos a nivel mundial,
moi esperanzadores: a III Asemblea
Ecuménica Europea celebrada en
Sibiu, Romanía, no mes de setembro
e a reunión do Foro Cristián Mundial
(FCM) en Nairobi, Kenya, no mes de
novembro.
En Sibiu, convocada polo Consello
de Conferencias Episcopais Europeas (católicos) e polo Consello de
Igrexas Europeas (protestantes,
anglicanos e ortodoxos), reuníronse
do 4 ao 9 de setembro uns 2.000
delegados, baixo o lema: A luz de
Cristo ilumina a todos. Esperanza
de renovación e unidade de Europa.
Os temas de traballo foron os
seguintes: Encontro entre leste e
oeste, impacto da secularización
en Europa e a autocomprensión
das igrexas entre o escándalo e a
división dos cristiáns. O eixo transversal do encontro foi o da relación
entre as igrexas e Europa e a achega
das relixións á complexa entidade
cultural, económica e política do
continente. Cabe destacar a presenza
e intervención do presidente da
Unión Europea, o portugués José
Manuel Durao Barroso, que sinalou
a importancia das confesións para
contribuír de maneira efectiva a unha
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maior comprensión entre as xentes
para lograr unha Europa do respecto
mutuo nun marco compartido de
valores fundamentais. Dous grandes
retos para o camiño ecuménico:
a prevención do perigo dunha
Europa dividida e o sentimento de
autosuficiencia cara ao interior de
cada igrexa.
Especialmente significatva foi
a intervención do presidente do
Consello Pontificio para a Unidade
dos Cristiáns, o cardeal Walter
Kasper. Tralo xerro de auga fría
vertido polo último documento da
Congregación para a Doutrina da
Fe, que feriu especialmente aos
protestantes, Kasper falou con
valentía e sinceridade: “A dor dos
meus amigos é tamén a miña dor”.
Recoñeceu o cardeal que se atopou
en minoría cando a aprobación
do documento e que non foi moi
oportuno.
Na mensaxe final da III Asemblea Ecuménica Europea faise un
chamamento a renovar a misión
como crentes e como igrexas; continuar a discusión sobre o mutuo recoñecemento en temas sacramentais
e eclesiolóxicos; promover experiencias que fomenten a unidade; buscar a plena participación do pobo de
Deus; recoñecer que os inmigrantes
cristiáns non son só receptores do
coidado pastoral, senón que poden
xogar un papel activo na vida da

igrexa e da sociedade; desenvolver
os contidos da carta ecuménica de
2001; apoiar os Obxectivos do Milenio (ONU) para acabar coa pobreza; estudar a responsabilidade
europea no desenvolvemento dunha
xustiza ecolóxica; alentar iniciativas para a cancelación da débeda
externa e a promoción dun comercio
xusto. O texto convida finalmente a
colaborar coas outras relixións na
construción dunha Europa de valores.
O 6 de novembro comezou en
Limuru, Nairobi, a reunión cristiá
máis diversa celebrada ata agora,
e polo mesmo motivo quizais a de
máis importancia, para debater
sobre a unidade e o testemuño
común: o Foro Cristián Mundial,
que congregou a 250 representantes
das principais tradicións cristiás.
A nosa peregrinación con Xesús
Cristo, o Reconciliador foi o gran
tema do encontro. Participaron
católicos,
anglicanos,
baptistas,
evanxélicos libres, cuáqueros, luteranos, metodistas, vellos católicos,
ortodoxos, Exército de Salvación,
adventistas, pentecostais e outros
grupos en vías de unión. O FCM foi
promovido desde o Consello Mundial
das Igrexas, que reúne a 347 igrexas
entre protestantes, ortodoxos e
anglicanos, ao decatarse de que o
movemento ecuménico é moito máis
amplo do que representaba o propio
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CMI. Ao remate desta crónica non
contamos coa agardada Carta ás
Igrexas que resumirá os resultados
da reunión.
Uns 7.000 mozos de 32 países
reuníronse en Cochabamba, Bolivia,
animados pola Comunidade de
Taizé entre o 10 e o 14 de outubro.
Abrindo camiños de Reconciliación
para construírmos xuntos un camiño
de paz foi o lema que deu paso ao
traballo e a oración dos mozos nun
dos países máis pobres do mundo.
E xa que andamos no ecumenismo,
sinalar que Benito González Raposo
e a súa irmá Mª del Salvador
veñen de publicar en Galaxia un
exhaustivo e interesante estudo
sobre o asentamento dos protestantes en Galicia e a evolución do
dereito de liberdade relixiosa en
España.
As igrexas ortodoxas recoñeceron
ao papa como o “primeiro patriarca”
e a Roma como a “primeira Sé”. Un
paso histórico no proceso de reunificación entre católicos e ortodoxos,
separados desde o cisma do 1054.
Sucedeu en Rávena durante un
encontro entre delegacións de
ambas confesións no mes de outubro.
O acordo foi asinado polo cardeal
Kasper e o metropolita Zizioulas do
Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. As igrexas ortodoxas recoñecen no papa ao primado, cabeza visí-
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bel, pero que non pode decidir por si
só e sen ter en conta as igrexas locais,
é dicir, non pode actuar coma se fose
un soberano absoluto. Con todo, hai
algúns problemas por parte da Igrexa Ortodoxa Rusa que non acepta
o Patriarcado de Constantinopla e
non lles perdoa aos católicos a expansión que realizan en zonas de tradicional influencia ortodoxa.
O mundo foi testemuño no mes
de setembro da revolta democrática,
coñecida como a revolución do
azafrán e animada por milleiros
de monxes budistas en Myanmar,
a antiga Birmania. Reclamando a
democracia e os dereitos humanos,
saíron en marcha polas rúas de
todo o país, recollendo o apoio
maioritario da poboación. Lamentablemente non tardou en chegar a
represión e soubemos de monxes
mortos, presos e do peche de case
todos os mosteiros. A pesar da
presión internacional, a revolta foi
esmagada pola xunta militar que
goberna o país desde 1988. Debido ao
peche total de información imposto
polos militares, non é doado saber
que é o que está acontecendo nestes
intres no país nin o número de
vítimas ou de encadeados.
Igrexa no mundo
Na audiencia do mércores 17 de
outubro, Bieito XVI anunciou a
creación de 23 novos cardeais, entre
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eles tres españois: o arcebispo de
Barcelona, Lluis Martínez Sistach,
o de Valencia, Agustín García Gasco
e o que fora reitor da Gregoriana,
o
xesuíta
Urbano
Navarrete.
O P. Navarrete ten 87 anos, polo
tanto non formará parte do colexio
de electores. España convértese no
terceiro estado en número de cardeais (10), despois de Italia e EE.UU.
A sorpresa veu con García Gasco,
que non aparecía en ningunha das
quinielas. Os comentarios apuntan a
un recoñecemento pola organización
do Encontro Mundial das Familias
en Valencia.
O 21 de outubro o papa viaxou a
Nápoles, onde celebrou unha eucaristía na que participaron varios
miles de persoas. Bieito XVI fixo
unha defensa da cultura da paz
fronte á violencia e da necesidade
de perspectivas de futuro, quizais
os grandes males que sofre a
cidade italiana, especialmente a
xente moza. O papa encontrouse
despois cos asistentes ao Encontro
Internacional pola Paz promovido
pola Comunidade de San Exidio.
Celebrou despois un “almorzo
ecuménico” no que participaron,
entre outros, o patriarca ecuménico
de Constantinopla, Bartolomé I;
o arcebispo de Canterbury e primado
anglicano, Rowan Williams; o Gran
Rabino de Israel, Yona Metzger;
o secretario xeral do Consello

Ecuménico, Samuel Kobia; o libanés
Aram I e o fundador de San Exidio,
Andrea Riccardi. No xantar, o papa
expresou o seu apoio ao movemento
de San Exidio e ao espírito de Asís
impulsado por Xoán Paulo II.
Unha das novas que creou
expectación mundial foi a condena a
cadea perpetua do sacerdote arxentino Christian von Wernich pola súa
colaboración na tortura e exterminio
de milleiros de persoas durante a
ditadura militar. Foi acusado de 7
mortes, 34 secuestros e numerosas
torturas. Wernich, ex-capelán da
policía do réxime militar, non amosou
o mínimo arrepentimento durante o
xuízo e mesmo chegou a compararse
con Xesús de Nazaret, perseguido
inxustamente. É o primeiro crego
condenado pola xustiza e causou
alegría e emoción entre as asociacións de vítimas, xa que queda
aberta a porta para o proceso doutros capeláns militares. O bispo da
diocese á que pertence o criminal
pediu perdón pola actuación do
crego, pero de momento non adoptou
ningún tipo de sanción canónica
sobre el.
Os xesuítas preparan a 35
Congregación Xeral, que comezará
o 7 de xaneiro de 2008 e deberá
buscar substituto para o actual
prepósito xeral Hans Kolvenbach,
cuxa renuncia foi admitida polo
Papa Bieito XVI, -Xoán Paulo II non
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lla aceptou anos atrás-. Relixiosos de
España, Italia e Portugal reuníronse
a finais de setembro en Alcalá de
Henares para definir o perfil do
que será o novo prepósito e debater
sobre os temas que tratará a
congregación xeral. Entre eles,
aparece a misión e a colaboración
entre xesuítas e leigos. Os xesuítas
realizarán 10 reunións como esta
en todo o mundo antes do inicio da
congregación.
Igrexa en españa
Nestes días de novembro podemos ver na televisión a campaña
publicitaria que a Conferencia
Episcopal Española realizou por
vez primeira na historia televisiva
española. Hai que recoñecer que
está ben elaborada e que os anuncios
descobren moitas realidades da
igrexa ignoradas nos debates
públicos. O obxectivo é convencer
a crentes ou non de que poñan a
cruz no recadro da igrexa cando
fagan a declaración da renda. Con
tal preocupación fago un sondeo
entre algúns veciños e descubro
que a maior parte optan por facer a
declaración nunha xestoría na que
nunca lles preguntan onde queren
que poñan a cruz, co cal deduzo
que quedará ao arbitrio do xestor.
Pero non sei se a campaña dará
bos resultados contrastando os ecos
que aparecen por outra parte. Dá a
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impresión de que a igrexa é o gran
inimigo do goberno socialista, e desde
a Educación para a Cidadanía ata a
Lei da Memoria Histórica todo lle
parece mal. O último rebumbio veu
da man do locutor da COPE Jiménez
Losantos, que emprendeu unha
campaña antimonárquica pedindo a
abdicación de Xoán Carlos I. Parece
que non sentaron nada ben estas
proclamas na Casa Real, e alguén
colou nos medios o cabreo do rei
dicíndolles aos bispos que vixiaran
máis a COPE e rezaran menos por
el.
O prato forte destes meses foi a
beatificación de case 500 mártires,
vítimas da persecución relixiosa
habida en España nos tempos da II
República e no comezo da guerra
civil. Pese á insistencia dos xerarcas
en desmarcar a celebración do tema
da memoria histórica e ofrecela
como un momento de reconciliación
nacional, o debate estaba servido e
as frontes quedaron abertas en
certos xornais e emisoras de radio.
Non lle imos dar máis voltas, porque
estas cousas é mellor esquecelas axiña
e non entrar no xogo da crispación.
Si houbo comunicados de asociacións
como Redes Cristiás cuestionando
se era o momento oportuno para
tal celebración. Tamén daqueles
que denunciaron a ausencia dos
cristiáns martirizados polo bando
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nacional, maiormente
relixiosos vascos.

cregos

e

A cerimonia desenvolveuse en
Roma, na praza de San Pedro,
o 28 de outubro, coa asistencia duns
30.000 españois, moitos menos dos
que se esperaban nun principio.
Houbo delegación oficial do goberno
presidida polos católicos Moratinos,
ministro de Exteriores, e Francisco
Vázquez, embaixador ante a Santa
Sé. O cardeal José Saraiva Martíns,
prefecto da Congregación das Causas
dos Santos presidiu a eucaristía,
na que o cardeal Rouco Varela leu
a petición de beatificación antes de
que cada bispo nomeara os mártires
das súas dioceses. Asistiron 71 bispos
de toda España, o que valeu unha
felicitación do papa pola unidade
demostrada. Outra felicitación levouna Paco Vázquez do Secretario de
Estado Vaticano, o cardeal Bertone,
que parou a comitiva da misa de
acción de grazas celebrada o luns
para agradecerlle persoalmente
todos os seus esforzos. A pesar dalgunha anécdota como a presenza de
grupos radicais con bandeiras ultras,
que se chegaron a enfrontar con
Martínez Camino cando lles chamou
a atención, a cerimonia transcorreu
sen incidentes e con moita emoción,
sobre todo por parte de familiares
e compañeiros dos novos beatos.
A celebración foi en castelán, pero
escoitouse o galego e o catalán nas

preces. Ao finalizar a misa apareceu
Bieito XVI pola fiestra do seu estudo
para rezar o tradicional angelus
dos domingos, no que saudou aos
españois asistentes na praza de San
Pedro. Foron unhas breves palabras
dando grazas polos novos beatos;
logo continuou cos saúdos noutras
linguas e despediuse.
O logro de Paco Vázquez foi o de
organizar unha importante cea na
embaixada a noite anterior. Sentou
na mesa a 10 cardeais, 15 arcebispos
e bispos xunto coa representación do
goberno socialista, con intervención
-brinde por parte de Moratinos
e Rouco Varela na que sinalaron
a vontade de colaboración entre
o goberno e a igrexa e o desexo
de manter o diálogo a pesar das
discrepancias-. Entre os beatos hai
varios relixiosos galegos, aínda que
ningún foi asasinado en Galicia.
Varios bispos galegos, acompañados
de centos de fieis participaron na
celebración en Roma.
A algúns bispos comézanselles a
rebelar os curas. É o caso de Madrid
e Granada, onde apareceron senllas
plataformas de cregos descontentos
coa actuación dos seus xefes. En
Madrid un cento de cregos crearon
o Foro dos Curas de Madrid, no que
critican o autoritarismo do cardeal
Rouco e o seu descoñecemento
da realidade que vive a xente das
comunidades, segundo informou
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a prensa. En Granada foron 130
os cregos que asinaron un escrito
criticando o arcebispo Martínez por
algunhas das súas actuacións, entre
elas a de sacar os seminaristas da
Universidade Católica rexida polos
xesuítas. A Martínez non se lle
acaban os problemas e puidemos
velo sentado no banco dos acusados,
no xuízo instado por un cóengo,
a quen cesou de todas as súas
funcións e suspendeu do sacerdocio.
Non todo son protestas, pois soubemos do arranxo ao que chegaron
os curas de San Carlos Borromeo
en Vallecas co arcebispo de Madrid.
Segundo informacións non oficiais,
o cardeal acudiu a xantar un domingo cos tres cregos e quedaron en
paz, ou, como dicían os xornais, sen
vencedores nin vencidos. San Carlos
mantense como centro de pastoral da
diocese con todas as atribucións que
tiña antes. Está claro que comendo
enténdese a xente, sobre todo se hai
galegos.
Os bispos do sur de España
reuníronse en asemblea en Córdoba
os días 15 e 16 de outubro e decidiron
que a Educación para a Cidadanía se
imparta nos centros católicos, sempre
que estes desenvolvan un programa
conforme co seu ideario. Despois de
tanta polémica e discusión, causou
sorpresa esta decisión e non lles
faltaron críticas desde os sectores da
ultradereita católica, que os tratou
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de traidores igual ca aos membros da
FERE.
Celebrouse en Madrid do 13 ao 15
de novembro a XIV Asemblea Xeral
da Conferencia Española de Relixiosos (CONFER). O lema foi: A vida
relixiosa hoxe: testemuño da presenza
de Deus aquí e agora. Testemuños
da vida relixiosa en África, América
e Asia enriqueceron o traballo dos
relixiosos, que tamén aprobaron
balances, informes e escolleron vogais
para a nova directiva. Na cerimonia
de clausura, o cardeal hondureño
Óscar Rodríguez Madariaga convidou os relixiosos a “ser obras de arte,
xa que Deus non quere cristiáns
chapuzas”. O mercedario e presidente
da CONFER, Fernández Barrajón,
afirmou que o papel dos relixiosos
non consiste en “ser trincheiras de
ninguén nin contra ninguén, senón
a de ser pontes e camiños que saen
ao encontro de todos coas actitudes
de Xesús”.
O DOMUND petou un ano máis
nas nosas portas, recordando a
vocación misioneira da igrexa e
chamando á implicación activa de
todos os cristiáns. Soubemos que
España é o segundo doador do mundo
despois dos Estados Unidos. Ditosos
os que cren foi o lema da campaña
recordando as palabras de Xesús
ao apóstolo Tomé. Coma sempre, é
unha mágoa que o anuncio que os
misioneiros fan en tantas linguas
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nativas do mundo non chegue ás
nosas parroquias en galego.
Redes Cristiás, colectivo que
representa a máis de 160 grupos
e comunidades de todo o estado,
celebrou asemblea en Madrid
durante os días 10 e 11 de novembro.
A cousa comezou con polémica, xa
que o acto íase celebrar no Colexio
dos Agustinos, pero por presión do
arcebispado houbo de trasladarse á
sede da Facultade de Matemáticas
da
Universidade
Complutense.
500 representantes dos distintos
grupos debateron e dialogaron
baixo a convocatoria: Globalicemos
a dignidade humana”. Os temas de
discusión xiraron sobre os acordos
Igrexa-Estado, a democratización
e dereitos humanos na igrexa, o
diálogo interrelixioso, a diversidade
familiar, o papel da muller na igrexa... sen deixar de analizar asuntos
como a inmigración, a COPE, a
homosexualidade e o evanxeo e
o movemento antiglobalización.
A asemblea rematou cun duro
comunicado dirixido, sobre todo,
á xerarquía da igrexa española.
Cunha linguaxe que recorda os
profetas de Israel, o comunicado
fálalle á igrexa coma un oráculo
denunciando que deixou de seguir
a Xesús na súa vida de servizo e
dedicándose a reprimir toda crítica e
disidencia. Pero non só a xerarquía
recibe amoestación, tamén a igrexa

de base por deixarse contaminar
pola lóxica do sistema dominante:
“O teu pecado está na acomodación
por medo á inseguridade e ao futuro”.
Afirma que a sociedade civil está
instalada no capitalismo neoliberal
que quebra a terra e globaliza a
miseria. Rematada a asemblea
os integrantes de Redes Cristiás
desprazáronse ao barrio de Lavapiés, onde participaron con diversos
colectivos de inmigrantes nunha
concentración.
Igrexa en galicia
Houbo moita actividade nestes
primeiros meses do curso na igrexa
galega, e supoño que non teremos
espazo para reflectir todo. Quixera
comezar cos parabéns, unha vez
máis, para os secretariados de
catequese de Galicia. Teño nas
mans algúns dos últimos materias
publicados: A misa en familia,
o terceiro folletiño da colección En
familia. De forma moi amena vai
explicando os pasos da celebración,
o sentido dalgúns xestos, e ofrece
todo o texto litúrxico en galego.
É fermoso ver agora os nenos da
catequese os domingos seguindo
o folletiño. Tamén editaron, con
motivo do inicio do curso catequético,
milleiros de trípticos en galego para
repartir polas parroquias, cunha
sinxela pero efectiva catequese
sobre a eucaristía, co lema do
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ano: Non ardía o noso corazón...?
A eucaristía, misterio que se ha de
crer. Magnífico é o material
catequético para rapaces desde os
9 aos 14 anos, tamén en galego,
editado por PPC, que tamén realizou
a edición en castelán para o resto do
estado.
Hai que sacarlle o sombreiro aos
nosos catequetas que desde hai tantos
anos fixeron opción e tiveron claro
que a catequese debía desenvolverse
na propia cultura e lingua. Mágoa
que outras delegacións e campañas
non o teñan tan claro. Chega a
propaganda da igrexa diocesana, todo
en castelán. Nos folletos e trípticos
pódense inserir fotos e datos de cada
igrexa particular, pero non da súa
lingua.
A Escola de Espiritualidade que se
desenvolve en Santiago, na Casa de
Exercicios, comezou a andaina deste
ano con máis xente que nunca: 200
persoas, polo que houbo que deixar
moita xente na lista de espera.
O curso presenta novidades de traballo e temas. Afonda na experiencia
da oración individual, comunitaria,
os sacramentos, a igrexa...
O foro de curas galegos Enculturación e Fe segue o seu traballo e
continúa a sumar xente. O último
encontro foi en Sobrado dos Monxes
a finais de setembro, dialogando sobre a dicotomía do sagrado-profano.
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Por Galicia pasaron persoeiros
relixiosos de relevancia, como o
cardeal Rouco Varela que acudiu
a Santiago para conmemorar os
25 anos da visita de Xoán Paulo II.
Tamén estivo en Santiago o cardeal
Herranz, convidado pola asociación
do Opus Dei Porta do Camiño. En
Vigo, nun auditorio ateigado de
xente escoitamos a monseñor Setién
presentando o seu libro Un Obispo
vasco ante ETA. Setién disertou
sobre o dereito de autodeterminación,
“que existe, aínda que haxa que ter
en conta todo o que hai detrás”,
e tamén aclarou que nin a igrexa nin
os seminarios ou conventos estiveron
na orixe de ETA: “A organización
armada foi entón e segue sendo agora
un mal para o pobo vasco”.
As reliquias de san Rosendo
visitaron a diocese de MondoñedoFerrol na última semana do mes de
outubro. Vén á nosa casa, rezaba a
peregrinación dos restos do santo
que percorreu as principais vilas da
diocese: Ferrol, Vilalba, Foz, Ribadeo
e Mondoñedo, celebrándose vixilias
de oración e eucaristías. Tras unha
celebración presidida por monseñor
Sánchez Monge, as reliquias regresaron a Celanova o domingo 28 de
outubro. O profesor Segundo Pérez
López evocou nun artigo e La Voz
de Galicia a visita que xa realizaran
as reliquias en 1966. Sinalar que
o fermoso templo de San Martiño,
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en Foz, foi erixido o 16 de setembro
como basílica menor grazas a unha
bula concedida por Bieito XVI.
O arcebispo de Santiago, Xulián
Barrio, presentou o seu libro Peregrinando en Esperanza. Lectura creyente de la realidad actual o día 30
de outubro no Instituto Teolóxico
Compostelán, acompañado dos profesores Manuel Regueiro Tenreiro e
Marcelino Agís Villaverde.
O bispo de Lugo, frei Xosé Gómez,
presidiu o 5 de outubro a eucaristía
de San Froilán na catedral. Foi o
primeiro acto no que estivo presente
desde maio, debido á súa enfermidade.
Durante a celebración tomaron posesión como cóengos: L.J. Armas, D.
García e J. Mario Vázquez.
Desde a parroquia de Carballo chega a revista A Xanela informando da
impresionante actividade pastoral e
social que realiza. A zona pastoral
abarca Bergantiños, Laracha e Seaia
e reúne a uns 30 curas e parroquias.
Ofrece a Escola de Formación de
Axentes de Pastoral no seu quinto
curso, que é un modelo para unha activación da pastoral levada por leigos.
Ademais o centro social ofrece máis
de 40 cursos de formación e tempo
libre. Tamén nos presenta o proxecto
pastoral da parroquia coordinada por
Xosé García Gondar secundado, por
un amplo equipo formado por cregos,
relixiosos e leigos.

Do 23 ao 25 de novembro celebrouse en Ourense, da man dos
salesianos, o CAMPOBOSCO 2007,
un encontro de mozos cristiáns de
18 a 20 anos para compartir, pensar,
celebrar, dialogar e vivir ao estilo de
D. Bosco. Obradoiros de música, arte
e novas tecnoloxías foron algunhas
das ofertas.
A revista Vida Nueva ofreceu no
número 2.585, no mes de outubro,
ademais dunha extensa entrevista
ao embaixador Francisco Vázquez,
un artigo do profesor José Ramón
Amor Pan: Los retos de la Iglesia
Gallega que é para ler e reflexionar.
Di Amor Pan que desde a morte
do cardeal Quiroga adoecemos de
liderado capaz de irradiar optimismo
e confianza. O cansazo, pesimismo
e aburguesa-mento de boa parte
do clero son sinalados como outra
das dificultades. O envellecemento
dos curas -recentemente un xornal
falaba de medias de máis de 70
anos- impón aquilo de “sálvese quen
poida”, xa que non se ve futuro nos
seminarios. O autor aposta por unha
acción chea de creatividade, ilusión e
coraxe que necesariamente ten que
pasar por apostar dunha vez e sen
desconfianzas polo protagonismo do
laicado.
Cos azos do P. Arrupe, no centenario do seu nacemento.

Rubén Aramburu Molet

559 111

Recensións

Donas da nosa memoria
Ed. Mulleres Cristiás Galegas, Exeria
Santiago, 2007, 260 páx.

A Asociación de Mulleres Cristiás
Galegas Exeria, coa colaboración da
Concellaría da Muller do Concello
de Santiago, ven de editar Donas
da nosa memoria, que resume os
dez primeiros anos do seu traballo.
A crónica, traspasada pola metáfora
das augas e a través de citas bíblicas,
amostra a traxectoria dun grupo
“que soña a utopía da igualdade
na Igrexa e en Galiza”. As autoras
narran como as augas da experiencia
e das pescudas -a través de asembleas, celebracións, obradoiros e
participacións en movementos cívicos como a Plataforma pola Paz,
Nunca Máis ou a Marcha Mundial
das Mulleres- se converten en río
fecundante.
A primeira forza venlles da
feminidade, de espertar á sororidade
e sentir a conciencia aguilloada
polos maltratos ás conxéneres, a
feminización da pobreza, as grandes
desigualdades sociais e a frustrante
noticia de que o Vaticano decide,
en 1995, a “imposible” ordenación
sacerdotal das mulleres.
O segundo axente que as organiza
para a acción e o compromiso é
seren cristiás arelantes dunha igre-
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xa comunitaria sen dominio de poder nado da prepotencia dun dos
xéneros. Promoven unha igrexa máis
xusta e saben que as mulleres teñen
posibilidade de forzar a revisión
urxente de doctrinas marxinatorias
creadas ao longo dos séculos.
O derradeiro vector é a galeguidade
que as fai tomar conciencia dunha
cultura con idioma propio. Eis
porque en 1998 toman o nome da
insigne muller cristiá e avangardista
no pensamento cultural galego, a
peregrina Exeria que escribiu sobre
as súas viaxes para as súas irmás
relixiosas. Esta postura lévaas a traballar pola normalización de Galicia
adoptando a lingua e asumindo a súa
defensa.
A crónica vai amostrando tamén
diversas testemuñas e fotografías
de importantes momentos da súas
accións. Dispón, como final, dun
anexo constituído por documentos
variados e interesantes, como actas
dos encontros, cadernos do Plan de
Formación (Cristoloxía Feminista,
Ecofeminismo...) e textos do Foro
“Mulleres e Espiritualidade”.

Helena Villar Janeiro
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Os ríos pasan cheos de Deus,
Poesía relixiosa en galego,
Victorino Pérez Prieto (ed.),
ed. Toxos Outos, Noia, 2007, 275 pp.

É esta que nos ocupa a primeira
antoloxía de poesía relixiosa en
galego publicada no noso país.
Esta afirmación non deixa de ser
sorprendente nunha terra onde as
manifestacións líricas relixiosas
son tan abundantes, sobre todo no
eido do cancioneiro popular, onde as
cancións dedicadas a santos, virxes
e lugares de romaría son moeda
corrente.
A de Victorino Pérez Prieto é,
no tanto, unha escolma da poesía
chamada tradicionalmente culta.
El mesmo afirma con xustiza que
toda antoloxía é sempre subxectiva,
realizada con criterios que poderían ser outros, pero dos que forzosamente sairía unha escolma diferente. Na súa moi interesante e
ben documentada introducción,
Pérez Prieto establece os criterios
para realizar a escolla: a calidade
literaria, sempre digna; a calidade
relixiosa, ben desde unha posición
de crente ou nunha tendencia de
busca de Deus; e o carácter de
oración, de fonda reflexión sobre
cuestións humanas transcendentais.
Non hai dúbida de que os tres
criterios están presentes en todos os
poemas do libro.
Como se precisa na introducción,
a antoloxía está dividida en dúas

partes, sendo a primeira máis heteroxénea e dilatada no tempo que a
segunda. É a parte que el denomina
Os clásicos galego-portugueses e que
comeza cun dos maiores monumentos
da poesía relixiosa medieval europea:
As Cantigas de Santa María, de
Alfonso X o Sabio. Continúa con
outros grandes autores medievais
galego-portugueses, como Bernal de
Bonaval ou Pai Gómez Charinho,
con mostras de poesía considerada
“profana” pero que fan referencia
explícita á divindade. Logo chegan os
séculos escuros que o antólogo tenta
de colmar con poesía de autores
portugueses. Pérez Prieto afirma
o seguinte na súa introducción:
“...escollemos unha representación
da poesía feita en Portugal entre os
séculos XV-XIX (máis dunha ducia de
autores), anos escuros da lingua en
Galicia. Pareceunos particularmente
importante a inserción destes textos
na nosa antoloxía, porque cobren o
longuísimo espazo histórico entre
a poesía medieval e o século XIX,
co Rexurdimento”.
Desde Antonio María Castro y
Neira xa só se antologarán poemas
de autores galegos. Nesta primeira
parte aparecen os nosos clásicos,
Valladares, Rosalía de Castro,
Pondal, Curros, Álvarez Blázquez
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ou Manuel María, nos que xa vemos
unhas manifestacións relixiosas que
non responden ao canon cristián
e seguen vías máis individuais.
Isto continuará acentuándose na
segunda parte da antoloxía. Victorino
Pérez Prieto titúlaa As e os poetas
galegos contemporáneos e xa vemos
que profundizan nunha manifestación máis persoal da relixiosidade.
É importante salientar a presentación de Xesús Portas Ferro, que
realiza unha profunda e lúcida reflexión sobre o significado complexo da
relación entre poesía e relixión e que
o lector non debe pasar por alto.
A segunda parte da antoloxía é
a proba evidente da vitalidade da

poesía actual e de que os seus autores
seguen considerando a vertente
relixiosa ou transcendente como
un aspecto esencial da expresión
lírica en Galicia. Son trinta os
autores antologados e serían máis,
probablemente, de non estar Pérez
Prieto limitado en número de
páxinas. O abano é suficiente, no
tanto, para completar unha antoloxía
ben equilibrada e coherente cos
criterios establecidos. O lector atoparase na mellor disposición para
descubrir ou redescubrir poetas de
grande interese, para meditar tal
vez e en definitiva para gozar da boa
poesía.
Xesús Pensado Figueiras

As contas do FORO
Ingresos:
Recollido no Foro
Publicidade Caixa Galicia
		
Total

990,00
300,00
1.290,00

Gastos:
Imprenta		
Materiais (folios, bolígrafos)
Viaxes-hospedaxe e honorarios relatores
Fotocopias e flores
		
Total

802,72
30,62
1.588,28
220,93
2.642,55

Déficit a cubrir pola revista
1.352,55
Respecto do ano pasado, o aporte dos asistentes foi menor (400 euros menos),
e aumentaron os gastos dos relatores. É de agradecer a acollida que tódolos anos
nos brinda o Auditorio de Galicia, e por suposto, o traballo e desinterese de tódalas
persoas que colaboran e nos apoian.
No tocante aos resultados das enquisas, valorouse moi positivamente tanto
o tema como o traballo dos relatores, así como a organización. A maior parte da
participación chegou chamada pola publicidade na nosa revista. Grazas polas vosas
suxestións de temas para vindeiros foros. Terémolas en conta.
Secretaría de Encrucillada
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Bilbao
Alberdi,
Galo;
Etxeberria Mauleón, Xabier;
Etxeberria Sagastume, Juan
José e Sáez de la Fuente
Aldama, Izaskun: La laicidad
en los nuevos contextos sociales.
Estudio interdisciplinar, Sal Terrae,
Santander 2007, 327 páxs. Presencia
social.
Galo Bilbao centra as súas reflexións e investigacións na ética
profesional e política e as relacións
entre ética filosófica e fe cristiá.
Xabier Etxeberria centra os seus
traballos na ética dos dereitos
humanos. Juan José Etxeberria
investiga o mundo asociativo eclesial.
Izaskun Sáez investiga na liña da
ética sociopolítica, interculturalidade
e diálogo relixioso con perspectiva
de xénero. Os catro autores buscan
nesta
obra
un
achegamento
plural á cuestión da laicidade e a
confesionalidade nos estados, dando
moita relevancia ás conexións entre
a reflexión e a realidade social,
conectando a cuestión da laicidade
coas problemáticas sociais que
o tema suscita a cada momento.
O diálogo entre eles failles chegar
a conclusións compartidas ben
interesantes, xestionadas dialóxica e
creativamente.
Boff, Leonardo: Virtudes para
otro mundo posible. III Comer y beber
juntos, y vivir en paz, Sal Terrae,
Santander, 2007, 134 páxs. El pozo
de Siquem.
Terceiro e último libro da serie,
no que o teólogo e escritor brasileiro
reflexiona sobre a comensalidade.

O autor vea como un dereito e un
deber de todos, que debe ser practicado de xeito incondicional, pois a
fame e a mala alimentación de tantas
persoas na terra é indicio de absoluta
inhumanidade, sabendo como sabemos que dispoñemos dos medios
científicos e técnicos necesarios
para paliar este escándalo social.
Non haberá paz no mundo mentres
existan estómagos famentos e falta de
solidariedade. A paz non será posible
ata que non agrome a compaixón
para cos máis necesitados
O orixinal portugués: Virtudes
para um outro mundo possível III
Comer e beber juntos e viver em paz,
publicouno Editora Vozes no 2006.
A tradución é de Jesús García-Abril.
Vidal, Senén: Pablo. De Tarso a
Roma, Sal Terrae, Santander 2007,
255 páxs. Presencia teológica.
Senén Vidal é profesor de Novo
Testamento no Estudio Teológico
Agustiniano de Valladolid. A través
das cartas pauliñas e outros escritos
da primeira metade da década dos
anos 50, e estruturado en diferentes
etapas, o libro vainos ofrecendo o
percorrido histórico de Paulo, peza
clave na comprensión do primeiro
cristianismo. Coa actividade misioneira de Paulo técese tamén a historia
das primeiras comunidades, os seus
acertos e conflitos.
Mora, Gaspar: La vida cristiana.
Teología moral fundamental, Sal
Terrae, Santander 2007, 486 páxs.
Presencia teológica.
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Gaspar Mora i Bartrés, profesor de
teoloxía moral na Facultat de Teologia
de Catalunya aproxímase neste
estudo á mensaxe ética do evanxeo no
marco da tradición moral da Igrexa.
Fidel ó espírito do Concilio Vaticano
II, enmarca o seu estudio ético na
realidade plural na que vivimos,
con actitude de dispoñibilidade ó
diálogo e en colaboración con todos,
aportando e aprendendo, dende a
fidelidade á mensaxe de Xesús.
O orixinal catalán: La vida cristiana. Teología moral fonamental,
publicouno Edicions de la Facultat
de Teologia de Catalunya no 2004.
A tradución é de Olga Viña Macarro,
revisada polo autor.
AG Revista do Audiovisual
Galego. Nº 1, xuño 2007. Edita Foro
Galego do Audiovisual. Santiago de
Compostela 2007, 138 páxs.
Sae á rúa o nº 1 da revista AG,
cunha suxestiva e coidada maquetación. Os artigo máis destacado deste
número é o titulado A formación
audiovisual en España, a debate,
no que Fernando Méndez-Leite,
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Miguel Anxo Fernández, Ignacio
Varela e Josep Maixenchs dan conta
da situación actual. Tamén inclúe un
cara a cara entre María Bouzas e
Carlos Blanco e entrevistas ao
director José Luis Cuerda, actores como Manuel Lozano, José
Luis Méndez e Luís Tosar, e responsables da industria audiovisual
como
Julio
Fernández.
Isaac Díaz Pardo fálanos de cine,
e se investiga a figura de José Sellier.
Ademais hai opinión, actualidade,
crítica, nova creación, abrindo o
espazo ós novos talentos e valores
emerxentes... Dende logo, unha
moi completa achega ao mundo do
audiovisual mirado dende Galicia.
Catálogo de libros y revistas
de la Universidad Complutense
2007-2008. Editorial Complutense.
Servicio de Publicaciones. Madrid
2007. 230 páxs.
Inclúese neste catálogo índice de
publicacións, revistas e coleccións
da Universidade Complutense de
Madrid.

Marisa Vidal Collazo
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