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Guieiro
Encrucillada intenta acoller

dentro de si a múltiple variedade de problemas que preocupan ao pensamento actual. Os estudos, normalmente, abordan unha temática
conxunta iluminando unha mesma cuestión desde perspectivas complementarias. Pero non sempre é así, nin ten por que selo. Hai veces
que a realidade impón a súa fasquía asistemática e obríganos, xa que
logo, a flexibilizar a estrutura interna da revista en aras da acomodación de contidos heteroxéneos. Heteroxeneidade material, temática,
mais unha mesma liña de orientación fundamental á hora de clarificar problemas, descubrir novas categorías –e ensaiar con elas–, así
como facerse eco crítico de determinados acontecementos eclesiais.
En efecto, neste novo número ofrecemos ao lector un pouco de todo.
Mais todo bo. Abrimos os estudos cunha coidada reflexión de Diego
Gracia sobre o concepto de dano ou maleficiencia na medicina clásica,
no pensamento moderno e, incluso, insinuando os problemas actuais
que de aí se derivan. Na nosa sociedade tan medicalizada a clarificación filosófica das categorías cotiás da práctica clínica é un ben difícil
de atopar que se desfruta con agrado cando se ten á man.
Categorías amplamente coñecidas ou de tanta sona como a “saudade” haberá poucas na galaico-lusofonía. Porén, posiblemente, e xusto
por ser tan famosa, ningunha parece ser tan descoñecida nas súas
implicacións filosóficas e nas súas aperturas conceptuais como esta.
Andrés Torres Queiruga ofrécenos no segundo estudo unha bela e
profunda reflexión sobre a saudade en Dalila Pereira Da Costa e en
María Zambrano. Ao lector deste estudo, prométolle non só unha lectura que osixena o espírito, senón tamén un crecemento na precisión
conceptual daquilo que, téndoo no máis fondo de nós, rara vez acertamos ao encarnalo en palabras.
Xosé Manuel Caamaño ofrecénos no terceiro estudo unha lúcida
análise de toda a problemática xerada ao redor da Humanae Vitae.
Agora que se cumpren os corenta anos da súa publicación Encrucillada non podía deixar de botar unha ollada ao que supuxo a súa
aparición, tendo a vista posta nos problemas actuais que aínda están
sen resolver.
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Publicamos tamén a resposta que un grupo de teológos elaborou á
Nota publicada pola CEE sobre o libro de J. A. Pagola sobre o Xesús
histórico. Non ten desperdicio. A nota da CEE pódese ver na sección
correspondente da páxina http://www.conferenciaepiscopal.es/
Xosé Antón Miguélez agasallounos cunha experiencia tan persoal e
íntima como sincera e fonda sobre a vivencia da enfermidade e morte
de súa nai. Hai momentos nos que resulta realmente emocionante e,
outros, grazas á súa boa redacción, ata simpática. Un testemuño vital
de primeira calidade.
Ante a recente visita de Stephen Hawking a Santiago, quen isto
asina, non puido evitar escribir unha breve reflexión sobre a idea de
Deus que se atopa detrás de moitos titulares de prensa en relación coa
ciencia e os seus avances. Trátase de clarificar construtivamente, non
de polemizar de xeito estéril.
Unha xanela bíblica de Carme Soto, neste ano paulino, evócanos a
personalidade de Paulo e achéganos ao seu pensamento. Asimesmo,
Engracia Vidal comparte co lector a súa experiencia da Romaxe deste ano. Unha Romaxe moi especial, tanto polo pulo que segue a ter,
como polos ventos que a volven ameazar. A prosa poética de Engracia
fainos revivir o alí vivido. Recibimos, tamén, tres cartas que, aínda
que non van dirixidas á nosa redacción, cremos oportuno facernos
eco delas, posto que tratan temas tan públicos e notorios como a liña
editorial da Cope, certos ataques e desprezos que está a recibir a nosa
lingua e a postura do cardeal Terrazas ante o referendo autonomista
boliviano.
Como en todos os números, incluímos, tamén, as roldas sobre política, cultura e relixión, así como as sempre sorprendentes ilustracións
de Soedade Pite. Se esquezo algo, que o lector o reciba como un agasallo extra e o autor, ou autora, non teña en conta o meu despiste.
Bo comezo de curso e a disfrutar da revista. Vémonos no Foro o oito
de novembro no Auditorio de Galicia.
Pedro Castelao
Director
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Estudos

Primum non nocere.

O concepto de “dano” e os
seus problemas
Diego Gracia

En primeiro lugar, non facer dano
Os médicos citan con certa frecuencia o dito latino primum non nocere1. Acostumamos engadir que se trata dunha sentenza hipocrática.
E sendo os hipocráticos os pais da medicina occidental, resulta que
este precepto, “en primeiro lugar non facer dano”, sería a seña da
nosa profesión xa desde a época antiga.
Con todo, esa expresión non aparece no Corpus hippocraticum. No
libro das Epidemias hai outra, menos coñecida, mais tamén utilizada
con frecuencia. Di: “favorecer ou non prexudicar”. Moitos quixeron
ver nesta a orixe da outra. Puido suceder que das dúas partes de que
consta, a segunda –a máis importante– fose illada, facéndoa camiñar
soíña. O fundamental é non prexudicar; mesmo cando non se poida
favorecer, que infelizmente, é moitas veces. Mais esta concesión de
prioridade ao segundo termo da sentenza sobre o primeiro resulta,
cando menos, discutible. De facto, esta cuestión foi discutida ao longo
da historia. Como logo veremos, na historia da cultura occidental déronse dúas interpretacións distintas e opostas entre si. E a que expresa o primum non nocere, quer dicir, aquela que concede prioridade a
non prexudicar sobre favorecer é, precisamente, a antiga. Iso é o que
fixo pensar á maior parte dos autores que o primum non nocere había
de gozar dunha grande antigüidade, remontándose as súas orixes á
1
Que, por certo, non leva acento tónico no o, como adoitamos facer os castelán-falantes,
senón máis ben no primeiro e, dado que é longo, como todos os verbos da segunda, que
se conxugan como moneo ou deleo.
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medicina grecorromana ou, cando menos, á medicina medieval. No
entanto, sabemos hoxe que esa suposición non era correcta. O primum non nocere cuñouse en época relativamente recente, a mediados
do século XIX. Foi unha expresión creada polos médicos de tendencia
hipocrática, é dicir, por aqueles que confiaban na vis medicatrix naturae e pensaban que a polifarmacia que usaban, e da que abusaban os
galénicos, producía máis mal que ben. Ese é o movemento coñecido co
nome de “nihilismo terapéutico”. Cabe dicir del que foi un movemento antigo dentro da medicina moderna. Pois ben, foi no seu interior
onde xurdiu a famosa sentenza, que estaba desfasada mesmo antes do
seu nacemento, como espero aclarar ao longo deste artigo.
Favorecer ou non prexudicar
Vaiamos, pois, á análise da sentenza máis antiga en medicina, a
que si aparece no Corpus hippocraticum e que di: “favorecer ou non
prexudicar”. Cal é o seu significado? O problema fundamental está
en saber cal é o sentido da conxunción copulativa “ou”. Non menos
de tres poden ser os seus sentidos: o de identidade, o de disxunción
ou adversativo e o de conxunción ou inclusivo. Analizarémolos sucesivamente.
1. O sentido de identidade da conxunción copulativa
A conxunción copulativa “ou” pode significar nesa frase, como
noutras moitas, a identidade entre dous adxectivos; así, cando dicimos branco ou albo, cefalea ou dor de cabeza, etc. De ser ese o sentido
da conxunción copulativa, teriamos que favorecer e non prexudicar
sería o mesmo visto desde ángulos distintos; algo así como dúas caras
da mesma moeda. Quen prexudica non favorece, e quen non prexudica, favorece. Son como o negativo e o positivo dunha fotografía: é o
mesmo, só que ollado desde dúas perspectivas diferentes. Non favorecer é prexudicar, e non prexudicar é favorecer.
2. O sentido de disxunción ou adversativo
Mais pode suceder que o sentido da conxunción non sexa de identidade. Pode ter, por exemplo, sentido adversativo. Nese caso, o seu sentido sería: “ou favorecer, ou non prexudicar”. É o aut-aut latino. Unha
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cousa, por tanto, é favorecer e outra moi distinta é non prexudicar.
O médico ten unhas veces que favorecer e outras que non prexudicar. O demais estalle prohibido. Mais isto tamén suscita dificultades.
Porque se o sentido da conxunción for adversativo, a sentenza pode
interpretarse de varias maneiras, polo menos de tres.
a) Sentido adversativo disxunto
Unha primeira, é pensar que se trata dunha adversativa completa,
de modo que o definido por eses termos son dous conxuntos dos, en
lóxica, chamados disxuntos: ou se pertence a un ou se pertence a
outro. Unha cousa é favorecer e outra non prexudicar. A primeira
clase comprendería os actos que en dereito se chaman de “comisión”
(comisión positiva, con ceteza), en tanto que na segunda estarían os
de “omisión” (tamén positiva ou non lesiva). No primeiro caso eu
fago o que debo; no segundo, non fago o que non debo. Serían dúas
cousas distintas. Tan distintas que na bioética actual se distinguen
dous principios, chamados, respectivamente, de beneficencia e de
non-maleficencia. Non é o mesmo non facer dano que facer ben. E
parece que hai máis obriga de non facer mal que de facer ben. De aí
a introdución da cláusula “polo menos”: “Favorecer, ou polo menos
non prexudicar”. Ese “polo menos” estaría na orixe do primum non
nocere.
Mais esta lectura tampouco é moi convincente. E iso porque, como
moi ben sinala o dereito, hai delitos de comisión por omisión; é dicir,
porque non facer é un modo de facer, polo tanto un facer negativo.
Dito doutro xeito, esas dúas clases non se poden ver como disxuntas
senón como conxuntas. Neste sentido, a adversativa ou non tería sentido disxuntivo senón conxuntivo. Vexamos como.
b) Sentido adversativo conxunto
Se representarmos, como vimos facendo, estes dous termos como
dúas clases ou conxuntos, resultan no primeiro caso –aquel en que a
conxunción significa identidade–, dous conxuntos que se superpoñen
até se confundiren. No segundo caso, son dous conxuntos excluíntes,
de modo que de se pertencer a un non se pertence ao outro, e ninguén pode pertencer aos dous a un tempo. Pero neste terceiro caso, no
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que o sentido do ou non é adversativo disxuntivo senón adversativo
conxuntivo, trátase de dous conxuntos incluídos un noutro. Hai, por
tanto, un conxunto máis grande, o conxunto incluínte, e outro máis
pequeno, o conxunto incluído. Mais isto suscita outro problema, que
consiste en tratar de establecer cal é o conxunto incluínte e cal o incluído.
b.1) O non prexudicar como conxunto incluínte. Unha posibilidade é
pensar que o conxunto máis amplo, o incluínte, é o de non prexudicar,
de modo que o incluído é o de favorecer. O médico nunca pode prexudicar, e se pode, que non é sempre, debe favorecer.
b.2) O non prexudicar como conxunto incluído. Mais cabe tamén a
lectura oposta. O conxunto incluínte é favorecer, e o incluído é o de
non prexudicar. O médico sempre debe favorecer, e cando non o pode
facer, ten que, polo menos, non prexudicar.
Con isto temos as catro lecturas posibles do precepto hipocrático.
Agora convén analizar cal desas lecturas ou interpretacións é a correcta. Correcta pode ter aquí dous sentidos: a lectura pode considerarse correcta se coincide coa que fixeron os médicos hipocráticos,
que foron os pais da frase. E o termo correcto pode ter un segundo
sentido, o de como cremos que se debe interpretar hoxe esa frase. Son
as dúas partes que teremos que analizar a continuación. Na primeira
preguntarémonos polo sentido hipocrático do texto, e na segunda polo
seu sentido actual.
A teoría clásica do dano
Cal das catro interpretacións é a que deu o autor do tratado hipocrático á frase? Se poñermos o texto no seu contexto, non resulta
difícil achar a resposta. Eles optaron pola terceira das interpretacións
descritas: nunca se pode prexudicar e, se resulta posible, débese favorecer. Niso consiste a ética do médico. E que entenderon os hipocráticos por prexudicar? Alterar a orde da natureza en xeral, e da do
corpo humano, en particular. A orde da natureza é normativa, é dicir,
non só ten carácter ontolóxico senón tamén deontolóxico. O que o
médico debe facer é conservar ou restaurar a orde propia da natureza
humana. E como natureza se di phýsis, a súa obriga é conservar ou
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restaurar a orde fisiolóxica. O fisiolóxico é moralmente bo e o antifisiolóxico, moralmente malo. O médico non pode facer nada contrario
á orde da natureza. Ese é un principio absoluto. E, cando estiver nas
súas mans, debe favorecer esa orde, cousa que non sucede sempre.
Se tratamos de formular isto en termos modernos, habería que dicir
que o principio fundamental da ética hipocrática foi o de non-maleficencia, e que o principio de beneficencia actuaba como subalterno ou
condicionado a el: nunca se pode ser maleficente e, ás veces, hai que
ser beneficente. Agora ben, de isto ser así, cabe facerse unha pregunta: en caso de conflito entre eses dous principios, cal deles ten prioridade? Despois do que dixemos, a resposta non ten dúbida: o principio
incluínte ten sempre prioridade sobre o incluído, e por tanto, en caso
de conflito entre o principio de non-maleficencia e o de beneficencia,
a prioridade tena o de non-maleficencia. O cal leva a unha conclusión
evidente: en caso de conflito, sempre sae vencedora a non-maleficencia.
Poñamos un exemplo: un paciente que se nega a unha intervención
cirúrxica da que depende a súa vida. Nesta situación o médico está
sempre perante un conflito de valores: dunha parte, está o valor da
vida en perigo, e doutra o respecto a outro valor, a vontade do paciente, e non actuar sobre o seu corpo en contra da súa vontade ou sen a
súa autorización. Pois ben, este conflito de valores resolveuse tradicionalmente en medicina pensando que non salvar a vida do paciente
é un acto maleficente, en tanto que non respectar a súa vontade non
é maleficente senón só non beneficente. E como a maleficencia é de
rango superior á beneficencia, resulta que a súa obriga é operalo mesmo contra a súa vontade. Ou, formulado nos termos hipocráticos: non
o operar é prexudicalo, en tanto que actuar en contra da súa vontade
non é prexudicalo senón simplemente non o favorecer nese punto, ou
se se quere formular nunha linguaxe máis coloquial, é non lle facer
ese favor. Ás veces dicimos: fágame o favor de tal cousa. O paciente
pódelle dicir ao médico: faga o favor de non mutilar o meu membro
gangrenado. O médico tradicional sempre tivo claro que a súa primeira obriga é salvarlle a vida, mesmo á custa de non facer ese favor.
Dese modo, non o prexudica, aínda que tampouco o favoreza nese
punto concreto de seguir ou facer caso da súa vontade expresa.
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A pouco que se reflicta sobre o anterior, verase que este espírito
non só é aquel que inspirou á medicina ao longo de case toda a súa
historia, senón tamén ao dereito, sobre todo ao dereito penal. Esa é a
razón de que o principio básico do dereito penal fose tradicionalmente
o de defender e protexer a vida, e que, en caso de conflito entre vida e
calquera outro valor xurídico, a vida fose considerada como un valor
superior. A función do dereito penal, dise, é a non-maleficencia, non a
beneficencia. E evitar o mal ten sempre prioridade sobre facer o ben.
A teoría moderna do dano
Mais as cousas vense hoxe dun xeito moi distinto. E é iso o que a
seguir analizaremos. É frecuente que os médicos boten man do primum non nocere, ou de “favorecer ou polo menos non prexudicar”
para defender a postura que acabamos de analizar, a antiga, a clásica,
como se eses preceptos puidesen lerse hoxe no mesmo sentido que hai
vinte e cinco séculos. E iso non é certo. As cousas mudaron, e moito.
Vexamos en que sentido.
Dixemos antes que para o pensamento clásico prexudicar era ir contra a orde natural ou fisiolóxica. O antifisiolóxico era tido por prexudicial e o fisiolóxico polo contrario. O médico non podía prexudicar, e
por tanto a súa obriga era ir a favor da orde da natureza: conservar a
orde da natureza do corpo humano, ou restaurala en caso de se achar
alterada. Os hipocráticos, que foron grandes cirurxiáns, exprésano
con exemplos moi significativos. Vexamos un. Pensemos na luxación
dun membro, por exemplo, nunha luxación da articulación do ombro.
A cabeza do úmero deslocouse respecto do seu lugar natural ou fisiolóxico, e a función do médico é facer que retorne a el. Que se encontre
fóra do seu lugar é malo porque altera a orde da natureza. Malo, pois,
é todo aquilo que é antinatural ou antifisiolóxico.
Agora ben, con este criterio na man, resulta que os médicos dedican a maior parte do seu tempo a realizaren accións antinaturais ou
antifisiolóxicas; así, sarxar unha tumoración, ou suturar unha ferida,
ou reducir unha fractura, ou abrir unha cavidade. Habería que dicir
que os médicos prexudican moito, e que fan moitas cousas que son
claramente antinaturais. Parece, pois, que non cumpren a súa propia
definición de maleficencia ou de mal. Como o xustifican? A resposta
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é sempre a mesma: fan un mal parcial para restaurar a orde da natureza, e a súa xustificación áchase precisamente niso, en que o seu
obxectivo é restaurar a orde do conxunto, se ben á custa de lesionar
unha parte. Dito doutro xeito, prexudican, máis coa intención de non
prexudicar.
Isto significa que a idea de non prexudicar, ou do que cabe considerar malo, non é tan clara como parece nun primeiro momento. E non
o é, porque ese valor, a orde da natureza, entra en conflito con outros
valores, como a vida. O cirurxián corta ou amputa un membro, é dicir, prexudica para salvar a vida. A vida é un valor que se considera
superior2 ao valor da orde da natureza. Non danar é non alterar a
orde da natureza; mais cando ese valor entra en conflito con outros,
como a vida, resulta que non danar é ir a favor da vida, aínda que isto
obrigue a ir en contra da orde natural. Por suposto que cabe dar unha
xustificación naturalista de todo isto, e foi a que, de facto, se deu: a
orde natural da parte queda suxeita á orde natural do todo, e, por tanto, ten sentido sacrificar unha parte para salvar a orde do conxunto.
Mais a pregunta segue en pé: se a conservación da orde ten carácter
normativo, é discutible que teñamos autoridade para amputar unha
perna.
Se isto é así, a definición de dano non é tan clara como nun principio se pensou. A definición clásica era que dano é toda alteración
da orde da natureza. Pero agora vemos que, na práctica, facían unha
ponderación de ordes, e que en caso de a orde da vida estar en xogo,
consideraban permisible unha desorde como a de amputar unha extremidade, por exemplo. Agora ben, esta ponderación de ordes non
sempre se levou a cabo. O exemplo clásico é a ética sexual. Nela considerouse que todo acto que non estivese directamente destinado á
procreación era desordenado e por iso intrinsecamente perverso. Por
que? Díxose que porque estaba en xogo a orde da especie. Pero isto
dista moito de ser certo. Con isto quero significar que a ponderación
de ordes se utilizou segundo conveniencia e non de modo sistemático.
Co cal debemos concluír que o principio básico foi o respecto da orde
da natureza.
2
Advírtase que o estritamente “natural” sería que un paciente cunha extremidade
gangrenada morrese, xa que a amputación dun membro é completamente antinatural.
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O mundo moderno comeza a dubidar desa idea de orde. Os antigos
baseábana nun concepto filosófico, o de télos ou causa final. Mais a
ciencia e a filosofía modernas considérano asaz problemático e, en
xeral, prescinden del. Non sabemos se a natureza está de veras ordenada. De feito, hai moitas razóns para pensar que se encontra bastante desordenada. E, de ser isto é así, a nosa obriga moral non estaría
tanto en conservar a orde da natureza, canto en modificala, mudala,
perfeccionala.
Á vella linguaxe da orde sucede a outra, a dos valores. A nosa obriga
non é conservar a orde natural senón realizar valores. Cales? Todos:
a xustiza, a paz, a beleza, a amizade, a saúde, o benestar, etc. Non
danar, en concreto, non pode entenderse como a conservación da orde
natural, senón como a evitación dun valor negativo ou disvalor. Obviamente, ese valor de non danar pode entrar en conflito con outros
valores. Así, por exemplo, a versión moderna do razoamento anterior
é que manter a integridade corporal é sen dúbida un valor, máis salvar a vida o tamén é, e parece razoable amputar un membro, o cal
é un disvalor, para salvar outro valor que consideramos superior ou
máis importante, a vida. O que antes se analizaba na linguaxe da
orde/desorde, agora faise desde a linguaxe do valor/disvalor.
Agora ben, unha vez que se produciu este troco de linguaxes, as novidades vanse suceder con certa rapidez. E iso porque o principio básico de toda a ética antiga, a saber, que a vida era a orde fundamental,
a orde que protexer ou restaurar, entra en crise. A vida é certamente
un valor, e un valor moi importante. Pero non é o único, e tampouco
cabe dicir que sexa o superior, de modo que, en caso de conflito con
outros valores, teña que saír sempre triunfante. Nas culturas liberais
e burguesas hai, cando menos, un valor que se considera superior á
vida. É o valor liberdade. Por unha razón moi simple; porque a liberdade é o que constitúe unha persoa, en persoa, en suxeito responsable
e moral. Sen liberdade non hai moralidade nin dereito. E por tanto
é o valor fundante de todos os demais valores. A liberdade é o valor
fundamental. A liberdade é superior á vida. De facto, a vida, en xeral, non é un valor especificamente humano. Vida teñen tamén os
animais. A vida dos animais é un valor, pero non un valor humano. E
a vida do ser humano ten valor humano porque é a vida dun suxeito
dotado de liberdade e, en consecuencia, de moralidade. Non é posible,
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pois, supeditar a liberdade á vida. Moi ao contrario, hai que supeditar
a vida á liberdade.
Todo isto é hoxe elemental, precisamente porque vivimos nunha
cultura liberal e burguesa. Se un analiza, por exemplo, os cambios da
lexislación española desde o ano 1978, ano en que se promulga a constitución española, verá que o dereito foi mudando paulatinamente,
e sempre no sentido que acabo de sinalar: de ser a vida o valor fundamental, pasou a selo a liberdade. Até tal punto é así, que o artigo
quince da nosa constitución, aquel que trata do dereito á vida, inclúe
tamén a figura dos “tratos inhumanos e degradantes”. E non hai dúbida que tratos inhumanos e degradantes son aqueles que se realizan
sobre as persoas, en contra da súa vontade.
Se volvemos agora á sentenza hipocrática, veremos que o modo de a
interpretar variou respecto do que antes tomamos por clásico. Como
entón, tratase agora de dúas clases conxuntas ou inclusivas, non
disxuntas ou excluíntes. Mais o conxunto incluínte non é agora a non
maleficencia senón a beneficencia, e o conxunto incluído, a non-maleficencia. É un cambio de cento oitenta graos. Agora todo acto, tanto moral como xurídico, parte do respecto da liberdade das persoas.
No ámbito sanitario, é isto o que significa a teoría do consentimento
informado. Cada persoa ten dereito a xestionar o seu corpo libre e
autonomamente. Dito doutro xeito, pode e debe xestionar de acordo
co seu sistema de valores, ou coa súa idea de ben, ou co seu proxecto
de perfección e felicidade. É isto o que entendemos por beneficencia.
O beneficente éo, para min, sempre de acordo co meu sistema de valores. Son eu quen define o ben. E o que eu podo considerar bo, pode
non o ser para outra persoa. A iso levou o principio de liberdade de
conciencia. No caso da asistencia sanitaria, isto significa que é o paciente quen debe decidir o que se ha de facer ou non no seu corpo, a
diferenza do que fora tradicional na medicina e ensino da ética médica de maneira ininterrompida ao longo dos séculos.
Agora ben, ten que haber uns límites á liberdade de decisión dos
individuos. Todo o mundo pode decidir o que queira, pero dentro duns
límites. Isto cabe explicalo apelando ao exemplo do fútbol. Non hai
dúbida de que os xogadores son libres de xogar dunha ou outra maneira, e que un gran xogador o fará xenialmente, e quen non o é, farao
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de modo gregario. Mais todos teñen que respectar unhas regras mínimas, que establece o regulamento. Isto é o que hoxe se entende por
non-maleficencia. O enfermo pode decidir todo, menos aquilo que se
considera maleficente. Iso non o pode decidir. Vexamos por que.
É ben coñecida a frase de que a liberdade dun remata onde comeza
a liberdade dos demais. É unha típica expresión da mentalidade liberal. Case con esas mesmas palabras se encontra en Stuart Mill. Eu
son libre de considerar boas unhas cousas ou outras, pero hai certas
cousas que non vou poder facer aínda que queira. Esas cousas, nas
sociedades democráticas, veñen establecidas pola “vontade xeral” da
sociedade. Ela é a que ten que establecer os límites á xestión libre das
cousas; por tanto, é ela a que ten que decidir que é maleficente, ou
que é danar ou que é dano.
Poñamos algúns exemplos. Un primeiro, a ligadura de trompas.
Non hai dúbida de que se trata dunha alteración da orde natural, e
por tanto dunha lesión do corpo da muller. Tamén é claro que, conforme ao criterio clásico, se trata dun dano, de algo maleficente que o
médico non pode facer. De facto, esta foi a postura clásica da medicina. Esta idea estivo presente na medicina até onte mesmo. E non só
na medicina, tamén no dereito. A mutilación foi e é un delito penal.
A ligadura de trompas considerábase un acto de mutilación, e en consecuencia estaba prohibida. Era unha práctica considerada maleficente. Até cando? Até o ano 1983. A L.O. 8/83 introduciu no artigo
428 do Código Penal o seguinte parágrafo: “Non obstante o disposto
no parágrafo anterior, o consentimento libre e expresamente emitido
exime de responsabilidade penal nos supostos de transplante de órganos efectuados conforme ao disposto na Lei, esterilizacións e cirurxía
transexual realizadas por facultativo, salvo que o consentimento se
obtivese viciadamente, ou mediante prezo ou recompensa, ou o outorgante fose menor ou incapaz, en cuxo caso non será válido o prestado
por estes nin polos seus representantes legais”.
Que significa isto? Que a esterilización foi considerada maleficente
até o ano 1983, e a partir de entón non é tida por tal. Por que? Porque
os nosos valores mudaron, e porque pouco a pouco nos fomos desprendendo da vella teoría naturalista e concedendo cada vez maior espazo
e importancia á liberdade como valor.
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Outro exemplo. Tras ese artigo, o 428, achábase no antigo Código
Penal o Título IX, que até o ano 1989 se denominaba “Delitos contra
a honestidade”. A partir desa data, chámase “Delitos contra a liberdade sexual”. Entre os delitos contra a honestidade estaban algúns
que desapareceron, como a homosexualidade ou o bestialismo. Todo
o que dúas persoas adultas fagan libremente, con conciencia e sen
escándalo doutros, é hoxe aceptado como non-maleficente, cousa que
non sucedía antes das reformas.
Puxen estes exemplos para que se advirta algo que me parece
fundamental, a saber, que o contido de “non prexudicar”, ou de “nonmaleficencia” non é fixo, senón que vai variando co tempo, de acordo
coa modificación dos nosos sistemas de valores, e que ademais ten
que ter unha expresión pública e poderse esixir coactivamente. Así,
o Código Penal é un tratado de non-maleficencia. Non é o único. Por
exemplo, os nosos libros de medicina tamén o son, xa que nos din
que cousas están contraindicadas, e é obvio que todo o contraindicado
dana e, por tanto, é maleficente. Así o considera o dereito, e tal é a
razón de que conceda validez xurídica á lex artis médica. Porén, tanto
o Código Penal como a lex artis van mudando co paso do tempo. O
concepto de dano non é fixo senón variable.
Nunha cultura liberal, como a nosa, son os individuos os que definen o que é bo para eles e a sociedade no seu conxunto a que establece
os límites para esa xestión libre ou privada da propia vida. Eses límites son o contido do principio de non-maleficencia. E dado que eses
límites deben estar positivizados en forma de norma xurídica, a todos
se nos deberá esixir o seu cumprimento, mesmo pola forza.
É posible que, chegados a este punto, a moitos lectores lles xurda
unha dúbida. Ben, mais sendo iso así, que ocorre cando eu considero
maleficente algo que a conciencia xeral da sociedade, ou o dereito,
non teñen por tales? O exemplo paradigmático disto constitúeo o caso
do aborto. Na nosa sociedade está despenalizado en varios supostos,
e por tanto pode realizarse sen que un poida ser acusado de “facer
dano” ou de “ser maleficente”. Agora ben, alguén, debido ás súas
crenzas e valores, pode considerar maleficente iso que a sociedade
non ten por tal. Que facer en tal caso? A resposta é clara: obxectar.
Un pode considerar maleficentes cousas que a sociedade non ten por
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tales, e se iso suceder, debe absterse de intervir na realización de actos dese tipo. Iso é o que se denomina “obxección de conciencia”. A
obxección de conciencia non é obxección de lei. O cambio de leis segue
un procedemento nos países democráticos que non é o da obxección
de conciencia. A obxección de conciencia é sempre obxección de acto,
de non participar na realización dun acto concreto. É unha excepción
á aplicación dunha norma ou lei. Excepcionalmente, permíteselle a
alguén non facer algo que a lei manda ou autoriza. Iso implica, moitas
veces, que o dereito dunha persoa a lle ser aplicada a lei, fica danado.
Cando ese dano non resulta corrixible por outra vía ou sen lesionar
gravemente outros dereitos, esa excepción, a obxección de conciencia,
non se pode realizar, xa que iso suporía a posibilidade de deixar a lei
sen efecto, o cal non é posible. Iso ten que determinalo xeralmente
o xuíz, e cando este decide que unha lei debe aplicarse, o non cumprimento dese mandato fai que a obxección de conciencia deixe de
selo e convértase en insubmisión. O cal demostra que a obxección de
conciencia non é, como moitos pretenden, un dereito, senón só unha
excepción á aplicación de certas normas en situacións concretas.
Conclusión
Isto é un pouco do que se podería dicir a propósito do complexísimo
asunto do concepto de dano ou maleficencia. Quedaría claro que é
un terreo salpicado de problemas, cheo de obstáculos. Camiñar por
el non é doado. E iso porque non hai unha definición absoluta de
dano. Os antigos creron dar con ela. Consideraron dano todo aquilo
que alteraba a orde natural. Mais xa vimos que esta definición non
resiste unha análise detida. Hai alteracións da orde natural que non
son dano ou que non poden considerarse dano, como, por exemplo, as
intervencións cirúrxicas. O dano é sempre o resultado dun consenso
social.
Hoxe non se consideran dano cousas que hai poucas décadas si o
eran. Puxemos como exemplos a ligadura de trompas ou a cirurxía
transexual. Son exemplos tomados da área máis obxectiva, a do dano
físico. Porque se de aí pasarmos ao ámbito do dano psíquico, a cousa é
aínda máis complexa. Pénsese, por exemplo, no concepto de “asedio”,
o “asedio moral”. Que debe considerarse asedio moral? Cales son os
seus límites? O asedio moral non leva consigo dano físico senón psico-

16

368

Primum non nocere.

lóxico ou –o que é aínda máis difícil de definir– moral. Que se entende
por asedio moral? Suponse que é a lesión dun valor que unha persoa
ten dereito a preservar. Así, por exemplo, considérase asedio moral o
feito de que alguén sexa posto de lado ou sexa postergado no traballo.
Mais até onde chega ese dereito? É difícil de saber, e ademais a norma
xurídica tampouco poderá aclaralo completamente. Finalmente, será
a xurisprudencia a que deite algo de luz sobre este asunto.
Con isto chegamos ao punto co que quero concluír; que a definición
de dano non ten uns límites absolutos, nin tampouco é posible fixalos
con total precisión na norma xurídica. É un xuízo sempre prudencial,
de prudencia. Dous exemplos abondarán para expresar o que quero
dicir. Primeiro, o dano médico. Dixemos antes que todo o contraindicado é por definición daniño. Mais as cousas claramente contraindicadas son moi poucas. E exceptuando esas, o médico ten que tomar
decisións prudentes; ese é o sentido da lex artis, que non é apodíctica
senón prudencial. O segundo exemplo ten que ver co asedio moral.
Canto hai que poñer de lado no traballo a unha persoa para considerar que foi obxecto de asedio moral? Evidentemente, o límite ha de
ser prudencial e encontrarse no aristotélico termo medio. Podemos
concluír que o concepto de dano non é absoluto senón prudencial. Isto
suscita outro problema que excede destas liñas, o de como debe procederse para a realización de xuízos prudenciais. Existe, con certeza,
unha lóxica da toma de decisións prudentes, da que todos estamos
moi necesitados. Fique para outro momento.
Diego Gracia

Tradución de Xaime M. González Ortega
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Estudos

Das saudades á Saudade a
través da saudade.
A lección de Dalila Pereira e María Zambrano
Andrés Torres Queiruga

O título, un tanto estraño, deste traballo quere ser dalgún xeito o
anuncio da súa tese. Explicitado aparece máis claro: “Das saudades
“concretas” á Saudade “divina” a través da saudade “metafísica” ou
transcendental”. O subtítulo, pola súa banda, apunta cara ao proceso
expositivo. Uníndome á homenaxe que tan merecidamente estamos
a facer á persoa entrañable de Dalila Pereira da Costa e á súa obra,
asocio a lembranza doutra grande muller, afín a ela tanto no espírito
como no pensamento. Fágoo cun propósito duplo. O primeiro, chamar
a atención para un tema que non só merece unha atención máis expresa, senón que está a pedir a berros estudos á altura da súa riqueza:
refírome á comparación, en contraste e diálogo fecundador, entre a
obra das dúas autoras. O segundo, tomar a visión que ambas ofrecen
da saudade para salientar a riqueza universal e iluminar a íntima
dialéctica que move a esencia máis viva deste concepto tan entrañado
na nosa cultura. Este segundo propósito será, loxicamente, o obxecto
directo do presente traballo.
A saudade é tema explícito, extenso e ben estudado na obra de Dalila1. Na de Zambrano, en canto puiden averiguar, nin sequera aparece
a palabra; pero, en cambio, está presente e con profunda afinidade de
Cf., por ex., a precisa síntese que ofrece A. Braz Teixeira, A Filosofía da Saudade,
Lisboa 2006: “Dalila Pereira da Costa”, p. 72-77. Alí mesmo ofrece a reseña principal dos
escritos da autora sobre o tema: Encontro na Noite, Porto, 1973, pp. 139-143; Saudade,
Unidade Perdida, Unidade Reencontrada (1974), em Introdução à Saudade, Porto, 1976,
pp. 77-153; A Nova Atlântida, Porto, 1977, pp. 34 e ss.; Místicos Portugueses do Século
XVI, Porto, 1986, pp. 170 e ss., Os Sonhos, Porto, 1991, e Corografia Sagrada, Porto,
1993, pp. 9 e ss.
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fondo o seu significado máis íntimo e fundamental2. Por iso atenderei
máis á súa obra, aínda que, como queda insinuado, o propósito principal non sexa o do estudo directo do pensamento das autoras, senón
o de aproveitar a súa lección para adentrarnos algo máis no problema
en si mesmo, na análise da Sache selbst.
1. A dialéctica da saudade
Tanto se ten falado da saudade, tantos son os estudos, as opinións
e as teorías, que non cabe dubidar da súa riqueza; pero iso mesmo
fai ver que resulta de urxencia prioritaria unha clarificación da súa
estrutura e da íntima dialéctica da súa realización. Xa indiquei que a
iso alude o título, que intenta marcar un avance triádico, en transo de
afondamento progresivo.
Da saudade, das “saudades”, fálase de ordinario en plural, como de
algo experimentado nos múltiples e diversos avatares da vida humana. Da saudade do amigo están cheas as nosas cantigas medievais, a
saudade da terra visita, insistente e dolorosa, os miles de corazóns
emigrantes, saudade dun pasado acaso máis glorioso preocupa a nosa
conciencia histórica. De saudade fala mesmo a despedida dun amigo,
a ausencia dun amor, o oco transitorio dunha viaxe.
Por veces a reflexión filosófica ficou presa desa inmediatez concreta, correndo o risco de se perder na súa dispersa multiplicidade. Pero
é obvio que a filosofía non se podía resignar a tal inmediatez. Tiña
que ir ao fondo, á procura das raíces, tal vez da raíz única que nesas
saudades se manifestaba, alimentándoas por dentro e constituíndo,
en definitiva, a súa condición de posibilidade. Aínda que non sempre
de maneira consciente e expresa, ese esforzo estaba e está presente en todos os tratamentos verdadeiramente filosóficos do problema.
Por iso a filosofía fala del en singular: fala da saudade. E foi Ramón
Piñeiro un grande amigo de Portugal, que sempre honrou coa súa
2
A miña doutoranda Arantxa Serantes, que traballa sobre ela e Rosalía de Castro,
infórmame que na obra inédita, sobre todo na correspondencia, si, aparece a palabra.
Unha aproximación ocasional ao tema en Zambrano fíxoa, a través do estudo de Ramón
Piñeiro, A. González Fernández, Lírica e metafísica no proxecto filosófico de Ramón
Piñeiro: Cadernos Ramón Piñeiro 1 (2003) 13-38; cf. 9-21. 24-25. 31-32.
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amizade, que, segundo o P. Dias de Magalhães3, proclama de modo
expreso a necesidade desta consideración expresamente metafísica ou
transcendental4.
Pero, como Heidegger ten insistido, cando a filosofía “vai ao fondo”
(zu Grunde geht), ábrese o abismo da significación e comeza o duro
traballo da interpretación. Que é o que se anuncia nese fondo? Porque de aí pode xurdir todo: desde angustia dun nada que ameaza con
aniquilar todo ser o todo sentido, á esperanza que promete e anticipa
a plenitude. Pregunta radical que dividiu e dividirá sempre a filosofía
e que decidirá a orientación máis fundamental dos espíritos.
É precisamente aquí onde a palabra das nosas dúas pensadoras se ergue –lúcida, decidida e luminosa– para anunciar a súa interpretación.
Interpretación unívoca, sen disfraces, a pesar de ir contracorrente das
modas máis frecuentadas e tamén de ordinario máis retóricas e publicitadas. Para ámbalas dúas a saudade apunta á “Saudade”, anuncia
a plenitude dunha orixe que, perdida, espera ao termo da busca e da
entrega. A saudade faise para elas camiño –claro-escuro, luz e tebra,
paraíso perdido e recuperado– da experiencia mística. Agostinho de
Lisboa ou Juan de Ávila, marcados pola Cruz, pero transfigurados
pola resurrección, fanse guía e modelos.
É sobre todo a espléndida contribución deste terceiro e último momento –o da Saudade– o que máis directamente interesa. Pero antes
convén mostrar a súa articulación en encadre na dialéctica de conxunto, pois tamén nela se deixa sentir a súa orixinalidade
2. Das “saudades” á Saudade
Polo concreto empeza sempre a vida, e tamén a reflexión sobre. Non
podía ser doutro xeito nas nosas autoras. Tamén nelas van aparecendo análises dos distintos fenómenos en que se expresa esa vivencia
doce-amarga, que pauta todo discorrer vital.
3
“Ramón Piñeiro, a propósito do significado metafísico da Saudade, situou o saudosismo
filosófico no panorama do pensamento contemporáneo e xustificou a posibilidade e as
características dunha filosofía galaico-portuguesa” (Da história á metafísica da saudade
[1954]; agora en A. Botelho, A. Braz Teixeira, Filosofia da Saudade, Lisboa 1986, 265).
4
Fíxoo xa no seu estudo fundacional Significado metafísico da saudade, publicado en
1951; agora recollido cos demais ensaios no seu libro Filosofía da saudade, Vigo 1984.
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De mediadora a cualifica repetidamente Dalila, extraendo xa o
zume do proceso reflexivo. A saudade “faz a ligação entre passado
e futuro, terra e ceu, morte e vida, homem e Deus, em movimentos
de direccão recíproca ou intermutável, ou indiscernível, como idas e
vindas fechando-se em círculo”5. Mediadora, porque se distende no
tempo e “actúa sempre entre dois polos extremos” (103), xuntando o
afastado, facendo presente a ausencia. “Amor e Ausência são os pais
da saudade”, dinos, recordando a Francisco Manuel de Melo (108).
Por iso, mediación en “processo dialéctico, como conflito: união entre
un estado passado e outro actual, através da desuniãao, entre um
avivência usufruida antes a sua ausência de agora, entre dois seres
separados pelo tempo ou espaço” (109). E, por dialéctica, “misto uno
e indiviso, de dor e alegría”; que non ensume –que non debe ensumir–
na pasividade, senón aguillón que lanza cara adiante, como “semente de movimento, de geração e transmutação própria” (110). Contra
certas visións pesimistas ou derrotistas, Dalila afirma con enerxía:
“Tudo que, aparentemente, na saudade é negativo, é força positiva. O
sofrimento da ausência é força de perfectibilidade. Tendendo a unir
pela dissemelhança, na identificação” (111).
Sen nome ou palabra, tamén en María Zambrano aparece, dispersa
en múltiples e moi ricas análises idéntica concepción, con idéntico
dinamismo. Cabería poñer como motto fundamental da súa reflexión
unha frase da obra fundamental: “Nostalgia y esperanza parecen ser
los resortes últimos del corazón humano”6. Sobre esa pauta vai debullando consideracións referidas a temas fundamentais da antropoloxía, como o odio e a envexa, o amor e o corazón, o soño e a morte;
da literatura e da filosofía, con especial atención á grega e á española;
da piedade, da relixión e da mitoloxía. Obras como El hombre y lo Divino, Hacia un saber sobre el alma7, Claros del bosque8… están ateigadas de análises que remiten en última instancia á “fame conxénita
O. c., 82; en diante citarei esta obra indicando as páxinas no texto.
El hombre y lo Divino, México, 21973, 306.
7
Madrid 1987.
8
Barcelona 1977. Ter en conta que das diversas obras hai, case sempre, varias
edicións
5
6
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das entrañas humanas” que, desde a perda dunha plenitude vivida ou
presentida, buscan “encontrar un alimento puro” que as aplaque9.
Pero en ningunha das autoras son estas análises de detalle o máis
importante. Interesa ante todo baixar a un nivel máis fondo e unitario, á procura daquela preocupación que, como un especie de célula
xerminal, pon en movemento e carga de paixón o seu interese. Neste
aspecto a diferenza das biografías fai diverxer tamén a ubicación dese
núcleo.
Na autora portuguesa déixase sentir con forza a presenza-ausencia
dun pasado glorioso, que, nostalxia viva, sinala posibilidades latentes
e abre metas de futuro. De aí que para ela, en culminación reflexiva,
se asocien en connubio indisoluble “Saudosismo e Mesianismo”. No
pasado do descubrimentos e na rememoración do pulo creador dos
séculos XIV e XV e aínda XV e XVI10 está o futuro da realización
posible: “A saudade como a história é o acto dum povo de assumir integralmente o tempo –esgotando-o. E de o revelar” (86). Con palabras
de acendida beleza expresa así o significado fundamental:
“Será o pleno e consciente uso dessas forças, como forças libertadoras,
de reintegração, que constituirá também a nova contribuição portuguesa, em nova eclosão, à sua obra específica, perene e universal – a Descoberta. Agora num segundo mar, o ‘Mar Absoluto’, o do espírito. Que
será também um segundo mar da saudade. Encontrado, reencontrado.
Onde agora se desenharão novos portulanos e novos roteiros” (92).

Dese xeito Portugal volverá a se encontrar a si mesmo, como o proclamou o Sebastianismo, mantendo viva a ilusión motivadora, a esperanza ideal do Quinto Imperio (Cf. 80. 86.90-94). Recuperando a
voz de dous dos seus “poetas absolutos”, Camões e Gil Vivente, así
como a paixón dos “amantes absolutos”, Don Pedro e Dona Inés, a
saudade axudará á reconciliación potenciadora, chamando a realizar
en plenitude a vocación nacional, identificando a “potência individual
á potência da pátria” (94-95). Poderá asimesmo asumir unha misión
universal, remozando nese “mar absoluto” da saudade a crise da cultura occidental, co seu nihilismo existencialista (81) e co seu Ilumi9
Cf., por ex., El hombre y lo Divino, cit. 396-397, onde mesmo nas ideas platónicas
encontra esa dialéctica.
10
O. c., 90-91.
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nismo racionalista (94), e mesmo contribuíndo á síntese universal da
cultura, onde Oriente e Occidente, Biblia e Budismo, cristianismo e
paganismo (128-148) poden encontrar a súa síntese.
En María Zambrano a raíz nutricia é distinta. Nela a dolorosa experiencia do exilio convértese en fonte reveladora dun existir humano
que non cualifica coa palabra saudade, pero que reflicte o seu máis
íntimo dinamismo. O desterro, arrancando do inmediato, abre a profundidade do pasado, o sedimento secular que nos constitúe, mostrando que “son máis grandes as raíces que as ramas que ven a luz”11.
O desamparo así vivido convértese en ferida aberta que desvela a condición carencial da existencia humana impulsando a buscar a unidade
perdida, desatando o dinamismo creador do soño e da imaxinación.
En palabras dunha boa estudosa, isto marca a carácter existencial da
filosofía de Zambrano: “Filosofía de consolación e esperanza, enunciada pola voz dun suxeito que se concibe como guía que desvela, revela, rescata, paso a paso, os enigmas do ser do home e da condición
humana”12.
Ao se facer profunda, esa experiencia leva a unha evocación do pasado, que, convertido en realidade primixenia, é preciso recuperar,
pois “sabendo o noso pasado é como será verdadeiramente noso, é
como estará vivificado, plenamente presente neste instante, en cada
instante da vida”13. A fecundidade desta experiencia é tan rica, que
Zambrano chega a escribir o xa citado artigo xornalístico co título:
“Amo mi exilio”14. Por iso, igual que en Dalila Pereira, evoca a historia
patria, que, alén de todo literalismo, se converte en exemplar, perdida antes dos inicios do tempo histórico, convertida agora en patria
utópica e modelo exemplar. Exemplar non só para o presente español, que debe renacer desde a súa tradición máis xenuína, de carácter
Amo mi exilio, no xornal ABC, Madrid, 29 agosto 1989, p. 3; cit. por A. Bundgård,
Más allá de la filosofía. Sobre el pensamiento filosófico-místico de María Zambrano,
Madrid 2000, 152. É, por certo, curioso que o noso Castelao acode tamén para desvelar
o segredo da saudade á metáfora das raíces....
12
A. Bundgård, O. c., 169. Neste apartado teño moi en conta, mesmo para as referencias,
esta obra lúcida e rigorosa , a pesar da distancia que toma respecto de Zambrano
(principalmente, o cap. 4, p. 137-177.
13
Pensamiento y poesía en la vida española, Madrid 1987, 25; cit. por A. Bundgård, O.
c., 139.
14
Cf. o seu precioso ensaio El exiliado, en Los bienaventurados, Madrid 1990, 29-44.
11
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cristián e senequista. Exemplar tamén para unha Europa agónica e
decadente, comida polo imperio do idealismo, do naturalismo e do
nihilismo15.
Pero non se trata agora de nos determos nestas reflexións. Interesa
ante todo continuar o a súa dinámica íntima de profundación radical,
que leva ás autoras a dexergar desde a saudade as raíces últimas da
existencia, do Ser e de Deus. Antes porén é preciso pasar pola mediación da saudade transcendente.
3. A mediación da “saudade”
O élan reflexivo que leva a estratos cada vez máis profundos na
análise da experiencia saudosa non podía deterse ante as preguntas
radicais que definen a esencia da interrogación filosófica. Onde radica o significado último da saudade? Que ensina acerca do sentido da
existencia e da cuestión metafísica do Ser? Non é estraño que estas
preguntas se fixeran agudas no tempo crítico xerado polas guerras,
cando Europa, cansa de racionalismo, buscou a resposta nas zonas
profundas do sentimento e nas aspiracións insaciables do corazón.
A Fenomenoloxía que, máis alá da tentación idealista, se volveu ao
“mundo da vida” (Lebenswelt), encontrou na filosofía de Heidegger
e no existencialismo de Sartre unha resposta de tinte escuro e color negativa. A angustia en diversas formas inclinou claramente por
unha versión pesimista e desesperanzada. Fronte a ela, outros pensadores como Bollnow e mesmo existencialistas como Marcel ou metafísicos como Zubiri buscaron unha versión máis positiva, esperanzada
e “religada”. Para a consideración filosófica fíxose, pois, necesaria a
contención ascética dunha mediación que permitise fundamentar de
maneira crítica e explícita a opción por un dos lados da alternativa.
Dese modo ofreceuse a ocasión de avanzar en dúas frontes moi importantes. Por un lado, a meditación sobre a saudade aproveitaba as
novas armas epistemolóxicas que a filosofía estaba a elaborar. Dun
Cf. La agonía de Europa, Buenos Aires 1945. A autora recoñeceu non estar moi
contenta con este libro, escrito baixo a inmediata impresión da guerra (Carta do 3-051979 a Juan Fernando Ortega Muñoz, que este reproduce na súa obra Introducción al
pensamiento de María Zambrano, México 1994, 232 nota; no cap. X, p.232-253, o autor
analiza este tema, ao que tamén remite continuamente a obra citada de Ana Bundgård.
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xeito moi especial as da meditación heideggeriana acerca das Stimmungen, eses “temples de ánimo” que sustentan a vida sentimental,
mostrando o acordo ou desacordo da subxectividade co mundo, ao
tempo que afirman o valor “cognoscitivo” do sentimento, é dicir a súa
capacidade de esclarecer os estratos últimos da existencia humana e
da súa apertura ao Ser. Por outro lado, a saudade entraba na circulación do debate filosófico, de xeito que a afirmación do seu peculiar
entrañamento na cultura galaico-portuguesa, lonxe de a illar, mostrábaa como unha contribución específica a un tema de significación
universal.
Persoalmente, atento á discusión portuguesa e prolongando a reflexión de Ramón Piñeiro, tratei de expoñer como a saudade, xusto
por ser capaz de se traducir en actitudes tan contrapostas como a
“luz divina” de Frei Agostinho da Cruz e a “negra sombra” de Rosalía de Castro, ten que se situar, como raíz unitaria, nun estrato máis
profundo que ámbalas dúas. De facto, a sombra da “angustia” e a luz
da “esperanza” quedan así reveladas na súa condición de respostas
ulteriores á cuestión radical que se fai presente na saudade, que por
tanto se revela como o estrato último e radical da existencia16. Permítaseme dicilo agora con palabras con que definía a saudade no meu
primeiro ensaio:
“ésta [a saudade] ven ser como a inocencia do sentimento, o puro
e aínda incontaminado sentirse do ser humano na súa determinación última, como finitude en acto de transcendencia, como singularidade en transo de comuñón. A saudade sitúase antes da caída
e antes da plenitude: é a pureza do realmente posible in statu
nascendi”17.

A Angst heideggeriana, entón ubicua, ficaba así radicalmente cuestionada na súa primacía ontolóxica, pois tamén ela representaba con
Non entro aquí na análise –máis sutil– do seu modo atemático de presenza, pois a
saudade transcendental non se pode dar en “estado puro”, senón xa sempre traducida
en angustia ou esperanza, ou en formas máis intermedias e concretas: cf. Para unha
filosofía da saudade, Trasalba (Ourense) 2003, 69-74: Carácter pre-ontolóxico da
saudade.
17
Nova aproximación a unha filosofía da saudade, R.A.G., ed. Galaxia, Vigo 198, 44
(Reeditada íntegra en A. Botelho/A. Braz Teixeira [eds], Filosofía da saudade, ed.
Imprensa Nacional, Lisboa 1986, 570-639). A cita pode verse agora 44; agora en Para
unha filosofía da saudade, cit., 64-65.
16
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toda evidencia “unha resposta, un modo concreto” de interpretar
algo. Algo que polo mesmo era máis fondo e que, por iso mesmo, podía ter unha interpretación distinta: a da esperanza. Foi xustamente
o que Bollnow18 entre outros lle obxectou e que el mesmo acabou recoñecendo nas matizacións da súa obra ulterior, onde a Angst deixa
en realidade de ser “angustia”19.
Esta estruturación “vertical” do problema, que debaixo das saudades concretas fai ver a saudade como fondo sustentador transcendental, poucas veces é obxecto de consideración explícita. Compréndese.
Historicamente, a saudade era, de ordinario, explicada como vivencia concreta, encadrada nunha vivencia que daba por suposto que se
trataba dunha aspiración positiva. Aparece claro non só nos estudos
acerca dos nosos Cancioneiros medievais, senón tamén no fenómeno afín da Sehnsucht, encadrada no marco romántico dun “desexo”
(sehn-) á “busca” (Sucht) dunha posible compleción20. Pola súa parte
os autores particulares, dando dalgún modo por resolta esta cuestión,
falaban xa en concreto, tratando de explicar a propia interpretación (a
propia “solución”). A crise histórica, ao salientar a angustia, fixo máis
patente a duplicidade posible da resposta. Hoxe a conciencia crítica
non lle pode aforrar á filosofía o austero camiño da mediación explícita, chamándoa a mostrar as razóns expresas da resposta asumida.
Isto non significa, claro está, que, como acabo de indicar, a conciencia desta duplicidade non estivese presente máis ou menos implícita
da dupla saída deste fenómeno que nunca ocultou o seu gosto doceamargo. Estáo desde logo nas nosas autoras.
En Dalila é clara desde o primeiro momento. Ante todo, porque,
aínda sen se demorar nela, fai a distinción expresa entre unha “dimensão imanente” e unha “dimensão transcendente”, nun parágrafo
onde, remitíndose a Camões, fai mención expresa da dualidade, ao sinalar que na segunda dimensión a saudade “atingirá a sua melancolia
Das Wesen der Stimmungen, 3. ed., Frankfurt a. M. 1956; Neue Geborgenheit, 2. ed.,
Stuttgart/Köln 1960; cf. tamén L. Biswanger, Grundformen und Erkenntnis menschlichen
Daseins, Zürich 1942.
19
Cf. a breve análise que fago en Para unha filosofía da saudade, p. 100-102.
20
Cf., por ex., A. Corbineau-Hoffmann, Sehnsucht: Historisches Wörterbuch der
Philosophie, Bd. 9, 165-168.
18
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a mais ampla e profunda, dilacerante, que ao humano foi dado expresar” (84). E dun modo máis elocuente proclama a dupla realización
histórica desa posibilidade cando afirma belamente: “Tudo oscilará
sempre entre o ‘gosto amargo dos infelizes’, de Garrett, e a ‘saudade
minha, luz divina’, de Frei Agostinho da Cruz” (102). O único aspecto
en que se fai sentir a ausencia da mediación expresa está en que, en
lugar de poñer a saudade como unha raíz que se pode bifurcar en
angustia ou esperanza, ela contrapón inmediatamente saudade e angustia: “O que marcará a diferença entre a positividade da potência
inclusa na saudade, como força de progressão, crescimenteo do homem, e a negatividade, propriamente demoníaca da angustia, como
principio, ou marca de possessão no homem” (87; subliñados meus)21.
No cal, como se verá, reflicte a súa solución, pois pensa –e creo que
con razón– que a máis verdadeira e auténtica tradución da saudade é
a positiva, a que dun xeito ou doutro se realiza na esperanza.
En María Zambrano aparece igualmente a conciencia da dualidade,
só que nela, ao non falar de saudade, a contraposición faise xa entre
as dúas “respostas” concretas: entre a esperanza e a angustia (ou
a desesperanza ou o nihilismo). Os textos son innúmeros e ubicuos,
pois, no fondo, dolorosamente sensibilizada pola amarguísima experiencia do desterro e asombrada polos desastres da guerra, toda a
súa filosofía é un esforzo por recuperar a esperanza fronte a angustia
xerada polo que ela cualificou de “agonía de Europa”. De aí que a súa
filosofía –por outra parte tan existencial– se afaste dos tons sombríos
e angustiados dos existencialismo de Sartre e de Heidegger22. Algo
que se confirma e reforza pola súa profunda e confesada afinidade
con Xavier Zubiri, en canto este, fronte ao “arroxado” (geworfen) de
Heidegger acentúa a “religación”, o estar fundados, sustentados e potenciados pola realidade23.
Véxase aínda: “E vermos que opostamente, saudade e angústia, marcarão dois
possíveis movimentos anímicos, um de trans-cendência humana, ou fazendo-se em
direcção a um seu plano ou estado superior, como céu, ou salvação, e outro de caída na
vasa humana, num seu plano inferior ou estado, como inferno, ou perdição” (88).
22
Tema ben analizado por E. Subirats, “Intermedio sobre filosofía y poesía”, en María
Zambrano. Pensadora de la aurora: Anthropos 70/71 (1987) 94-99, que contrapón o
ton esperanzado de El hombre y lo divino co existencialismo de Heidegger en Sein und
Zeit.
23
Salienta ben este aspecto A. Bundgård, O. c., 43-43, e en xeral todo o cap.1:
21
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Estou seguro de que a mediación reflexiva da saudade ontolóxica
lle permitiría acceder mellor a esa “inocencia” que ela busca e quere
asegurar a través da poesía. Partindo da contraposición inmediata,
pensa que só se pode alcanzar a través da angustia: “No saldría el
poeta de ese sueño de la inocencia si no es por la angustia”24. Pero
así converte en necesidade estrutural algo que, sendo moitas veces
unha necesidade de feito e acaso unha compañía inesquivable, no representa porén o movemento máis orixinario: a promesa-esperanza
anunciada na saudade.
4. Das saudades á “Saudade”
Como fica enunciado ao principio, todo o anterior foi en realidade
preparación para a consideración final, onde reside a contribución
principal das dúas pensadoras. Ambas, co fondura parella e con claridade exemplar, despregan o dinamismo da saudade até a súa culminación. Logran así mostrar que no seu dinamismo máis radical a saudade constitúe para os humanos a profecía suprema daquela plenitude
que –ela e só ela– pode dar cumprimento á súa sede máis profunda.
No oco abisal da saudade anúnciase a presenza velada da plenitude,
a presenza do Ser: en definitiva, digámolo xa, a presenza de Deus.
Nun tempo, hoxe marcado quizais non tanto pola angustia como polo
desconcerto e a desorientación, a súa lección reviste un valor inestimable. Tanto porque coa súa lúcida intuición sinalan a meta, como
porque co seu traballo analítico orientan os pasos polo non sempre
fácil camiño.
Na intuición axudounas algo que todos os estudos recoñecen na súas
obras: un claro alento místico, unha paixón polo Divino, que anima e
unifica toda a reflexión. De facto, a sintonía cos místicos, sobre todo
cos portugueses en Dalila e cos españois en María, constitúe un re“Contextualización histórica de una filosofía sobre la crisis” (p. 25-43). Sobre a clara
decisión de Zubiri de opor a “religación” á “Geworfenheit”, cf. A. Torres Queiruga, Noción,
religación, trascendencia. O coñecemento de Deus en Amor Ruibal e Xavier Zubiri, A
Coruña 1990, 185-206.
24
Filosofía y poesía, en María Zambrano, Obras reunidas I, Madrid 1971, 194; as súas
análises son, con todo, moi iluminadoras: cf.187-198. A. Bundgård, O. c., 249, interpreta
agudamente: “La poesía ‘deshace la historia’, se desprende de hechos y sucesos y
busca lo original indiferenciado, más allá del tiempo y la memoria, la inocencia primera
anterior a la angustia” (subliñado meu).
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curso constante, unha verdadeira atmosfera, que abre a saudade cara
o seu misterio último. Nesa dirección vai tamén a declarada simpatía de fondo por unha orientación cara ao platonismo de orientación
místico-relixiosa. E cando evocan os grandes escritores, como Camões
e mesmo Pessoa25 ou Cervantes e Machado, saben ler neles a presenza
máis ou menos velada do Sagrado, igual que o fan nos grandes mitos
e nos deuses da antigüidade grega.
Convén, así e todo, facer unha observación importante para esquivar un posible equívoco, ao que non escaparon algúns comentadores:
non descobren elas ese dinamismo “divino” da saudade simplemente
por estaren dotadas dun espírito “místico”. Certo que sería inxenuo
negar que a fina sensibilidade relixiosa de ambas as axudou no descubrimento. Pero, na circularidade de todo o verdadeiramente profundo, é igualmente certo o contrario: grazas a que saben ler o xenuíno
dinamismo da saudade, descobren nela a dimensión mística do espírito e a infinita fondura ontolóxica da oculta Presenza que a suscita.
Zambrano é mesmo consciente de estar realizando unha certa
“transgresión filosófica” do seu ambiente, cando anos máis tarde,
reflectindo sobre a súa obra e referíndose nada menos que ao seu
grande mestre, recoñece que o seu pensamento atreveuse a discorrer
por “lugares onde o de Ortega y Gasset non aceptaba entrar”26. Por
iso ambas acoden a unha “razón poética”, que, sen desprezar as achegas do intelecto teórico, queren enriquecela con todos os resortes da
subxectividade humana, amasada de sentimento, imaxinación, soño,
poesía e apertura ao sagrado. E aí radica a segunda gran valencia da
súa lección. Porque dese xeito logran despregar na súa enteira complexidade as antenas do espírito, que, alimentado na tradición, iluminado polos místicos, aleccionado polos creadores e en fina sintonía coa
carne do mundo, vai descubrindo paso a paso a estrutura máis íntima
desa profecía inmemorial que é a saudade.
Non corresponde xa a estas reflexións entrar en análises detalladas.
A súa finalidade principal é máis ben animar a estudos ulteriores,
chamando a atención para a riqueza dunhas obras que, tanto no di“A paixão do Absoluto, assim se podería chamar toda a obra de Pessoa”, di no escelente
libro que lle dedica, Porto 1971, 98.
Prólogo de 1986 á reedición de Hacia un saber sobre el alma (1950), Madrid 2000.
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namismo peculiar a cada unha como na fascinante suxestión da súa
converxencia, teñen aínda moito que ensinar. E resulta de enorme
significación o feito de que, partindo de perspectivas culturais distintas e sen que sempre empreguen sequera nin a mesma conceptualización nin o mesmo vocabulario –como dixen, María Zambrano non
fala de “saudade”–, ambas dexergan idéntica estrutura e ábrense aos
mesmos infinitos horizontes. As dúas, en efecto, grazas á saudade,
convocan ao descubrimento do verdadeira e ultimamente humano en
canto iluminado pola inaprensible pero insistente chamada do Divino. No oco aberto por esa fina e escura dialéctica de recordo-promesa
que caracteriza a aspiración saudosa, saben ler a memoria dunha
orixe eterna, que, máis fonda que o tempo e a historia, se converte en
chamada de realización e promesa de plenitude.
E aquí –permítaseme agora falar un pouco como teólogo– atrévome
a insinuar que as nosas culturas teñen aberta unha dupla tarefa fascinante. Por un lado, repensar a saudade desde aquel exitus-reditus,
“saída da orixe e volta á orixe”, que obsesionou o neoplatonismo e
permeou tamén a grande teoloxía cristiá. Por outro, evitando –como
fan as dúas autoras27– toda tentación de impersonalismo metafísico
ou superficialmente oriental, encher esa estrutura coa calor persoal
e personalizante da idea irrenunciablemente bíblica da creación-poramor. Tal vez, encerrado nese misterio, estea a agardar por nós a
mensaxe máis íntima da saudade: saíndo totalmente de Deus –ex nihilo sui et subiecti–, o noso ser está feito da súa substancia –”porque
somos da súa familia”, dixera o mesmo san Paulo, citando a un poeta
pagán28 (Feitos 17,28)–; de xeito que a saudade se revela entón como
o recordo inmemorial que a través da vida e da historia nos chama,
con voz silente pero incansable, a crecer na asunción consciente da
Dalila: “O Eu, que o budismo estabelecera como inapreensível por experiência
directa, será apreendido como realidade central, própria e concreta” 134; cf. 135-148).
Zambrano rexeita a saída de “desnacer a la manera de Buda y todas las religiones que
quieren ante todo borrar el hecho del nacimiento y anularlo” (Hacia un saber sobre el
alma, cit., 113); e, acudindo, baixo a guía de Agostinho, ao amor cristián insiste no seu
carácter personalizante “por contraste con la concepción del amor en la Filosofía y en el
pensamiento oriental”, así sintetiza A. Bundgård, O. c., 409, a de Zambrano, remitindo
sobre todo a La confesión: género literario, Madrid 1995.
28
O poeta é Arato (s. III a. C.), que, en realidade, di: “traemos del a nosa orixe”. Paulo
reforza e acomoda desde a experiencia bíblica: Xén 1,26; 2 Pe 1,4; 1 Jn 3,2. Tomo os
datos da Traduction Oecuménique de la Bible (TOB), Paris 21977, 411.
27
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inmemorial comuñón primeira, até chegarmos á súa consumación escatolóxica, alén dos límites do espazo e do tempo29.
Pero, para terminar, debemos deixar agora este tipo de consideracións, volvendo á lección expresa das nosas autoras, sinalando brevemente algunhas liñas principais. Subliñemos de novo a importancia
desa lección estar elaborada para un tempo que Heidegger cualificara
de “menesteroso” (dürftiger Zeit)30, e o feito de que non se limitan a
un simple enunciado, senón que intentan aclarar para os demais o
camiño por onde é posible ila descubrindo e asimilando. De facto, na
obra de ambas, permítaseme expresalo así, márcase un verdadeiro
itinerarium mentis “saudosae” in Deum. Por máis longa e detallada,
isto aparece máis claro na obra de María Zambrano; e resulta iluminador sinalar como dedica dúas grandes obras a explorar as dúas
dimensións fundamentais por onde discorre o fluír da saudade: Hacia un saber sobre el alma olla con decisión para a dinámica subxectiva, mentres que Claros del bosque ilumina os lugares do ascenso
obxectivo. E do libro El hombre y lo divino, a súa obra capital cuxa
traxectoria está definida por un claro ascenso desde as escuridades
dos “ínferos” ás claridades de Deus, afirma expresamente que podería ser “o título xeral” dos libros por ela dados ao prelo31. E non cabe
dúbida que, a pesar da súa menor extensión, idéntico ascenso define
a marcha íntima da obra de Dalila Pereira.
Ascenso dialéctico, que, lonxe da fácil inxenuidade, sabe –en Dalila– que “leva aos estados os mais elevados”, xusto porque nace “dos
estados mais fundos do ser humano” (93), igual que sabe –en María–
que a maior fondura da esperanza amañece nos momentos da máis
Nesta mesma dirección escribín noutro lugar que a saudade “constitúe e fío de Ariadna
que, aínda nos abismos máis desesperados da angustia, lle permite ao ser humano non
perder nunca totalmente a esperanza de se atopar a si mesmo. Sería interesante, mesmo
talvez fascinante, estudar desde aquí os mitos da “saída do paraíso”: entrada na “culpa”,
como quería Hegel (Lecciones sobre Filosofía de la Historia Universal, Madrid 1974, 548551) e abismo que chama á desesperación, como analizou Kierkegaard (El concepto
de la angustia, Madrid 1940) ; pero tamén aposta xenesíaca, de carácter “saudoso”,
pois a Biblia, recoñecendo ambas cousas, introduce simultaneamente a esperanza, coa
promesa de salvación: Xén 2, 15 (Para unha filosofia da saudade, cit., 65).
30
Wozu Dichter? (1946), recollido en Holzwege, Pfullingen, 41963.
31
Cit., 9 (Prólogo á segunda edición).
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profunda crise32. Por iso na súa ascensión acoden ambas a todos os
recursos do espírito, onde o rigor da razón teórica, se ensancha e completa coa fonda sabedoría da experiencia mística, así como coa luz da
poesía e misteriosa aurora dos soños que veñen das raíces, prolongados aínda en Zambrano por camiños máis complexos como a “guía”33
e a “confesión”34.
Pero, repito, as análises máis concretas piden xa traballos especializados. Aquí abonde deixar claro para o futuro o fecundo que pode resultar ter en conta a complementariedade nos tratamentos das dúas
autoras. Dalila Pereira da Costa, fiel á súa tradición cultural e aleccionada por ela, concentra e esencializa o seu discurso apoiándoo de
maneira expresa no nome e no concepto da saudade. A obra de María
Zambrano, moito máis extensa, ofrece enormes posibilidades de enriquecer o así conquistado, ao tempo que podería gañar en claridade e
eficacia tomando a saudade como fío condutor no que unificar e estratificar a múltiple riqueza das súas numerosas e demoradas análises.
Nunha cultura demasiado traballada por un pragmatismo superficial e por un consumismo adormecedor sería bo que a meditación
sobre a saudade nos abrise ao grande e xenial interrogante de Pessoa,
citado por Dalila: “Quando é que despertarei de estar acordado?”35.
Pregunta á que –fondo misterio da comuñón dos espíritos– fai eco
afirmativo e case literal María Zambrano, pois tamén ela sabe que
cando, como sucede na lucidez da saudade, se acolle a luz do “soño
creador”, entón soñar é xa espertar36.
Andrés Torres Queiruga

Teólogo. Profesor de Filosofía da Relixión da USC

Cf., entre moitos lugares, a análise magnífica de Hacia un saber sobre el alma, cit.,
99-121: La vida en crisis.
33
“La ‘Guía’ como forma de pensamiento”, en Hacia un saber sobre el alma, cit., 71-97
34
La confesión, género literario y método, México 1943. Destes dous “métodos” ocupase
con detalle J. Ortega Muñoz, Introducción al pensamiento de María Zambrano, cit., 159194.
35
O esoterismo de Fernando Pessoa, cit., 96.
36
Cf. El sueño creador, en Obras reunidas, cit., 15-112.
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40 anos da Humanae Vitae.
Un punto de inflexión no
pontificado de Paulo VI
Xosé Manuel Caamaño López

Foi na festa do Apóstolo, probablemente xusto naquel intre no que
os tiraboleiros agarraban as cordas do botafumeiro entre a confusión
dos fieis, xusto cando as ascuas comezaban a non ser máis ca cinza.
Corenta anos despois moitos aínda se preguntan por que Paulo VI,
aquel día do 1968, cando mentres outros berraban en París o “fai o
amor e non a guerra”, el chamaba aos cristiáns á paternidade responsable sen cortapisas. Foi o primeiro dos cardeais de Xoán XXIII, o que
fixo aterrar o Concilio, un Papa nun dos momentos máis difíciles do
catolicismo. Montini era un home cunha excelente preparación cultural e intelectual, cuns desexos de diálogo que lle valeu a incomprensión duns e a desconfianza doutros, o Papa das decisións calmadas e
ben meditadas, o da Ostpolitik, o do compromiso social e o das aspiracións universais da fe e da xustiza. Tanto foi así que se puido dicir que
“a onde chegaba o corazón de Xoán XXIII, chega o avión de Paulo VI”:
Xerusalén, Bombai, Bogotá, Medellín, Kampala, Filipinas, Australia,
a ONU..., as pedras de Roma deixaban paso á chamada e ao berro dos
necesitados. Eclesiam suam e Populorum progresio, dúas encíclicas
que aventuraban un pontificado realmente encarnado no mundo e
na situación real dos fieis da terra, onde o Papa non sería unha sentinela da ortodoxia senón un promotor da verdade. Por que firmou a
encíclica Humanae vitae e por que lle supuxo un punto de inflexión
no seu Pontificado? Por que a mala prensa, a contestación de médicos
e científicos, de fieis, teólogos e ata conferencias episcopais –que el
mesmo relanzara– de todos os recunchos da terra? É máis, por que a
sorpresa ante a reafirmación da que non era senón doutrina católica
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tradicional sobre a anticoncepción? A encíclica sobre a vida humana
foi probablemente unha das máis polémicas e comentadas de toda a
historia. Hoxe, corenta anos despois, cómpre facerse eco dun feito que
influíu notablemente nun dos mellores pontificados que recordamos.
1. O contexto da HV
O tema realmente accidentado da HV foi o referente ás prácticas
anticonceptivas. Cal era a situación para que Paulo VI tivera que reafirmar a doutrina? Realmente sempre se deron prácticas desde tipo,
pero a partires do século XVIII a regulación da natalidade vai ter unhas novas características debido ao nacemento de ideoloxías antinatalistas. Xa no ano 1798 Thomas Robert Malthus publicara An Essay
on The Principle of Population, onde avoga polas restricións morais
da natalidade retardando os casamentos ou coa abstinencia sexual. A
partires de aquí créase en Estados Unidos e Inglaterra un movemento de regulación da natalidade ao mesmo tempo que en Francia comezan a diminuír os nacementos de maneira notable. Pouco a pouco
o movemento antinatalista neomalthusiano vai medrando, do mesmo
xeito que a inicial benevolencia dos bispos franceses se irá mudando
en acusacións verdadeiramente duras. Aínda que xa a metade do XIX
comezan a aparecer métodos anticonceptivos coma a esponxa oclusiva, a ducha poscoital e o preservativo de goma, o método clásico
seguía sendo o coitus interruptus –tamén chamado onanismo– e nel
se centraba o ataque e a discusión eclesiástica.
As xerarquías de distintos países comezan o contraataque, pero a
verdadeira ofensiva tería que iniciala, probablemente, un organismo
da Comuñón Anglicana cando na Conferencia de Lambeth do 15 de
agosto de 1930 aproba unha resolución na que acepta os medios anticonceptivos sempre e cando exista unha razón moral para limitar a
fecundidade e existan razóns sólidas para evitar a abstinencia. Di o
texto: “no caso no que exista unha obriga moral evidente de limitar ou
evitar a fecundidade, e onde haxa unha sólida razón moral para evitar
a abstinencia completa, a conferencia admite que outros medios poderían utilizarse, coa condición de que isto se faga á luz dos mesmos
principios cristiáns”. A resposta de Pío XI non se fixo esperar. Tanto é
así, que o 31 de decembro dese mesmo ano publica unha das encíclicas
máis duras que recordamos, sen ambaxes, doutrina clara e concisa,
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a Casti connubii. Recollendo a tese tradicional agustiniana sobre os
bens do matrimonio, Pío XI escribe: “calquera uso do matrimonio no
que maliciosamente quede o acto destituído da súa propia e natural
virtude procreativa vai contra a lei de Deus e contra a lei natural, e
os que tal cometen fanse culpables dun grave delito”. Tanta dureza
amosaba que algúns non dubidaron en considerala doutrina infalible.
Segue dicindo: “Esta prescrición segue en pleno vigor o mesmo hoxe
que onte, e tal será mañá e sempre, porque non é un simple precepto
de dereito, senón a expresión dunha lei que é natural e divina”. A
toma de postura da Igrexa Católica quedaba, polo tanto, perfectamente clara.
Pero os anos seguintes non farían senón poñer máis aínda en cuestión as teses fundamentais dunha doutrina perenne ao longo dos séculos. O problema demográfico atizaba as conciencias da humanidade
e o coitus interruptus iría deixando paso aos anovulatorios orais coma
a píldora anticonceptiva a partires dos anos cincuenta, desvinculando
claramente, por primeira vez, sexualidade e procreación, sen esquecer a importancia da revitalización do sexo que se viña dando xa desde
1929 coa publicación da obra de Wilhelm Reich A revolución sexual.
O debate entre os moralistas iría collendo cada vez máis forza. Xa
non era preciso interromper a estrutura natural do acto sexual, nin
sequera a esterilización cirúrxica. Aínda máis, a píldora permitía regular o ciclo menstrual ou tratar medos psicolóxicos ante o embarazo,
sobre todo nun momento en que todas as circunstancias económicas
e sociais aconsellaban limitar o número de descendentes. Había, por
tanto, que cambiar a doutrina?
2. O Concilio e as Comisións de estudo
Este era o panorama nos albores do Concilio. A disxuntiva estaba
servida e tratando da institución matrimonial algo habería que dicir.
As discusións eran acaloradas, tanto que xa Xoán XXIII decidiu crear
unha Comisión co obxectivo de estudar a cuestión máis a fondo. A resposta non ía ser sinxela e Paulo VI decidiu non só ampliar os membros
desa Comisión, senón reservarse unha decisión que el mesmo daría
despois do Concilio, de modo que a marcha deste non se vira alterada
pola discrepancia de opinións. O mesmo ocorreu nas disputas acerca
do celibato sacerdotal. Tal é así, que os pais conciliares, na Constitu-
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ción Gaudium et spes, tan só chegaron a sinalar a importancia da obediencia ao Maxisterio evitando, deste modo, discrepancias excesivas:
“na regulación, pois, da procreación, non lles está permitido aos fillos
da Igrexa, en virtude destes principios, ir por aqueles camiños que o
Maxisterio, ao aplicar a lei divina, non aproba” (n. 51).
A Comisión continuou o seu traballo ata xuño de 1966 con grandes
diverxencias entre os propios membros, algo ben coñecido gracias á
filtración duns documentos que deberían ser secretos. Un deles, coñecido coma o documento da minoría dado que tan só estaba sustentado
por un grupo reducido de catro teólogos –Ford, Zalba, Lestapis e Visser–, era oposto ao cambio afirmando que non cabía posibilidade de
erro nunha tradición que se mantivo tan constante, de maneira que
se agora se cambiaba a doutrina conlevaría o descubrimento dunha
equivocación que levaría aos fieis polos derroteiros da confusión co
conseguinte desprestixio do maxisterio en terreo moral. É o ben coñecido argumento de autoridade e de tradición.
Por outro lado, o documento da maioría presentado ao Papa co título
de Esquema do documento sobre a paternidade responsable, pretendía
responder ao anterior matizando o sentido da doutrina tradicional.
Nel non só se afirma a necesitade de atender a criterios obxectivos
para escoller os medios de regulación da natalidade, senón tamén a
necesidade de que eses medios estean de acordo coa natureza da persoa e dos seus actos para que se conserve o sentido da mutua entrega
e da fecundidade nun clima de amor. Sinalando que todos os medios
comportan algún elemento negativo, afirma tamén que o método a
elixir debe ser aquel que na situación concreta comporta o menor elemento negativo posible, tendo en conta que esa elección depende de
cales sexan os métodos dos que poida dispoñerse nunha rexión, nun
tempo, e nun matrimonio concreto, algo que depende tamén da mesma situación económica.
Tratábase dunha vía de apertura práctica que Paulo VI non chegou
a considerar como definitiva, de modo que a Humanae vitae inclinouse
pola opción do grupo da minoría, o que trouxo tras de si numerosas
respostas e matizacións non só de científicos, médicos e teólogos, senón tamén de Conferencias Episcopais de medio mundo.
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3. O texto da Humanae vitae
A pesares dos puntos máis polémicos, sería unha inxustiza non recordar tamén todo o que de positivo recolle o documento de Paulo
VI. Tras sinalar os aspectos máis destacados da nova situación social
como a demografía, a muller, o traballo, a vivenda, etc., e vendo as
grandes dificultades que presentan todos eses cambios, Paulo VI non
dubida en situar o problema do control de natalidade no marco máis
amplo dunha visión global do ser humano, sen reducilo simplemente
ás dimensións biolóxicas ou psicolóxicas. O amor conxugal é o senso do matrimonio, un amor humano, total, fiel, exclusivo e fecundo
(n. 9). De feito –e en continuidade co Concilio– a doutrina dos bens
matrimoniais queda totalmente superada afirmando como aspectos
esenciais a “unión” e a “procreación” (n. 12), tal e como fará máis
tarde o Código de Dereito Canónico. Ben certo é que se trata das dúas
caras dunha mesma moeda, dado que son elementos que nunca deben –segundo a HV– ir desvinculados, de modo que todo acto sexual
matrimonial (dimensión unitiva en canto expresión de amor) debe ir
sempre aberto á procreación (función procreativa).
A partires deste principio fundamental, Paulo VI saca as consecuencias. En primeiro lugar “hai que excluír absolutamente, como
vía lícita para a regulación dos nacementos, a interrupción directa
do proceso xerador xa iniciado e, sobre todo, o aborto directamente
querido e procurado, aínda que sexa por razóns terapéuticas” (n. 14).
En segundo lugar exclúese tamén “a esterilización directa, perpetua
ou temporal, tanto do home coma da muller” (n. 14). E, finalmente,
exclúese “toda acción que, ou en previsión do acto conxugal, ou na súa
realización, ou no desenvolvemento das súas consecuencias naturais,
se propoña, coma fin ou coma medio, facer imposible a procreación”
(n. 14). Con tales afirmacións quedaba rexeitado como moralmente
admisible o recurso a calquera método anticonceptivo –caso da pílula
ou do preservativo– salvo aqueles que respectan os períodos infecundos, sempre e cando existen motivos serios para espaciar os nacementos. Obviamente, nestes períodos non se lle pon barreira á función
procreativa, aínda que a súa eficacia é bastante dubidosa. Non é difícil
ver debaixo destas consideracións a fundamentación na lei natural e,
por tanto, da licitude de recorrer aos ritmos naturais da fecundidade
(n. 16). Déixase, no tanto, a porta aberta ao uso de medios terapéu-
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ticos, é dicir, a aqueles necesarios para a curación de enfermidades
aínda que impidan a procreación, sempre e cando o impedimento non
sexa directamente buscado (n. 15).
4. Obxecto de controversia
Aínda que non faltou quen se sentiu arroupado coa reafirmación
da doutrina, os máis críticos rapidamente levantaron as súas voces,
non só científicos, médicos e filósofos aos que os presupostos de afirmacións tan serias lles parecían pouco avaladas, senón que tamén se
iniciou un verdadeiro debate a nivel teolóxico e eclesial. Pouco despois
da súa publicación un grupo de 87 teólogos firmaba unha Declaración
en Washington, mentres outros –da talla de J.M. Aubert, A. Auer, F.
Böckle, O. Franssen, P. Schoonenberg, C. Sporken ou R. Van Kessel–
facían o correspondente en Amsterdam. Voces de oposición que permaneceron case escurecidas polas sorprendentes e inusuais respostas
e matizacións de moitas conferencias episcopais.
Ben é certo que a maioría desas aclaracións eran palabras de claro apoio ao documento papal e todas comezaban xustificando e aínda
loubando a súa competencia nesta materia. Non obstante, moitas delas irían poñendo matices a unha doutrina que xa Paulo VI afirmara
que non era completa. Sabedores das dificultades de aceptación e, sobre todo, de adhesión que ía supoñer para os fieis o texto da encíclica,
xa a Conferencia Episcopal Italiana advirte que non se trata dunhas
afirmacións feitas ex cathedra e, polo tanto, infalibles, senón que tratan de responder a unha situación real concreta que doutro xeito se
podería prestar facilmente a moitas terxiversacións e ata manipulacións. En materia moral non hai afirmacións dogmáticas, senón que
se trata de directrices que se van incorporando con respecto á tradición e atención aos avances da propia realidade e ao coñecemento
que dela imos adquirindo ao longo da historia. O mesmo afirman os
documentos doutros episcopados coma o canadense, o austríaco ou o
francés, segundo os cales as palabras do Papa na HV non constitúen
un xuízo infalible e, polo tanto, non sempre obrigan obxectivamente.
O que hai é que conxugar os valores da mellor maneira posible e de
forma honesta, din os canadenses. Sendo a contracepción unha desorde, non sempre ten por que ser culpable, din os franceses. Aínda a
Conferencia Episcopal Alemana chegará a dicir que “os pastores de
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almas no seu ministerio e de maneira especial na administración dos
santos sacramentos han de saber respectar a decisión de conciencia
por parte dos fieis”, o que non quita acoller con humildade as palabras da encíclica.
En definitiva, as diversas Conferencias Episcopais sabían das dificultades prácticas que se presentaban e tentaron, dalgún xeito e con
máis ou menos acerto, dar unhas orientacións que favoreceran a acollida dun documento que non sería nada fácil de incorporar nunhas
circunstancias verdadeiramente pouco favorables.
5. Cuestións en debate
A Humanae vitae removeu os cimentos non só de cuestións estritamente morais, senón incluso de temas importantes no campo da
dogmática. As polémicas levantadas non foron tan só sobre a licitude ou non dos anticonceptivos. Cuestións coma a infalibilidade, a colexialidade, a lei natural, etc., pasaban a figurar nun primeiro plano
do debate teolóxico a partires de entón.
O primeiro que cómpre dicir é que unha encíclica é palabra dun
Papa, maxisterio auténtico e, polo tanto, débeselle asentimento e acollida polo menos por parte dos fieis católicos. Agora ben, non toda
pronunciación papal é feita ex cátedra nin irreformable. Con respecto
á Humanae vitae, Karl Rahner escribía que se trata dunha doutrina
reformable, non constitúe ningún dogma de fe senón unha ensinanza
ante un problema concreto, o que non quita que os católicos teñan
a obriga de tomala en serio dado que se trata da palabra dun papa
preparada coidadosamente e cunha larga tradición doutrinal. Aínda
así, que sexa reformable non quere dicir que sexa errónea, pois probablemente nada hai que poda caer tan fácil no erro coma unha opinión
subxectiva e persoal. A preparación e a formación son fundamentais
para o disenso dentro da Igrexa, o que tamén conleva un maior afundimento no chamado silentium obsequiosum.
Por outra banda, cando Paulo VI publicou a encíclica cun texto máis
próximo ao informe da minoría que da maioría da comisión de estudo,
xa se sementaron algunhas dúbidas sobre o procedemento para tomar
decisións doutrinais tan importantes e que afectan, precisamente, a
aqueles que viven a súa sexualidade nunha comunidade de vida e
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amor como é o matrimonio e que non teñen, polo tanto, a obriga da
castidade. Recordemos que uns dous tercios da comisión non eran
teólogos nin cregos e que a maioría desexaba, senón un cambio, si
unha maior benignidade cara unhas prácticas que veñen a expresar
o amor entre dous e que forman parte da intimidade interpersoal da
propia parella. Tal foi así que houbo quen non vislumbrou por ningures nin a colexialidade da que tanto se falara no Concilio nin o sensus
fidelium dos crentes católicos.
Polo que se refire á fundamentación da Humanae vitae tamén
Rahner sinalara as grandes carencias que posúe. O mesmo Paulo VI,
como dixemos, non pretendía elaborar unha doutrina completa sobre
a cuestión. Agora ben, queda patente que no trasfondo do texto hai
unha visión da lei natural que non a todos convence e que está sendo obxecto de numerosas críticas dende fai tempo. Xa sen dubidar
da competencia do maxisterio na determinación das normas de lei
natural –nas que, por outra banda, xa o cardeal Levada na súa tese
de doutoramento negaba a posibilidade de infalibilidade–, pode ser a
orde da natureza criterio único de moralidade? En relación con esto
algúns pregúntanse: por que se fai tanto énfase na “intención” para
descalificar uns medios cando se acepta o recurso a outros –por ser
naturais– sendo a intencionalidade a mesma?
Igualmente de interese sería unha análise máis profunda acerca do
acto moral, da intención e da finalidade, é dicir, das fontes clásicas
para a valoración dun acto moral que aquí están practicamente ausentes: pode un acto illado considerarse como elemento definitorio
dunha relación? Como un acto intrinsecamente malo pode deixar de
selo por motivos coxunturais? É máis, Josef Fuchs chega a preguntarse: pode referirse o intrinsece malum a determinados actos ou máis
ben á vida e á actitude global da persoa que os executa? Nesta liña
non hai que esquecer tampouco toda a disputa sobre o mal menor que
ultimamente se puxo sobre a mesa pola súa aplicación nos casos de
SIDA.
Por último, non falta aínda quen sinala as dificultades de relación
que se poden dar entre as normas maxisteriais e a conciencia individual dos fieis que tentan prestar obediencia non sen grandes dificultades, e que conleva o problema sinalado fai anos por Congar da
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recepción da doutrina eclesiástica, é dicir, da aceptación de verdades
referentes, neste caso, ás costumes.
En definitiva, a Humanae vitae foi unha encíclica que pretendeu
responder a un problema de grande importancia co fin de evitar egoísmos e manipulacións incluso dende os gobernos, e que probablemente
ao propio Paulo VI lle supuxo non poucas angustias ante as dificultades de aceptación que estaba tendo, algo que condicionou os anos posteriores do seu papado. Sería unha inxustiza, corenta anos despois,
non recoñecer todo o bo que o seu texto suxire, o que non elimina a
tarefa dos especialistas de seguir afondando nun tema que ata o de
agora non está totalmente definido.
Xosé Manuel Caamaño López

Universidade Pontificia Comillas de Madrid
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A ciencia e o “espazo” de Deus
Nota a propósito da visita de
Stephen Hawking a Santiago de Compostela
Pedro Castelao

O Consorcio de Santiago, xunto coa Universidade de Santiago de
Compostela, acaban de lle conceder o premio “Fonseca 2008” á Stephen William Hawking. O galardón premia o seu labor de divulgación científica. Como é sabido, Hawking é profesor de matemática
aplicada e física teórica en Cambrigde. Os máis de vintecinco millóns
de exemplares vendidos da súa obra Historia do tempo acreditan, sen
ninguha dúbida, o acerto do xurado. Na recente rolda de prensa que
concedeu hais uns días afirmou –logo de ser preguntado se, no futuro, os homes seguirían precisando de deuses– que “os físicos cren
que o universo está gobernado por leis científicas. Estas leis deben
cumprirse sen excepcións, pois, do contrario, non serían leis. Isto non
deixa moito espazo para milagres, ou para Deus”.
Non por habitual deixa de ser abraiante que os periodistas fagan
preguntas teolóxicas aos científicos, e preguntas científicas aos teólogos ou aos bispos. Preguntar a un matemático e astrofísico polo
futuro de Deus (ou dos deuses) das tradicións relixiosas do planeta é
tan desconcertante como preguntarlle ao presidente dunha conferencia episcopal sobre xenética, medicina ou sobre a teoría da evolución.
Con todo, o que máis sorprende non son as preguntas, senón que os
interrogados non só non confesen a súa ignorancia (a non ser que
ademáis de físicos, sexan teólogos, ou ademáis de bispos sexan científicos), senón que mesmo non dubiden en respostar.
En calquera caso, ao meu ver, tanto nun caso coma no outro cométese o mesmo erro: a competencia persoal nun ámbito de investigación non faculta ilimitadamente noutros ámbitos de coñecemento.
Dito doutro xeito: os científicos, en canto científicos, non poden facer
afirmacións que pretendar ter verosimilitude teolóxica, así como os
teólogos, en canto tales, non poden invadir impunemente o ámbito
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da ciencia. Obxectos de estudo radicalmente diferentes, metodoloxías
absolutamente distintas e unha longa historia de mutuos e estériles
desencontros, deberían ser máis que suficiente para clarificar definitivamente a relación entre a ciencia e a teoloxía.
Esta distinción de ámbitos e a confesión explícita dos propios límites de cada disciplina non significa que calquera científico non poida
dicir públicamente o que queira sobre o futuro da humanidade en relación con Deus ou co que lle pareza. Faltaría máis. De feito, o propio
Hawking, na conferencia impartida no Pazo de Congresos a tarde do
sábado 28 de setembro, dixo explicitamente que a súa reflexión científica non implicaba a negación de Deus. Cousa que, por outra parte,
non tivo nos medios o eco que si tivo a declaración anterior. Pero o
que si significa todo isto é que esas afirmacións sobre o porvir da relixión, sobre os milagres –que desde logo non son comprendidos pola
maioría dos teólogos de xeito máxico– ou sobre a presenza de Deus
–que é unha cousa ben diferente–, non só non están avaladas polos
resultados empíricos das investigacións científicas –non poden estalo
por principio: sobre Deus non hai ecuacións matemáticas nin pode
ser obxecto nin dun macro- nin dun microscopio–, senón que, ben
miradas, –así, por elas mesmas– non pasan de ser expresión dunha
concepción teolóxica premoderna bastante pobre desde un punto de
vista especulativo, e lamentablemente simple, tendo en conta a intelixencia científica dos que normalmente as profiren.
Pensar que o “espazo” de Deus no universo se atopa alí onde non
rexen as universais leis da natureza implica concibir a enteira realidade do cosmos nunha competitiva contradición co que as relixións
pensan como o seu último fundamento. Para que Deus estea no mundo teríanse que dar excepcións ao natural acontecer intramundano.
Se non hai excepcións a tal acontecer, non hai espazo para Deus.
Deus e a factualidade nómica do mundo aparecerían, pois, como magnitudes concorrentes que, no fondo, se excluirían reciprocamente: ou
está Deus ou está o previsible acaecer do mundo. Como a ciencia pode
describir matemáticamente o segundo, cabería concluír a evidente
inexistencia do primeiro. Trátase dun erro tan común que é preciso
dicir unha palabra de clarificación.
É un lugar común na teoloxía contemporánea a reiterada insistencia
en que o misterio de Deus é radicalmente inobxectivo. Só un pensamento dialéctico –a saber, sensible a aquilo que supera as superficiais
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contradicións dos conceptos lóxicos– é quen de falar con sentido e
precisión dunha realidade que, por definición, é absolutamente inmanente a todo canto existe, ao tempo que absolutamente trascendente.
O concepto teolóxico de Deus –e, polo tanto, a súa realidade para os
que cren nela– transcende infinitamente o contínuo espazo-tempo e,
xusto por iso, é o trasfondo absoluto que asolaga desde dentro a totalidade do real. A máxima presenza de Deus no seo do universo non
só non precisa dunha “excepcional” suspensión das leis científicas,
senón que, polo contrario, de producirse, unha tal presenza sería a
proba irrefutable da súa non divindade.
Nin que dicir ten que as concepcións supranaturalistas que alimentan o imaxinario popular con intervencións divinas dunha ou doutra
índole –aquí a Igrexa tamén ten a súa responsabilidade– son teoloxicamente desafortunadas e relixiosamente rozan a blasfemia. Aquela
blasfemia involuntaria da que falou Paul Tillich cando alertaba do
perigo de cousificación de Deus cando era invocado, concibido ou esperado como un Ser –por máis supremo que fose– que, no fondo, non
cumpría as esixencias da dialéctica que, como sinalou o cardenal de
Cusa, non pode menos que situalo máis aló da coincidencia de todos
os opostos. Trascendendo a esencia e a existencia, a totalidade do
real. E sendo, ao mesmo tempo, o seu máis íntimo e garimoso impulso creador. Certamente non parecen xustificables os milagres contra
natura, pero cando se fala do “espazo” de Deus cómpre superar os
tópicos intervencionistas para valorar acaídamente aquilo do que se
pretende falar. Ainda que sexa para negar a súa mesma posibilidade.
O premio Fonseca concedido a S. Hawking é unha boa nova para
toda a comunidade científica e, tamén, para toda Galicia. En Encrucillada non podemos máis que felicitar o homenaxeado e, asimesmo,
a institución que outorga tal distinción. Non obstante, tamén pensamos que se trata dunha boa ocasión para desfacer superficiais malentendidos e para reflexionar conxuntamente sobre os misterios deste
noso universo onde, máis aló da escuridade indescriptible dos buratos
negros, late o Misterio luminoso da creación.
Pedro Castelao

Profesor de teoloxía
Universidade Pontificia Comillas de Madrid
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O crego de Vedra
Sorpresa, incredulidade, rabia, impotencia, decepción. Eis soamente algúns dos sentimentos que experimentamos cando chegou ás nosas mans, en pleno mes das Letras Galegas, ben pouco antes do 17 de
maio, a folla parroquial que a freguesía de Santa Eulalia de Vedra,
sita no concello do mesmo nome emprazado en terras do Ulla, envía
con carácter mensual ás súas veciñas e veciños. Nela, entre outros
moitos contidos ao noso ver mellorábeis ou cuestionábeis, un artigo
(de máis de unha páxina de extensión) destaca negativamente sobre
os demais: o cura párroco, que é quen polo que se ve redacta (ou dirixe, cando menos) a publicación, respóndelle a través dunha sección
denominada Pregunte usted a un seu fregués que lle cuestiona por
que non a fai en galego.
Armindo Iglesias Diéguez, cura de Vedra, debeu considerar tal pregunta/proposta un verdadeiro atrevemento, polo que dá en responder
con toda unha longa relación do que el mesmo denomina razóns para
non usar a lingua que, por certo, empregan na súa vida cotiá, segundo
datos do último Mapa Sociolingüístico, nada menos que o 86% das
súas e dos seus fregueses e que mesmo el, segundo puidemos saber e
el mesmo recoñece, “segue usando”.
Porén, pesada lousa –ou se cadra difícil cruz– debe ser para o P. Iglesias Diéguez a súa lingua natural e propia, a que “usaron seus pais e
el mesmo usa”, pois son tales doses de autoodio as que manifesta que
resulta até doado sentilas non como algo alleo, senón máis ben como
experiencia directamente vivida.
Indo ás razóns que expón ao fregués que pregunta para non redactar a folla parroquial en galego –e hai que supor que tamén para
non o usar no resto da actividade litúrxica e pastoral da parroquia–,
resultan ser facilmente identificábeis cos máis habituais tópicos e
prexuízos que calquera manual da disciplina sociolingüística sinala
como habituais e recorrentes para determinados contextos rexidos
por unha anormalidade ou un conflito lingüístico; un deles, por s pos-
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to, o caso galego. Así, comeza por aporlle á lingua galega estatuto de
vellez, de antigüidade, de atraso, comparándoo nada menos que “co
arado romano” e co “carro de bois” fronte ao que se usa agora: tractores, coches e “máquinas modernas” (suponse que para as co parar co
castelán, lingua “moderna e actual”).
Tras isto, e xa metido en fariña, sinala o crego as desvantaxes da
desunión e da diversidade, outra vez como correlato do atraso, fronte
ás supostas “vantaxes” da unión, a cohesión, e porque non, do homoxéneo. Proclama tamén o beatífico dunha “unidade da linguaxe”
(o que non sabe este padre é que, do punto de vista estritamente lingüístico, a linguaxe humana posúe uns mecanismos comúns de seu
que logo, en función da propia diversidade consubstancial ao mundo, se transforma nas linguas concretas) e lamenta abertamente que
“non desaparezan do planeta máis do que 50 linguas cada ano, cando
deberían ser máis”. E velaquí, por fin, a súa primeira gran proclama:
que o que “outros consideran unha riqueza cultural” (as linguas),
para el é unha “incomodidade que hai que soportar”. E tíralle do ar!
(dispensando). Pensaría posibelmente alguén non suficientemente
avisado ou que non reparase na evidente intencionalidade ideolóxica
que subxace no texto que ao señor párroco de Vedra non se lle deben
dar demasiado ben os idiomas, que cre mellor que haxa poucos para
así, poderíase pensar, non telos que aprender. E pon de exemplo o
Brasil –onde máis adiante explicará que viviu –como modelo de superación dunha inicial diversidade lingüística, obviando (ou quizá
descoñecendo) que no grande territorio carioca, ao contrario do que
el afirma, si se usan outras linguas que non son precisamente o portugués; e que mesmo que a variante deste que alí se fala é a que é,
precisamente, pola moita influencia das linguas orixinarias. Acaba,
ao fin, o seu alegato en contra do multilingüismo e da diversidade cun
consabido e reiterativo argumento, non por tópico recorrente máis
verdadeiro: o galego fálano menos persoas que o español, que usan
unhas 400 millóns de persoas no mundo. Obvia o señor cura o detalle
–por ignorancia ou acaso con intención?– de que o noso idioma non
está tan soíño no mundo como moitas veces se nos quere facer ver (e
el, que seica estivo no Brasil, ben o debía saber): xuntando as diversas
variantes que hai polo mundo –no fondo non tan distintas ao que nós
falamos e escribimos por estas terras –nós tamén superamos os 200
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millóns de falantes. Mais, aínda que non tivésemos esa sorte, ten pés
e cabeza que teñamos que renunciar a usar a nosa lingua dentro do
noso propio país polo simple criterio de que “non o entendan ben”
fóra? Linguas estatais que ninguén discute, numericamente non moi
superiores ao galego (dinamarqués, sueco, noruegués, neerlándes, esloveno...), non deixan de usarse nin son substituídas nos territorios
en que se falan, aínda que convivan co inglés ou outros idiomas para
a comunicación internacional e amplos sectores desas comunidades
lingüísticas dominen tamén a lingua de Cromwell.
Pasando por riba dos ataques que D. Armindo Iglesias Diéguez dedica a outros aspectos e cuestións como os nacionalismos, froito se
cadra das súas particulares filias e fobias políticas (nas que este texto
non pretende entrar), sinala, si, un aspecto no plano litúrxico-pastoral no que pensamos que paga a pena deterse: “Deus enténdenos en
todos os idiomas”. El mesmo debeu decatarse de que tan categórica
–e irrefutábel– afirmación batía contra toda a súa cruzada anti-diversidade que, xusto a seguir, engade: “Mais un galego non entende ben
a homilía en catalán ou en vascuence”. E nós atrevémonos a engadir
que, por desgraza, hai quen nin se esforza por facela entender nin
transmitir correctamente –e moito menos facer participar– empregue
a lingua que empregue, así que quizais outros sexan máis ben os problemas que dificultan a real comprensión do conxunto da liturxia a
moitas e moitos fieis, e non precisamente o idioma.
Deus, como é evidente para os crentes, enténdenos en calquera
idioma. Porén, pagaría a pena que D. Armindo relese algunhas das
pasaxes bíblicas, nomeadamente todo o referido ao Pentecoste, verdadeira afirmación da diversidade de pobos, linguas e culturas naquel
mundo do tempo de Xesús xa rexido por agresivas lóxicas imperialistas; e a toda esa diversidade é que El quixo e quere seguir transmitindo a súa mensaxe liberadora: así llelo encarregou aos apóstolos e así
llo segue encargando hoxe á súa Igrexa.
O resto de afirmacións, todas na liña das xa expostas até o de agora (“Escribir o mesmo en galego e en español é un gasto inútil”; “as
axudas que a Xunta de Galiza dá para a promoción do galego serían
mellor empregadas en bolsas para estudantes pobres...”; “polos anos
1940, no Seminario prohibíannos falar en galego. Hoxe din que iso
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era unha barbaridade. E eu digo que era un acerto”, etc), descualifícanse por si soas, polo que non merecen máis comentario. Si o merecería o feito de que, a data de hoxe, case un mes despois de coñecidos
publicamente e denunciados por distintas vías os feitos, nin Diocese
nin Arcebispado teñan dito unha soa palabra. Como debemos interpretar este silencio?
Francisco Xosé Rei García

Subscritor
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Ola marabilla!

O acompañamento á miña
nai con alzheimer
Xosé A. Miguélez Díaz

Durante cinco anos tiven a sorte de poder acompañar á miña nai
no último treito da súa vida afectada polo alzheimer. Botaba a metade da semana con ela na Coruña, e a outra metade coa parroquia de
Santa Mariña en Ferrol. Agora, cando se vai cumprir un ano do seu
pasamento, podo compartir con quen me lea, algo da preciosa luz que
con ese acompañamento se me regalou: “iso que temos visto e oído,
agora tamén volo anunciamos a vós, para que tamén vós teñades parte
connosco” (1 Xn 1, 3).
1. Unha experiencia limitada e luminosa no seu calvario.
“Todo colabora para o ben dos que aman a Deus” (Rm 8,28)
Non pretendo que esta experiencia que conto valla para todos. Non
todos os alzheimer teñen igual virulencia, nin todos os doentes o viven exactamente igual, nin todas as circunstancias sociais e familiares son semellantes. A mamá dispuxo de dous fillos (os solteiros, nos
que me inclúo) como coidadores habituais, e de catro máis (os outros
fillos) de xeneroso apoio para ela e para nós. Puido pagar, a maiores,
a axuda, por unhas horas semanais, doutras señoras que resultaron
moi humanas. Os últimos tres anos encontrou praza nun magnífico
centro de día (o de AFACO) con persoal moi valioso, ao que ía catro
horas e media cada día. Tivo cariño (directo a ela, ou para ela a través
dos fillos que o recibiamos) de moita xente, e afrontou a doenza coa
súa forte personalidade chea de amor e dunha gran fe. O seu alzheimer non chegou aos ultimísimos estadíos, pois finou por outras doenzas antes da baixada ao derradeiro escalón da inexpresividade total.
As súas circunstancias para afrontar o mal foron logo favorables, pero
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non se lle aforrou (nin se nos aforrou), o calvario do alzheimer: esquecer cal é a súa casa, non recoñecer a seres queridos, perderse na
rúa, sentirse estraña no propio fogar, perder o dominio dos esfínteres,
esquecerse do seu nome e do dos seus, preguntar quen era ela, sufrir
sustos por ruidos e circunstancias inesperadas que non podía interpretar, por momentos perder habilidades básicas como tragar, non
distinguir o que era comestible ou non, ter que aprender a deixarse
levar, e mesmo a desconfiar das súas propias evidencias, enfrontarse
a novos temores, sufrir cando, por veces, en intres de lucidez que non
duraban moitos minutos, ou moitos segundos, se decataba de que a
tratabamos como a unha tutelada (as veces como a unha meniña) e
protestaba por iso, perder a fala e a capacidade de expresarse e de
dicir o que lle doía cando lle doía, perder autonomía para o aseo persoal, para espirse e vestirse, ter que usar cueiros de día e de noite...
Catro anos antes do seu pasamento expresou un día a súa canseira
ante aquela estraña enfermidade que non lle deixaba ser ela, que non
lle deixaba recoñecerse “teño unhas ganas de acabar dunha vez con
esta birria... Parezo outra Carmela nova que non se parece, e non se
sabe de onde ven...”. Ela queixábase con dores que a fe chama “de
parto” (Xn 15, 21-22) degorando o nacemento definitivo, como todos,
pero esas dores, que formaron parte do camiño, non foron todo nin
o principal: apareceu tamén, milagreiro, o antídoto dunha inmensa
tenrura que se desenvolveu nela e nos seus coidadores. E non faltaron
outras moitas ledicias imprevisibles, algunhas mesmo cómicas, como
as súas trasnadas cheas de inocencia ás veces, outras de picardía, pero
sempre simpáticas, ata o punto de térmolo pasado moi ben con ela, e
de termos rido moito grazas a ela.
2. Un certo arrecendo de resurrección. “Naquel día coñeceredes que eu estou en meu Pai, e vós en min, e eu en vós” (Xn 14,20)
Quince días despois de finarse escribín unha carta colectiva á miña
familia na que lles comunicaba a presencia en min de moito consolo
e mesmo dunha estraña alegría ao pensar na mamá. Coidei que sería froito da emoción dos primeiros días, pero, aquela inesperada e
sorprendente alegría, segue hoxe viva en min como un regalo que se
me dá e que agradezo moitísimo. Non a vivo coa mesma frecuencia e
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intensidade, pero si con idéntica luminosidade, e co mesmo pouso de
contento.
Daquela expresábame así: “lémbrome moito dela, pero
cada vez que o fago non podo evitar sorrir, e por dentro sáeme
dicirlle ¡guapa! como tantas veces nos últimos anos. O de
sorrir é por lembrar a súa graza e a súa beleza espiritual, a súa
transparencia, e incluso algún dos seus defectos que, no conxunto,
non deixo de ver simpáticos. Aínda non apareceu dominante o
sentimento de ausencia, pois polo de agora impónseme unha
vivencia de presencia a outro nivel. Aínda prevalece o asombro
e o agradecemento polo grandísimo regalo de disfrutar tan de
perto da súa luminosidade, da súa limpeza de corazón, do seu
espírito nobre, da súa entrega tan total e tan tenra. En realidade
apareceu en min unha estraña alegría: estraña por infrecuente
e por inesperada. Sinto alegría ao pensar na mamá, e atópome
moitas veces cantando: cantándolle a ela, como tantas veces
fixen, ou cantándolle a Deus, cantándolle á vida que ela deixou
tan chea de luz e de simpatía”.
E hoxe esas palabras seguen sendo basicamente certas en min para
o meu asombro: a aparición breve dalgunha sombriña de señardade
(que axiña se troca en esperanza), ou algo menos de fervor emocional, non lle quitan verdade. Ao contrario: vanlle dando máis fondura,
vana facendo cerna interior con promesas de resistencia, vai aparecendo como manancial maino e vivo, menos ruidoso, pero constante.
Ségueme saíndo, ao pensar nela, ao gustala viva, o saúdo que ela me
aprendeu un día, e desde moi adentro dígolle, ola marabilla!
3. Uns comezos nada atraíntes. “Se alguén quere vir comigo, que
renuncie a si mesmo, cargue coa súa cruz e que me siga” (Mc 8,34)
Evidentemente non sempre foi así. Nin apareceu ese regalo sen pasar “polas congostras sombrizas” (Sal 23) de días e noites co corazón
encollido pola ansiedade ante o deterioro progresivo e a mourenza
anunciada. Non sempre se presentou como camiño de luz e sanador: ao comezo máis ben percibino como nada atraínte, e como un
despoxo. A decisión de axudar a acompañar á mamá estes anos dun
modo programado durante a metade de cada semán, colaborando coa
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presenza estable de miña irmá Rosa María (nos veráns, e en moitas
ocasións, de vez en cando, outros irmáns podían facerse presentes
físicamente e liberábannos, e gozaban tamén eles desa tarefa filial),
afronteina ao inicio coma un penoso deber, co corazón asustado polo
diagnóstico que se nos anunciaba, e con presaxios de non pequenos
sacrificios. Para min supuxo un traslado non fácil de parroquia (o
bispo D. José Gea facilitoume iso con gran comprensión e apoio); co
traslado viñeron rupturas afectivas, e desafíos novos que ao principio se presentaban como nada atraíntes e difíciles. Supuxo deixar de
ser o xefe da miña casa para compartir outra como segundo. Supuxo
acompañar unha enfermidade que se anunciaba terrible. Mesmo vivir
tan perto da mamá non me atraía porque, aínda queréndonos moito,
tamén chocábamos bastante. A entrada foi por un vieiro de febleza,
de temor, e de certo empobrecemento; polo traxecto, xunto con ansiedades, fun atopando unha riqueza espiritual insospeitada, e moitos
momentos de alegría e ata de risas; e ao remate, como xa queda dito,
apareceu o milagre dunha fermosa e persistente luz.
4. Unha fonte de moitos consolos e regalos. “Ditosos os que
choran porque serán consolados” (Mt 5,4)
Vou agora suxerir algo máis concretamente algún dos moitos aspectos dese sorprendente consolo e regalo co que me atopei. Por limitacións de espacio repararei só en catro.
4.1. O regalo da tenrura
Da mamá recibín (recibimos) estes anos moitísima tenrura, e grazas a ela desenvolveuse máis en min (en tódolos meus irmáns) esa
dimensión con meirande capacidade para expresar e acoller mellor
os afectos: frases cariñosas, bicos, apertas, cantigas, sorrisas. A súa
gran vulnerabilidade e indefensión abriume fontes de tenrura. O alzheimer xera nos doentes unha enorme inseguridade e, como ela fixo
con nós de pequenos, así nós agora compensabamos as súas vivencias
de inseguridade e de temor con moito cariño: esa linguaxe era eficaz,
mentres que os razonamentos non. Os enfermos de alzheimer perden
as capacidades de memoria, e acaban perdendo as cognitivas, pero
poden desenvolver e acrecentar as capacidades afectivas se atopan receptividade. Neste sentido, non todo o acompañamento á nosa nai foi
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experiencia de deterioro e de derrota: tamén a vimos crecer en graza,
en confianza, en alegría, en tenrura, en docilidade ¡e fíxonos medrar!
Onde parecía que había desgraza apareceu a luz. Dubido que houbese
anciáns máis felices que a nosa nai, que vivía nunha nube de mimo,
de festa e de contento, e transmitía esa felicidade enchéndonos de
cote con bendicións e afagos nunha abundante acción de grazas.
4.2. O regalo da fe
Cando pasei a acompañar á mamá máis de perto (no 2002) tiña ela
oitenta e oito anos, e xa lle coñecía moi ben o seu carisma dunha fe
profundísima. E malia ser xa sabedor desa graza súa, asistín asombrado ao seu testemuño concreto no día a día, acollendo con gozo
a expresión da súa enorme confianza no Señor e da súa entrega a
El e tamén a nós. Como foi esquecendo as oracións súas de toda a
vida, acompañábaa eu ás noites, ao deitala, nese recitado, devolvéndolle algo do regalo que antes me fixera sendo eu meniño. De vez en
cando ¡que expresión de gozo lle asomaba ao rostro ao pronunciar
as oracións! As veces esas vellas e familiares fórmulas, resultábanlle
novidosas, e daban pé a preciosos lóstregos da súa espontaneidade,
personalizándoas. Un día recitando comigo (ela repetía) “no permitas
que me aparte de Ti” saltou a muxica da fe recreando cunha linguaxe
que xa non dominaba ben: “ah no Señor, eso nunca me lo pases”.
Outro día, recitando unha oración que lle gustaba moito, un pequeno
credo que quixo aprender cando xa lle detectaran o alzheimer, “creo
en Ti Señor, creo en Ti, Ti es a vida”, a fe saltou nela exclamando “é
ben verdade que é a vida”. Outro día recitando o Noso Pai que estás
no ceo comenta en voz alta coa primeira invocación: “cuida de nós e
cúidanos ben que falta nos fai, porque por arre ou xo sempre temos
empanadas”. Isto pasaba moi a miúdo. Pero onde impresionaba máis
a súa fe era coloreando a vida de cada día pois tecíaa de continuos e
sentidos “grazas a Deus” ou “bendito sexa Deus”, e tamén de confianza en momentos duros nos que experimentaba o deterioro e a
proximidade da morte: “Non vos preocupedes, todo irá ben. Coa axuda de Deus todo irá ben”. Esta referencia confiada a Deus era moi
frecuente: pódese dicir que ata a última fala súa estivo presente. A fe
fixérase nela médula íntima, e poder comprobalo de perto foi asistir
asombrado a unha historia de amor tan fermosa, que aínda hoxe, ao
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lembrala, faime sorrir e dar grazas. ¡E pensar que algunha xente dicía
que Deus lle faría a ela, e nos faría a nós, mil favores se a levase! E
claro que o fixo, pero deixándonos antes, no proceso, regalos moi prezados, xusto alí onde unha ollada sen fe e sen esperanza, non prevía
máis ca morte e sensentido.
4.3. O regalo da graza do elemental
Os primeiros tempos durmeu soa, pero os dous últimos anos durmía
sempre alguén no seu cuarto. Un día (agosto de 2005) ao espertar ela
de madrugada e rebulir e sentar na cama , espertoume (que diso se
trataba), e ao prender eu a luz e saudala, resultei ser para ela unha
leda sorpresa que lle fixo exclamar con gran ledicia “ Ola marabilla!”.
Disfrutaba moito da compañía e non paraba de bendicirnos. Un día
ao saír do ascensor un veciño saudouna moi expresivo: “Boas tardes
Carmela” ... Boas, contestou ela mentres quedou repetindo con eco
admirado ¡¡¡Carmela!!!.... para acabar dicindo mentres sorría abertamente ¡¡Coñéceme!! Como ela perdera memoria e non recoñecía,
agradecía e asombrábase de que a coñecesen. Non hai aí unha sabedoría sobre o disfrute elemental? Daquela, xunto coa anécdota, apuntei
estas reflexións: Cando agradecerei así que me saúden e chamen polo
nome? Cando disfrutarei coma ti, mamaíña, ser coñecido e chamado
por Deus? Disfrutaba tamén moito coas cousas máis elementais, e
moitas veces chamábame para que reparase nos obxectos que amoblaban ou decoraban a súa modesta casa: “mira que bonito isto (se cadra
un cadro), e iso (se cadra unha planta), e aquilo (se cadra un moble
funcional). Este don sempre o tivo, e convivir con ela, ata a derradeira
hora, foi sempre escoitar un continuo de agradecementos: pola auga
na casa, polo teléfono, polo sol, pola lavadora e quen a inventara...
Sempre tivera ese don do disfrute e do agradecemento, pero nesta derradeira etapa aínda se fixo máis elemental e amosábase máis fondo.
4.4. O regalo de espello revelador
A nosa irmá Marina felicitounos un ano (aos dous irmáns cuidadores máis estables) polo día da nai, dicíndonos “agora sodes vós as mamás da mamá”. E recollía moi ben algo do que pasaba, pois o trato tan
íntimo coa mamá como cuidador, fíxome, dalgún modo, poñerme por
veces na pel e nas vivencias propias dunha nai... E así, noutra pers-
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pectiva que a de irmán e a de fillo (que tamén son vivencias divinas,
as que máis cultivara ata daquela), puiden intuir mellor o ser paterno
e materno de Deus, e foi un regalo precioso. En moitas situacións,
desfrutando tanto coa mamá, coa súa docilidade e graza, pensei na
alegría que tiveron que ter seus pais con ela cando a criaron, e pensei
na alegría de Deus con ela, e tamén con nós, comigo, simplemente por
ternos, pero mellor aínda cando confío nel, nela, cando me deixo guiar,
como a mamá se deixaba conducir por min. Outras veces víame moi
reflectido nos medos e nas resistencias da mamá, revelándoseme que
os meus medos e rebeldías, non eran, no fondo, moi distintos dos dela:
o temor a fiarme, a deixarme facer, a abandonarme sen resistencias
ao Bo Espírito. Isto ocurría case cada día, cando a mamá se empeñaba
en querer ir cara a casa polo camiño errado: a súa percepción estaba
distorsionada ¡e cantas veces a miña tamén o está para os camiños do
Reino e da irmandade!
Quizáis a anécdota que mellor resume esta vivencia de verme, dalgún modo, desde Deus grazas á mamá, foi un día, xa nos últimos meses, en que, sen decatarme, a mamá fora facendo un gran embolado
na boca coa carne que se lle servira, e que non tragara, senón que acumulara. Ao final, nin a daba pasado, nin expulsado. Tentei quitarlle a
bóla ameazadora, pero como se lle activara o instinto de tragar, aínda
que non o daba conseguido, resistíase á miña intervención con toda a
súa enerxía. Por suposto trabou con forza os meus pobres dedos (primeira ferramenta que usei ante a urxencia) e despois o cepillo dental
que os sustituiu. Como o seu poder era pequeno, e se afrontaba moito
co seu esforzo, a cada pouco descansaba a súa cabeciña no meu peito para tomar alento, e continuar na súa numantina defensa daquel
alimento que era incapaz de tragar. Deume moito que ver que loitase
contra min, que a quería favorecer, e que descansase en min a quen
percibía erroneamente como invasor; deume que ver que, a un tempo, me percibise como intruso, e que me usase como descanso e peito
de alento. Pensei que así fago, e así facemos, con Deus, cando nos
resistimos ás súas correccións, ás chamadas que a Palabra de Deus e
a vida nos traen, ao tempo que descansamos en Deus mesmo, pois nel
vivimos e por El existimos (Feit 17,28).
Fíxome pensar o perdidos que andamos se pretendemos, tamén nas
cousas do espírito, bastarnos a nós mesmos, ou se rexeitamos que
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algunha vez os outros pesen en nós máis que o noso propio instinto
de prevalecer. Recibín novas luces para ser fillo, para ser discípulo, e
para aceptar algo mellor a corrección.
E pensei tamén que pobre é o encontro con Deus se non lle deixamos ter a iniciativa en nós, ou se só o usamos para o noso descanso.
Algunhas espiritualidades centradas no propio eu, na propia realización, nos propios dereitos e desexos ¡que lonxe están da liberación de
Deus se non abren ese estreito eu aos pobres, aos que sofren, e mesmo
aos nosos irmáns desagradables! Por eles quere Deus liberarnos dos
nosos intragables embolados. Por eles quere Deus darnos o mellor do
seu Reino.
5. Unha vella, sinxela e oculta sabedoría. “Xesús exclamou:
Bendito sexas, Pai, Señor do ceo e mais da terra, porque lles escondiches estas cousas aos sabios e prudentes, e llelas revelaches á xente
humilde” (Mt 11, 25)
O conxunto da miña experiencia lémbrame o conto daqueles dous
camiñantes baixo unha tormenta de neve, exhaustos e ao límite de
forzas, tentando chegar ao refuxio salvador, que tropezan co corpo
caído doutro camiñante case aterecido. Un opinou que non podían
auxilialo pois diminuían moito as posibilidades de se salvaren eles, e
seguiu a viaxe. O outro dixo que non podía deixar abandonada aquela
persoa a unha morte segura, así que a reanimou axudándolle a seguir, e cangando con boa parte do seu peso. Chegando xa ás portas do
refuxio salvador, atoparon o corpo inerte e conxelado do que se lles
adiantara querendo salvar a súa vida a toda costa. En cambio estes
dous, coa calor e co apoio que se deran un ao outro, e, se cadra, co
sobreesforzo, deran resistido. É a eterna, simple e difícil sabedoría,
de que dando é como se encontra, compartindo o sufrimento como
atopamos a verdadeira alegría, “morrendo” como se resucita. Unha
sabedoría da que a mamá, Carmela Díaz Chorén, coas súas imperfeccións, foinos mestra vivísima toda a vida, e dun modo especial no seu
último treito vital, cando aprendeu a darnos, non só a súa fortaleza,
como ata entón fixera, senón tamén a súa febleza, enriquecéndonos
de ambos modos. Que Deus nos conceda aprendela. Cada día. Bendito
sexa Deus que nola deu!
Xosé A. Miguélez Díaz
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Documentos
Consideracións para unha valoración
crítica da Nota de clarificación da
Comisión Episcopal para a Doutrina da Fe
sobre o libro de J. A. Pagola Xesús.1

1. Consideracións xerais
1.1. A Nota non menciona en ningún momento os criterios metodolóxicos que emprega Pagola no seu libro e que expón claramente
na súa obra: son os criterios que ofrece a Pontificia Comisión Bíblica
(PCB) (páxs. 477-480) e os criterios de historicidade de carácter xeral
(páxs. 488-490). Sen ter en conta os criterios metodolóxicos que emprega Pagola é imposible axuizar de xeito correcto a metodoloxía da
súa investigación.
1.2. A Nota ignora totalmente o citado Documento da PCB, “A In8
terpretación da Biblia na Igrexa” (Madrid, PPC, 2007 ), que é, precisamente, o único documento ao que poden acudir os investigadores
católicos, xa que expón directamente e de xeito sistemático e practicamente exhaustivo a posición de Roma sobre a natureza, as posibilidades e os límites do método histórico-crítico. É difícil saber se
se trata de ignorancia, esquecemento ou omisión deliberada. En calquera caso, non é posible xulgar correctamente a obra de Pagola e a
súa conformidade ou non con sentir da Igrexa, sen ter en conta este
documento ao que o autor seguiu fielmente.
1.3. A Nota ignora en todo momento o “método histórico-crítico” e
a utilización dos “métodos científicos”, considerados hoxe na Igrexa
como indispensables para a investigación histórica de Xesús. Bieito
XVI afirma que “é e segue sendo unha dimensión do traballo esexético
á que non se pode renunciar (Xesús de Nazaret. Madrid 2007, p. 11).
1

Aproximación histórica (PPC, Madrid 2007, 544 páxs.)
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Esta ignorancia coloca todo o estudo da Nota no terreo perigoso dunha lectura fundamentalista que consiste precisamente en “opoñerse
ao emprego do método histórico-crítico, así como de todo outro método científico para a interpretación da Escritura (PCB, p. 67). “No
que concerne aos evanxeos, o fundamentalismo non ten en conta o
crecemento da tradición evanxélica, senón que confunde inxenuamente o estadio final desta tradición (o que os evanxelistas escribiron) co estadio inicial (as accións e a palabra do Xesús da historia)…
O fundamentalismo desnaturaliza así a chamada lanzada polo evanxeo
mesmo”.
2. Ruptura entre fe e investigación histórica
2.1. A Nota confunde erroneamente dúas realidades diferentes cando identifica “a ruptura entre investigación histórica sobre Xesús e a
fe n’El” coa ruptura entre o chamado “Xesús histórico” e “o Cristo da
fe” (n.5). Unha cousa é o papel que ha de ocupar a fe no exercicio da
investigación histórica de Xesús e outra moi distinta, a continuidade
que ha de existir entre o “Xesús histórico” e o “Cristo da fe” para
entender de xeito correcto o nacemento e desenvolvemento da fe en
Xesús Cristo.
2.2. En contra do que fan a maioría dos investigadores católicos,
que conclúen o seu estudo na crucifixión, Pagola engadiu dous capítulos máis: o 14 sobre “Xesús resucitado por Deus” e o 15 “Buscando un nome para Xesús”. Deste xeito, subliña a continuidade que
existe entre o Xesús da historia e o Cristo da fe. Esta formulación
de Pagola axuda os lectores a entender mellor como vai emerxendo
a fe en Cristo a partir do coñecemento de Xesús que teñen os seus
discípulos, interpretado agora á luz da resurrección (páxs. 435-439) e
formulado cada vez con nomes e títulos máis profundos para expresar
a verdadeira identidade de Xesús (páxs. 449-461). É incomprensible
que a Nota ignore toda esta achega de Pagola, tan importante para
clarificar a relación entre o Xesús histórico e o Cristo da fe. Só así se
lle pode acusar de ruptura entre o Xesús da historia e o Cristo da fe,
deformando toda a súa obra.
2.3. A Nota censura a Pagola de intentar “reconstruír a figura histórica de Xesús” prescindindo da fe. Se con iso, se quere afirmar que

411

59

o investigador católico ha de utilizar a fe como instrumento do seu
traballo de investigación da historia de Xesús, hai que dicir que esta
posición non parece conforme coa doutrina de Xoán Paulo II que proclama: “A esexese católica non ten un método de interpretación propio e exclusivo, senón que, partindo da base histórica, sen presupostos
filosóficos ou outros contrarios á verdade da nosa fe, aproveita todos
os métodos actuais, buscando en cada un deles a semente do Verbo”
(Discurso do 23 de abril de 1993 na presentación do Documento da
PCB: A Interpretación da Biblia na Igrexa, páx. 16).
2.4. A posición de Pagola é a do eséxeta norteamericano John. P.
Meier, o máis eminente investigador católico da historia de Xesús,
eloxiado polo Papa como “modelo de esexese histórico-crítica” (Xesús
de Nazaret, páx. 144). A posición de J. P. Meier é prescindir da fe como
método de investigación histórica, para empeñarse na reconstrución
da figura de Xesús “mediante métodos puramente científicos”. Meier
advirte que “prescindir da fe non é negala” (Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico. Tomo I. Estella, Verbo Divino, 2001,
páx. 56).
3. A autoridade dos libros canónicos e apócrifos
3.1. A Nota afirma que na obra de Pagola “se citan con igual autoridade escritos canónicos e apócrifos” (n.6). Isto xera no seu libro dúas
graves consecuencias: “a confusión sobre o valor histórico das fontes
empregadas” e “a asunción acrítica do prexuízo liberal que considera
a fe e a súa formulación dogmática (o dogma) como unha adulteración
do auténtico dato histórico”.
É inxusto que a Nota faga esta acusación ao libro de Pagola ignorando totalmente a valoración que el mesmo fai dos libros apócrifos
(págs.486-487). Pagola súmase ao xuízo crítico de J. P. Meier que di
así: “Non creo que o material rabínico, os agrapha, os evanxeos apócrifos e os códices de Nag Hammadi (en particular, o evanxeo de Tomás) nos ofrezan información nova e fiable nin datos independentes
do Novo Testamento” (páx. 487).
3.2. Ademais, a Nota non examina a utilización que Pagola fai dos
libros apócrifos ao longo do seu traballo. Un exame rigoroso do libro
mostra que na súa obra estes libros (presentados sempre explicita-
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mente como “apócrifos”) son utilizados, non para fundamentar hipóteses alleas as tradicións evanxélicas senón para reafirmar o sinalado
polos evanxeos canónicos.
4. Desconfianza na historicidade dos evanxeos
4.1. A Nota afirma que, para Pagola, “a desconfianza fronte ao dato
dos evanxeos é unha condición para proceder con rigor na investigación histórica” (n. 7). Curiosamente, a Nota non fala aquí dun erro
metodolóxico de carácter obxectivo, senón que atribúe a Pagola unha
actitude interior subxectiva de “desconfianza” ante a historicidade
dos Evanxeos. Isto que a Nota chama lixeiramente “desconfianza” é
sinxelamente a actitude responsable de todo investigador que ha de
proceder a analizar os evanxeos con métodos científicos se non quere
caer nunha lectura fundamentalista que, como diciamos máis arriba,
“confunde inxenuamente o estadio final da tradición evanxélica (o
que os evanxelistas escribiron) co estadio inicial (as accións e as palabras do Xesús da historia)” (PCB, páx. 67).
4.2. Para sustentar a súa acusación, a Nota afirma que no seu libro hai “frecuentes referencias ao carácter non histórico de moitas
escenas evanxélicas ou á dificultade para determinar se describen
acontecementos reais ou invencións dos evanxeos” (n. 7). Os autores
da Nota parecen ignorar a esexese contemporánea de xeito supino.
Pagola non se distancia en absoluto dos investigadores católicos de
maior autoridade e solvencia. J. P. Meier, no seu estudo dos milagres,
considerado hoxe como o máis exhausto e completo levado a cabo pola
esexese católica (Un xudeu marxinal. Nova visión do Xesús histórico.
Tomo II/2 Os milagres. Estella, Verbo Divino, 2002), ofrece estes resultados: “Cinco relatos de curación con posibilidades de remontarse
a algún acontecemento da vida do Xesús histórico” (páxs. 838-839).
Relatos de curación cuxa historicidade non é posible decidir: curación
da sogra de Simón, curación do hidrópico, curación da orella do criado
do sumo sacerdote. Relatos que “poden ser creación cristiá”: o endemoñado da sinagoga de Cafarnaún, o endemoñado mudo; a muller sirofenicia (páx. 763). Segundo Meier, todos os relatos dos milagres sobre a natureza, “coa soa excepción da multiplicación de pans, parecen
ser creados pola Igrexa primitiva para servir a diversos fins teolóxicos
(páx. 1113). Son conscientes os autores da Nota de que, censurando
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de xeito tan lixeiro e arbitrario o libro de Pagola, están a censurar o
traballo de investigación que están a levar a cabo o eséxetas católicos
do mundo enteiro, sen recibir condena ningunha nin desde Roma nin
desde as súas Conferencias Episcopais?
5. Aproximación á historia desde presupostos ideolóxicos
A Nota censura a Pagola adoptar “a análise propia da loita de clases
para describir o ámbito familiar, social, económico, político e relixioso” (n. 8). Segundo a Nota, o “obxectivo desta descrición é situar a
actividade de Xesús e a súa predicación do Reino nun horizonte preferentemente terreo” (n. 8). Por último, sen achegar ningunha proba,
acúsase a Pagola de empregar no seu libro este criterio metodolóxico
torpe e simplista: “os relatos evanxélicos son adaptacións posteriores
cando desmenten a propia tese; son históricos cando concordan con
ela” (n. 8).
Esta acusación que fai do libro de Pagola unha obra inspirada na
análise marxista da loita de clases ou algunha ideoloxía semellante é
sinxelamente inxusta e deforma totalmente o seu traballo. Ninguén
topará na súa investigación nada que xustifique nin remotamente
este xuízo gratuíto e arbitrario. O que sucede é que os autores da
Nota non coñecen os criterios metodolóxicos que ofrece a PCB ao
esexeta católico para que leve a cabo correctamente o achegamento
sociolóxico (páxs. 55-57) e o achegamento pola antropoloxía cultural
(57-58). A PCB afirma que “o coñecemento dos datos sociolóxicos que
contribúen a facer comprender o funcionamento económico, cultural e relixioso do mundo bíblico, é indispensable á crítica histórica”
e pon, como exemplo, a súa importancia “para explicar o xénero de
vida prepascual adoptado por Xesús e os seus discípulos” (páx. 56).
O documento da PCB fala tamén da importancia “da antropoloxía
cultural” para coñecer “os valores recoñecidos pola sociedade (honra
e deshonra... tradición, xero de educación e de escolas); o modo como
se exerce o control social; as ideas sobre a familia, a casa, a relación
familiar, a situación da muller; os binomios institucionais (patróncliente, propietario-arrendatario..., libre-escravo) (páx.58). O documento sinala que “no ensino de Xesús, por exemplo nas parábolas,
moitos detalles poden ser clarificados grazas a este achegamento”; o
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mesmo acontece “con concepcións fundamentais como a do reino de
Deus” (páx. 58).
Bieito XVI agradece á esexese contemporánea que “nos proporcionou unha grande cantidade de material e de coñecementos a través
dos cales a figura de Xesús se nos pode facer presente cunha vivacidade e profundidade que hai unhas décadas non podiamos nin imaxinar” (Jesús de Nazaret, páxs. 19-20). A Nota da “Comisión Episcopal
para a Doutrina da Fe” debería mostrar un agradecemento parecido
a Pagola por achegarnos no seu libro a mellor investigación sociolóxica e antropolóxico-cultural contemporánea, divulgando os estudos de
Malina, Rohrbaugh, Theissen, E.W.Stegemann e W. Stegemann, R.
Aguirre, S. Seixo, Freyne, Horsley, Hanson, Oakman..., e permitindo
aos seus lectores aproximarse a Xesús con esa “vivacidade e profundidade” das que fala o Papa.
A Nota atribúe ao libro de Pagola todo un conxunto de “deficiencias
doutrinais” (3 e 9-18). Non obstante, en ningún momento explica cal
é a natureza dun libro de investigación histórica (así o presenta Pagola), cales son os seus límites e como ha de ser lido polos cristiáns.
Tampouco axuda a diferenciar unha aproximación histórica a Xesús
(Xesús histórico) dun tratado de cristoloxía que ten como obxecto expoñer a doutrina da fe cristiá (o Cristo da fe). O libro de Pagola pode
conter algunha afirmación histórica discutible, como sucede sempre
no campo da esexese bíblica, pero non parece lexítimo atribuír a un
traballo de natureza histórica “deficiencias doutrinais”. A Nota faino
sen explicar en ningún momento cal é o sentido das súas acusacións
de carácter doutrinal a un libro de carácter histórico.
En conclusión
Non negamos en absoluto que a Igrexa necesita un servizo de vixilancia para a pureza e a integridade da fe. Pero estamos convencidos
de que non cabe confundir esa pureza coa nosa preguiza intelectual,
nin a integridade cun integrismo que exclúe toda pluralidade. Crer
que a asistencia do Espírito pode conseguirse a base de ignorancia e
cerrazón sería unha especie de “monofisismo eclesiolóxico” que reve-
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laría un monofisismo cristolóxico heterodoxo. Todo o cal fai un enorme dano á misión de vixiar pola fe.
Sen xulgar a intención dos seus autores, a Nota da Comisión Episcopal transpira máis ganas de agredir unha persoa que de defender
unha verdade. Por iso quixéramos rematar evocando tanto as antigas
palabras de Santo Agostiño (“non se chega á verdade máis que a través da caridade”: non intratur in veritatem nisi per charitatem), como
as máis recentes de Juan XXIII no discurso inaugural de concilio Vaticano II: “No noso tempo a Esposa de Cristo prefire usar a medicina
da misericordia máis que da severidade”.
Adhesións ao Documento:
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Carta ao cardeal Julio Terrazas
Adolfo Pérez Esquivel

Facémonos eco da contundente e profética carta que Adolfo Perez Esquivel, premio Nobel da Paz, escribiu ao cardeal Julio Terrazas1, arcebispo de Santa Cruz de la Sierra, a respecto do recente referendo pola
autonomía do departamento. Esquivel, católico convencido, trata o cardeal de ti, xa que é o seu irmán na fe e a xente trátase de ti entre irmáns.
Censúrao polas súas posicións partidarias e busca convencelo con vehemencia, avanzando argumentos evanxélicos que lle parecen evidentes e
describíndolle as realidades concretas do país, que ninguén pode ignorar. A carta apareceu en www.katari.org.

Caro irmán en Cristo, recibe un saúdo fraterno de Paz e ben. Pretendía encontrarte para conversar persoalmente contigo durante a
miña recente visita a Bolivia. Busquei establecer contacto, mais non
tiven éxito, pois estabas en Lima, en Perú, e souben que non retornarías a Santa Cruz antes do 4 de maio; por tanto, após o meu retorno
a Arxentina, gustaría de compartir contigo fraternalmente algunhas
preocupacións entanto irmán na fe. O Evanxeo é moi claro: Xesús expresou algunhas opcións concretas con respecto aos pobres e a aqueles que están en necesidade. Ademais, sempre nos ensinou a buscar a
Verdade e a Xustiza, que son as bases fundamentais para construírmos a Paz. Xamais manifestou ningunha discriminación dos pobres,
nin para a cor da pel, da raza ou da condición social. É boa cousa,
caro irmán, manter presente o espírito desta mensaxe de Xesús: “Se
alguén quixer ser o primeiro, que tome o último lugar e se volva servo
de todos. Quen recibe un pequeniño como estes no meu nome, recíbeme a min...” (Mt 9, 35-37).
O cardeal de Bolivia ten a súa se en Santa Cruz, un departamento moi rico situado na
parte leste do país, onde os grandes propietarios de terras organizaron hai pouco un
referendo local pola autonomía. O cardeal tomou publicamente posición en favor desta
autonomía e afirmou, contra toda evidencia, que non existe escravitude na rexión. Unha
vez máis a Igrexa oficial se situou do lado dos ricos e dos poderosos, mentres debería,
á luz do Evanxeo, asumir a defensa dos pobres e dos indíxenas.

1
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Quero dicir que estou estupefacto polas eleccións que fixeches recentemente. Non estou aquí para xulgarte, senón que quero sinxelamente compartir contigo as preocupacións que todos temos, cristiáns e non cristiáns, que esperamos de ti unha posición coherente co
Evanxeo. Preocúpame moito o feito de que defendas aqueles que pretenden desestabilizar un goberno democrático e que apoies os Comités Cívicos de Santa Cruz, que saúdan ao xeito nazi e ameazan expulsar da rexión todos os Collas, os indíxenas locais. É verdadeiramente
un retroceso para Bolivia e para a humanidade enteira. Preocúpanos
moito que apoies os propietarios de terras que buscan o seu interese e
non o ben do pobo. Irmán, ignoras todas estas cousas ou admítelas?…
Preocúpanos moito que chegues a negar a situación de escravitude
a que son sometidas as comunidades guaranís de parte dos grandes
propietarios. Sabes ben que hai situacións evidentes xa denunciadas
polo goberno boliviano. Non podes ignorar que funcionarios enviados
a Santa Cruz polo goberno son ameazados por bandas armados que
lles impiden entrar nas facendas.
Preocúpanos moito que votases por un referendo anticonstitucional
e ilegal, denunciado pola Organización de Estados Americanos, pola
Unión Europea e polos pobos e gobernos de toda a rexión. Non podes
ignorar que este referendo é racista, discriminador, portador de exclusión social e, por tanto, contrario á mensaxe de Xesús.
Sabes moi ben que o Novo Estatuto, ben como toda a campaña autonomista desencadeada polos grandes propietarios serve, ante todo,
para defender os seus intereses económicos e que, en realidade, buscan promover un golpe de estado contra un goberno democraticamente elixido con ampla maioría polo pobo.
Sabes tamén moi ben que durante os numerosos anos en que estes
señores feudais gobernaron o país, xamais se interesaron en promover as autonomías departamentais e, menos aínda, en poñer en acción
un proceso de descentralización do poder en dirección ao pobo. Se
agora reaccionan así, é que senten que os seus intereses económicos
están ameazados.
Buscan o modo de desestabilizar as institucións do país e promover o separatismo xunto a outras rexións que forman aquela que é
chamada a “Media Lúa”. Todo isto ameaza a soberanía nacional e
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a integridade de Bolivia. América Latina non necesita de “pactos de
autonomía”, como pretenden os grandes propietarios para poder conquistar beneficios para si e soamente prexuízos para o pobo.
Tuto Quiroga, o xefe dos independentes, que hoxe fala tanto de democracia, foi aliado do ditador Hugo Banzer e tamén vicepresidente
de Bolivia naquela época. Xunto con aquel ditador foi até responsable
por un xenocidio e por crimes contra a humanidade. Ademais, cando
participou daquela presidencia, xamais fixo nada polo pobo, en particular polos máis pobres que, baixo aquel goberno ditatorial, tiveron
que soportar a humillación e o desprezo daqueles señores feudais que
entón gobernaban Bolivia.
En realidade, non soportan hoxe que un irmán indíxena Aimará,
Evo Morales, sexa o presidente da Nación, que unha irmá colla sexa
ministra de Xustiza e que os indíxenas e os campesiños sexamos por
último respectados e recoñecidos nas súas culturas, identidades e valores sociais e espirituais. Sobre todo, non soportan que o goberno
recupere os recursos naturais e promova a reforma agraria e a do
dereito e da igualdade para todos, e non só para algúns. O presidente
Morales aceptou a solicitude doutro referendo en todo o país, para
que o pobo decida se o seu goberno cumpriu coas súas obrigas e se
quere que Bolivia sexa un pobo libre e soberano ou que viva escravo e
de xeonllos diante dos seus opresores.
Mais ti, irmán, onde te pos á luz do Evanxeo?… Quizá ignores que
o goberno de Evo Morales, en dous anos, conduciu positivamente políticas de transformación e de dignidade para o pobo boliviano, cousa
que xamais fixeran os gobernos precedentes? Sabes que el tivo a coraxe política de recuperar a soberanía dun país sobre os seus recursos naturais e enerxéticos e que decidiu voluntariamente combater
o analfabetismo e mellorar a saúde do pobo?… Non te sentes mal
cando países irmáns como Venezuela e Cuba veñen axudar en solidariedade o pobo boliviano e encoraxan o goberno para que desenvolva
ulteriormente programas de saúde e de instrución para elevar o nivel
de vida de todos?
Doutra parte, tamén sabes moi ben que os medios de comunicación
do país están nas mans dos grandes propietarios e que desenvolven
unha sórdida campaña contra o goberno, mantendo, non obstante,
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en silencio as manipulacións da embaixada de Estados Unidos que
continúa conspirando contra o goberno e buscando os seus propios
intereses.
Que o goberno boliviano cometese algún erro, é certo. Recoñéceos e
sabe que debe corrixilos.
Mais ti, que fixeches para axudalos e para camiñar co pobo? Ti,
irmán, que es o xefe da Igrexa de Bolivia, cal é a túa opción e que lectura fas de todo o que eu che digo e que xa sabes moi bien?…
Hai que, a todo o custo, elixir entre dúas opcións: ou seguir o
Evanxeo, ou continuar envolvido nas mentiras e nas inxustizas, nas
discriminacións, no odio, no racismo e na exclusión social. Hai que dar
ao César o que é do César e a Deus o que é de Deus”.
Como irmán en Cristo, pídoche que medites, que reces e que pidas
a Deus que te ilumine e te conduza.
Da nosa parte, rezaremos por ti e por todos aqueles que loitan para
construír un mundo máis xusto e máis fraterno, reforzando a democracia e o respecto dos dereitos humanos.
Con moitos irmáns e irmás na fe, coas comunidades relixiosas e con todas as igrexas cristiás, quedemos unidos na oración e pidamos ao Señor
que, na súa infinita bondade, fortifique a todos os bolivianos no camiño
da Verdade e da Xustiza, para chegar á Paz e á unidade de todo o pobo.
Adolfo Pérez Esquivel
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Aos bispos de Galicia
Feli Alonso Curiel

Señores Bispos:
Á miña volta de vacacións dunha aldea da Costa da Morte, preto
da Coruña, á que vou con frecuencia por ser o meu home desa zona,
sentinme perplexa e sobre todo triste ao encontrar, na web de Redes
Cristiás, o testemuño dunha cristiá enferma, dorida polo trato con
que o locutor da cadea COPE, o señor Jiménez Losantos, se dirixiu
aos enfermos que sofren a enfermidade de Párkinson. Todos somos
potencialmente vulnerables a esa enfermidade, tamén o señor Jiménez Losantos, vostede, señor bispo, e eu mesma.
Non desexo centrarme na queixa xustificada desta enferma coa que
sentín total empatía, senón mostrar o meu desconcerto cristián ante
o cariz agresivo que diariamente mostra a emisora dos católicos confesantes, COPE.
No meu lar vivimos tres xeracións. A miña nai, unha anciá de 90
anos, de fe recia como boa castelá que é, que xa non atopa o amparo
espiritual que antano lle ofrecía esta emisora.
O meu fillo Héctor de 23 anos, crente e con inquietudes sociais encréspase ao non ver reflectida na emisora católica, en moitos dos seus
programas, o ideario relixioso dun cristián do século XXI. Opta por
escoitar outras emisoras que, sen ser confesionais, contemplan mellor
o seu sentir cristián.
E en terceiro lugar encóntrome eu. Practicante, axente pastoral
dunha parroquia bilbaína e con algunha formación teolóxica. Cando
oio os contidos verquidos na programación da COPE sinto dor pola
miña Igrexa e unha profunda vergoña. Vergoña porque se o lema que
debe rexer a vida de todo cristián é “a verdade faranos libres”, as
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¿verdades? que din defender certos locutores son froito dunha malquerenza cara á convivencia social.
Quéixanse os católicos de que a nosa sociedade secularizada mortifica a Igrexa. Non será que a nosa emisora, e digo nosa porque estou
convencida que dalgunha maniera estou a contribuír economicamente con ela, non será, repito, que sexa un mal voceiro da Boa Nova?
Non será que parte desta sociedade secularizada, tan vilipendiada
pola C.E.E, sexa mellor correa de transmisión da mensaxe de Xesús
Cristo?
Atentamente
Feli Alonso Curiel
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San Paulo, crente e apóstolo
Carme Soto Varela

De entre os homes e mulleres que protagonizaron os comezos do
cristianismo, sen dúbida Paulo foi un dos máis significativos e polémicos. A súa figura e imprescindible, non só para entender os primeiros
pasos da fe cristiá, senón para comprender moitos dos momentos importantes da historia da Igrexa.
A súa relevancia coma organizador de comunidades, pregoeiro da
Boa Nova de Xesús e apóstolo queda claramente testemuñada nos
escritos do Novo Testamento. De feito, dos 27 libros que forman esta
parte da Biblia, 13 figuran baixo o seu nome, aínda que non todos
xurdiran do seu puño e letra. Non podemos estendernos neste momento nas razóns polas cales podemos, con máis ou menos certeza,
afirmar que só 7 deses escritos (1 Tesalonicenses, 1 e 2 Corintios, Gálatas e Filipenses, Filemón e Romanos) saíron realmente da súa man,
pero é unha idea admitida pola maioría dos investigadores. En canto
ás cartas restantes suponse que naceron trala súa morte en círculos
dos seus discípulos, e comunidades para conservar e desenvolver a
herdanza paulina. Nelas amplíanse aspectos da súa teoloxía e praxe,
ocultando outros, sempre en función da propia realidade e intereses
do momento.
As sete cartas auténticas, achégannos, como di acertadamente
Bornkamm, ata a inmediatez, a Paulo e á súa mensaxe, proporcionando unha imaxe viva de súa actividade e das súas loitas, dos seus
éxitos e dos seus fracasos, das súas experiencias e ideas, e consérvannos ao mesmo tempo unha visión singular da historia do cristianismo
primitivo1
1

Günter Bornkann, Pablo de Tarso, Salamanca, 1978, p. 14.
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Con todo, a ambigüidade preside todo o seu testemuño, tanto nos
datos que podemos ter del, coma nas súas propias afirmacións dentro
dos seus escritos determinadas, tanto, polas circunstancias reais das
comunidades ás que estaban dirixidos, coma pola tradición que se foi
elaborando sobre el ao longo dos séculos2.
A súa orixe ven marcada por dúas culturas, o xudaísmo e o helenismo nas que loitou por encarnar a fe en Cristo. Para moitos o seu esforzo convérteo no fundador do cristianismo e para outros nun herexe
que ameazou os valores e a identidade do pobo elixido. Ao longo da
historia da igrexa a súa influencia foi ás veces canle de renovación e
outras de ruptura, pero nunca, e tampouco hoxe, deixou indiferente.
Se nos achegamos ás primitivas fontes evanxélicas atopámonos xa
cun Paulo debuxado con múltiples acentos. Non e o mesmo o Paulo
que describen os Feitos dos Apóstolos, que o Paulo que xorde dos datos que el mesmo da nas cartas auténticas ou a visión que as cartas
deuteropaulinas (cartas que levan o seu nome pero non as escribiu el)
e pastorais (atribuídas aos discípulos do apóstolo) van debuxando. É
moito mais plural incluso, e así se debuxa na inxente literatura que
ata hoxe enche as bibliotecas sobre a súa persoa.
Nestas poucas páxinas intentaremos aproximar brevemente os datos máis significativos da súa biografía e actividade, intentando así
achegarnos un pouquiño máis a este home extraordinario e non sempre xustamente tratado.
As fontes principais que ofrecen noticias sobre o apóstolo, están
fundamentalmente nos Feitos dos apóstolos e nas súas propias cartas.
Lucas na segunda parte da súa obra ofrece unha historia da primeira
comunidade interpretada de acordo cos presupostos teolóxicos do seu
momento e condicionada pola mensaxe que quere transmitir aos lectores, pertencentes xa á segunda xeración cristián. Discútese moito o
xuízo histórico que merece esta obra pero sen entrar nas discusións
académicas entorno á fiabilidade das fontes que utilizou Lucas, tomaremos del os datos cronolóxicos mais consensuados que suministran
un marco de conxunto fiable, confrontados sempre co que o propio
apóstolo afirma del mesmo nas súas cartas. Outras noticias sobre
2

Joachim Gnilka, Pablo de Tarso. Apóstol y testigo, Barcelona, 1998, pp 11-18.
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Paulo que frecuentemente se utilizan remítense a Eusebio de Cesárea
(século IV) ou Clemente Romano (finais do século I) e incluso á obra
apócrifa dos Feitos de Paulo e Tegra (século II).
O home
Paulo naceu en Tarso segundo o informe de Feitos que é plausible
(Feitos, 9, 11; 21 39) nos comezos da era cristián. Era esta unha cidade culta, comercial e cosmopolita. Ese ambiente informou a infancia e
xuventude de Paulo coma membro dunha familia xudea3 na diáspora.
A súa orixe hebrea posiblemente posibilitou que fixese algunha peregrinación a Israel na súa mocidade e mantivera certa relación co
centro oficial do xudaísmo.
Os dous nomes con que é citado nos escritos cristiáns: Saúl (Saulo
en versión grega) e Paulo, confirman a súa pertenza ás dúas culturas
importantes do momento, a helenista e a israelita. Posiblemente o
nome grego, Paulo, que non era moi frecuente, fora o nome principal
e Saúl fora utilizado na intimidade familiar4. De aí que el sempre utilice na súa correspondencia o grego.
Segundo os datos a súa pertenza social non era baixa, posiblemente
tivo un status de clase media cunha boa formación académica, como
ben mostra o nivel das súas cartas. Parece que Paulo tivo como oficio
o de tecedor de coiro para tendas ao longo da súa actividade apostólica. Os utensilios de traballo eran fáciles de transportar dun lugar
a outro e polo tanto compatible coa súa vida itinerante. El mesmo o
testemuña nas súas cartas (1 Tes 2, 1 Cor 4, 10-12;2 Cor 12, 14;) e tamén en Feitos (Feitos 19, 11-12; 20, 34; Feitos 18, 3). Para el o feito de
vivir do seu traballo foi importante como unha forma de levar adiante
a súa tarefa misioneira (1 Cor 9, 15-18). El coñece o costume de soster
aos misioneiros nas comunidades polas que pasan, pero el prefire non
ser gravoso e sentirse así mais libre para levar a cabo o seu traballo
apostólico (1 Cor 9, 18)5.
3
El insiste varias veces na súa correspondencia na sua ascendencia xudean (2 cor 11,
22; Rm 11,1; Filp 3,5).
4
Ib. Bornkann, 26.
5
Rafael Aguirre Monasterio, Del movimiento de Jesús a la Iglesia Cristiana. Ensayo de
exégesis sociológica del cristianismo, Estella (Navarra), 2001, pp. 166-68.
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No mundo grego ser traballador manual era ter condición servil e
polo tanto carecer de honra. Paulo é consciente desta valoración do
traballo e vai a xustificar a súa opción por ser traballador desde o centro da súa mensaxe: “predicar a Cristo crucificado na súa debilidade
que fortaleza de Deus (1 Cor 2, 2-4)”. Tanto é así, que o seu traballo
formará parte da súa estratexia misioneira. Esta determinación defenderaa sempre, e como testemuñan as súas cartas, máis dunha vez
traeralle problemas e porá en entredito o seu valor coma apóstolo (1
cor 9, 19; 2 Cor 11, 7; 1 Cor 4, 10-12)6.
O feito de ser un xudeu helenista sitúao nun ambiente moi sensíble ao proselitismo. Nun mundo que escomenzaba a manifestar fortes signos de crise cultural as relixións orientais exercían unha forte
atracción entre os habitantes do mediterráneo antigo. As sinagogas
helenistas tiñan un gran valor propagandístico e misioneiro. Neste
contexto, non é difícil comprender que un home coma Paulo acollera
na súa mocidade con forza a tendencia farisea do xudaísmo. Os datos
que se recollen en Fil, 3 e Gal, 1 falan do seu coñecemento da Tora e
do seu celo relixioso7.
A súa historia como perseguidor dos cristiáns ten que ver cos enfrontamentos que logo xurdiron entre os xudeus en xeral e o grupo
aínda xudeu dos seguidores de Xesús, que parecen estar poñendo en
entredito elementos importantes do xudaísmo, coma se ve nos Feitos
na persecución dos helenistas8.
O seu proceso de conversión (ano 37)9, cheo de colorido na narración
de feitos ven a ser a tradución dunha forte experiencia que el viviu, el
caeu na conta de que a forza da relación co Deus de Israel non estaba
no cumprimento da lei como expresión da súa vontade, senón na fe
en Xesús, que proclamou que Deus non nos salva polas nosas obras
senón que Deus ámanos todo o que pode independentemente da nosa
actuación: As nosas boas obras non atraen o amor de Deus, senón que
son consecuencia do seu amor gratuíto e incondicional. Caer na conta
disto levou a Paulo a cambiar toda a súa perspectiva, e orientou o resAguirre Monasterio, p 169-70.
Ib. Bornkann, 49-50.
8
Ib Gnilka, 37-42.
9
José Ramón Busto, Momentos cruciales de la vida de Pablo, Sal térrea, mayo 1997, 366.
6
7
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to da súa vida e predicación. O que chamamos conversión, non foi un
cambio de relixión, senón un cambio de interpretación do xudaísmo.
O propio Paulo nunca entendeu este acontecemento coma conversión,
polo contrario entendeuno coma vocación (Gal 1, 16)10.
A partir da convicción entende que o amor de Deus manifestado en
Xesús non pode alcanzar só aos xudeus, ten que chegar a todos (Gal
3, 25). Segundo o relato de Lucas, Paulo despois da súa conversión e
da fuxida a Damasco foi a Xerusalén a ver a Cefas algo que o mesmo
Paulo confirma. Alí entende que está chamado a anunciar a salvación
mais aló do xudaísmo (2 Cor 12, 1-7; Feitos 22, 17, 21, Gal 1, 16) e iso
é o que fará o resto da súa vida.
No tanto, a súa actuación non foi entendida por todos os grupos
cristiáns, especialmente polos xudeo-cristiáns, que seguen presos dos
condicionantes do xudaísmo e das expectativas dentro do cristianismo. Esta confrontación vai a marcar a historia de Paulo e das súas comunidades de forma decisiva. Como se pode ver repetidamente na súa
correspondencia ás comunidades (Gal, 2,2), era frecuente que despois
de ser fundadas polo apóstolo, chegasen a elas misioneiros cristiáns
de orixe xudea, que intentaban corrixir a predicación paulina facendo fincapé na circuncisión e na lei. Esta situación obriga a Paulo ir
a Xerusalén a aclarar a situación cos dirixentes cualificados que alí
residen (Gal 2,2-5).
Se a primeira viaxe a Xerusalén foi posiblemente no ano 39 a segunda, tal coma el mesmo confirma en Gal 2,1 o encontro cos lideres de
Xerusalén debeu ser no ano 5211. Foi acompañado de Bernabeu e Tito.
En contra do que parece reflectir o libro dos Feitos, Paulo na carta aos
Gálatas (Gal 2, 6-10) afirma que as autoridades de Xerusalén aprobaron a súa actuación e o seu evanxeo e que non lle impuxeron máis
cargas que unha colecta para as comunidades de Xerusalén.
Esta colecta determinará o desenlace da súa vida. A comunidade de
Xerusalén acepta aos non xudeus para compartir con eles as promesas e a elección divina, pero esíxelles como proba da súa vinculación,
que compartan cos seus irmáns de Israel o que teñen, os seus bens
10
11

Ib. 367.
José Ramón Busto, 370.
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materiais (Rm 15, 27; 2 Cor 8, 14). Facer a colecta entre as súas comunidades estendidas por todo o mediterráneo e que esta sexa aceptada
por todos os de Xerusalén, onde moitos eran bastante escépticos, (Rm
15, 31) será determinante para Paulo. Non era doado convencer aos
cristiáns de orixe hebreo que renunciasen a determinadas prescricións relixiosas para acoller os pagáns con todos os dereitos.
Paulo na carta aos Romanos di que desexa visitar Roma e logo ir
a España (Rm 15, 28) pero que primeiro ten que ir a Xerusalén coa
colecta. Alí, coma narra Lucas ocorrerán os acontecementos que desembocarán no arresto de Paulo e o seu posterior traslado á capital do
imperio. A colecta convértese así no símbolo do seu compromiso coa
unidade e a universalidade da salvación cristiá. Un compromiso que
pagou coa súa vida12.
Non hai no Novo Testamento ningún relato da súa morte, pero probablemente ten razón a tradición en que morreu mártir en Roma
baixo Nerón13. Nin a cadea, nin as malleiras, nin as persecucións que
soportou ao longo da súa vida puideron con el. Levando a colecta a
Xerusalén Paulo xogou a vida por Cristo e perdeuna. Responder á
esixencia que a comunidade de Xerusalén lle pedira foi o eido da súa
maior entrega á fe e de fidelidade ás súas comunidades.
A convicción e determinación paulina levaba xa en xerme a ruptura definitiva da seita cristiá da raiz xudea, converténdose así nunha
nova relixión. A admisión dos pagáns no xudaísmo esixía tal transformación que só podía realizarse nunha nova relixión. Isto que hoxe
nos parece obvio, non o era tanto nos comezos, e temos moito que
agradecer á valentía do apóstolo, quen foi capaz de arriscalo todo por
levar máis aló das fronteiras hebreas a mensaxe de Xesús.
O misioneiro
A reflexión teolóxica de Paulo está sempre ao servizo da súa estratexia misioneira e polo tanto non se pode separar o seu pensamento
teolóxico das circunstancias históricas vividas e funcións sociais que
12
13

Ib, 375.
Eusebio de Cesarea Historia eclesiastica, II, 22.
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exerceu. Desta maneira cando nos achegamos aos escritos do apóstolo
témonos que preguntar non só que di senón que está a facer14.
Coma misioneiro conseguiu unha admirable extensión das súas comunidades e contribuíu decisivamente a configurar o cristianismo
posterior. A súa maior aportación foi o desenvolvemento coherente
e peculiar da fe cristiá como proxecto universalista. Ese foi o eixo da
súa estratexia e o que explica os seus enfrontamentos e ensinanzas,
as súas elaboracións teóricas e a súa praxe15.
El predica un evanxeo de “portas abertas”, entende que a liberdade da lei posibilita a plena integración de todos e todas. A súa estratexia misioneira reformula nun contexto socialmente diferente o
movemento xudeu e itinerante que iniciara Xesús. Nela o apóstolo
promove un cristianismo sedentario, inculturado nas vilas do imperio
e socialmente heteroxéneo.
Paulo coida a identidade interna das súas comunidades, pero non
quere que sexan seitas pechadas nelas mesmas, senón estruturas con
capacidade de adaptación e de acollida. Para el é moi importante non
romper as pontes coa sociedade, pois os cristiáns deben ser ser misioneiros e presentar a fe de maneira que sexa atractiva para os de
fóra.
A urxencia de Paulo non era tanto como debía relacionarse a Igrexa
co Imperio, senón como a de ser cristián dentro da sociedade pagá. El
quere construír un modo de ser cristiá posible na súa cultura. Esta
idea fixo que ao longo do tempo as súas afirmacións resultasen ambiguas e ás veces contraditorias. Paulo leva adiante o proxecto de Xesús
pero vai máis alá da letra e do horizonte histórico de Xesús16.
A testemuña de Paulo e unha invitación permanente á fidelidade
creadora e non repetitiva; a discernir as estruturas históricas e culturais que poden ser aptas para encarnar a fe e construír comunidade, sen desprezar nin sacralizar o pasado; É unha invitación a non
quedar parados, e ir alá onde ninguén aínda chegou, a reformular
Aguirre Monasterio, Ensayo sobre orígenes del cristianismo, Estella (Navarra) 2001,
p. 53.
15
Ib, Aguirre Monasterio, Ensayo sobre orígenes, p. 54.
16
ib, 66.
14
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con liberdade o recibido do pasado para que poida ser significativo
no presente e no futuro. E un exemplo de que é posíble resolver os
conflitos en liberdade e sen claudicar, pero sempre con flexibilidade e
vontade de comuñón17.
Carme Soto Varela

Licenciada en Sagrada Escritura

posible cronoloxía paulina

17

Ca. 8

Nace en Tarso de Cilicia

36

Martirio de Estevo

37

Conversion de Paulo (1 Cor 15, 8; Feitos 9,; 22; 26
Estancia en Arabia e Damasco (Gal 1, 17ss

39

Fuxida de Damasco (2 Cor 11, 32-33; Feitos 9, 25)
Primeiro viaxe a Xerusalén (Gal 1, 18; Feitos 9, 26-30)

40

Comezo de la misión a os xentís (2 cor 12, 2; Feitos 22, 17). 1
viaxe misioneira (Feitos 13, 3-14, 26). Funda as comunidades
de Asia Menor.

49

Segunda viaxe misioneira. Evangelizacion de Europa (Feitos
16, 1-18, 22)

50

Funda a comunidade de Corinto. Escribe 1 Tesalonicenses

51

En Corinto ante el tribunal de Galión (Feitos 18, 12)

52

Concilio de Xerusalén (Gal 2, 1; Feitos 15). Incidente de
Antioquía. Terceira viaxe misioneira (Feitos 18, 23-19, 22).

52

Estancia en Efeso. Está un tempo na cadea. Escribe Galatas,
1 Cor y Filipenses Filemón

54

Estancia en Tesalónica. Escribe 2 Corintios

55

Estancia en Corinto.Escribe Romanos. Viaxe a Xerusalén co a
colecta

56

En prisión en Cesarea e enviado a Roma

57

Prisión en Roma y morte de Paulo (Feitos 28, 30)

Ib, 73.
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Crónica

XXXI Romaxe de crentes galegos
Engracia Vidal Estévez

Estou a escribir esta breve crónica
en Tui, contemplando desde a fiestra
o pai Miño, que parece estático e silencioso. Miro fixa e longamente, e
déixome coller por unha sensación
de benestar e escoita. Logo camiño á
súa beira, e o Miño móvese e o Miño
fálame.

A carpa resulta xa indispensable.
Non só pola defensa do sol ou a chuvia, senón como intensificadora dos
silencios e potenciadora das voces.
Os ritos repítense, probas de voz,
acollida e proclamación de grupos,
memoria de persoas e vivencias particulares.

Móvese acelerando o seu ritmo
cara á Garda para integrarse no océano, onde plenificará o seu ser. Vímolo nacer alá en Meira, no pedregal,
na primeira romaxe, e moitas veces
volvemos a súa beira nos Peares, no
Aloia, na Garda, no Outeiro do Rei...
Sempre nos falou como fonte de inspiración para os creadores da liturxia
e para o pobo que a vivimos.

E logo a liturxia vai intensificando
a participación, onde todo, palabras
e silencios, xestos de movemento e
de repouso, convértense en oración
participativa. Os lectores e lectoras
contribuíron activamente. A súa forza facía penetrar as palabras e mover
sentimentos. Maite fixo pequenas reformas ao texto, buscando sempre a
linguaxe inclusiva. A Quenlla sabe
espertar tanto a movida coa rumboia,
como a contemplación co Magnificat
ou con Compañeira. Somos corpo e espírito e armonizámonos nun só xesto.

Este ano tocou na praia fluvial de
Baltar. Non lonxe de Meira. Do berce
inicial. Nuns prados onde podiamos
tocar as augas alongando a man. Os
carballos lucían unha franxa branca
no seu tronco. Alí recibíronnos cun
chopo de leite das vacas locais, non
dos “cartóns”. E unha vez máis, a
trinta e unha, comezan os saúdos, os
encontros, esa afinidade con tanta
xente que, malia nos vermos só unha
vez no ano, sentímola tan preto.

E sobre todo, o autor do texto e o
celebrante, que souberon tocar as febras máis íntimas da nosa relixiosidade cristiá e galega. Da nosa fe. Do
noso compromiso. Merecen especiais
parabéns. Supéranse en fondura e
unción, logrando integrar o ambien-
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te festivo dunha festa na natureza co
recollemento dunha abadía monacal.

apóstolos. Ven a palla no alleo e non
a viga no propio.

Teño a impresión de que as Romaxes van gañando en fondura, en
unción, sen perder o compromiso que
sempre as caracterizaron.

Todos temos fallos e podemos facer cousas mal. Que analicen todas e
cada unha das misas que se celebran
cada día, cada domingo, en cada santuario, en cada funeral... os cartos,
as présas, as homilías con finalidades políticas (hainas ben fortes ou
baleiras de contido), a acepción de
persoas, mesmo a falta de hixiene no
reparto da comuñón, e moitos máis
fallos que nunca vemos prohibidos...
¿Quen pode tirar a primeira pedra?

Este avance quizais o potenciaran as críticas, moitas veces falsas e
mal intencionadas, calumniosas, de
tantos ausentes –ou presentes só de
corpo– que desde fóra non saben ver
máis que defectos e mesmo pecados
en aspectos pouco ou nada fundamentais. Chegan mesmo a mentir, dando
nomes de persoas como celebrantes,
cando nin subiron ao escenario. Paréceme moi ben que os organizadores
saiban distinguir e ir cada vez máis
ao fondo do que pretendemos, vivir
o evanxeo como Xesús quere que o
vivamos aquí e hoxe.
Pero hai que “pasar” do que non
ten fundamento nin sentido. Tentemos ser auténticos.
En canto ao caso que se lle fai a
esas voces, que dicir? Que dá moita
pena e fonda preocupación, que se
fíen máis desas maledicencias que
desde fóra utilizan toda clase de
deformacións e falsidades, xulgando sen verdadeiro sentido relixioso,
cunha sorprendente baixeza moral e
cun comportamento farisaico. Se lesen o evanxeo, verían que se parecen,
coma un ovo a outro, ás acusacións
que se lle facían a Xesús e aos seus
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Non sabería como enxuizar que
unha certa igrexa que debería estar preocupada polo afastamento
de moitas persoas e sobre todo da
mocidade, se preocupe de condenar
os que desde dentro traballan e se
comprometen moi seriamente pola
causa de Xesús. Esperamos que a ela
lle chegue tamén a chamada de quen
acolleu a todos, e quen, se refugou
a alguén, foi máis ben a quen poñía
as “formas” por enriba do corazón.
“Quen teña oídos para escoitar que
escoite”.
Non teño espazo para aludir á oración da tardiña arredor do carballo
de Luxís. Co carácter marcadamente
de loanza, irmandade, comuñón e acción de grazas.
Até Aguiño 2009!
Engracia Vidal Estévez
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Finis Terrae

Campaña electoral en
tempo de crise
Xosé Luís Barreiro Rivas

1. As eleccións irán no seu tempo
Os politólogos adoitamos dicir que
os adiantos electorais son como as
devaluacións da moeda: se non son
por sorpresa xa non se poden facer.
Pero Emilio Pérez Touriño no é politólogo, senón economista, e non tivo
en conta este precepto esencial en
toda estratexia electoral. E durante
seis semanas, as comprendidas entre
mediados de xullo e finais de agosto,
deixou que toda Galicia falase e opinase dun adianto electoral que os estrategos da rúa Ferraz, sede central
do PSOE, trataron de forzar a toda
costa. Pérez Touriño non negou con
toda a contundencia necesaria que a
súa visita á Moncloa no mes de xullo,
tivera o adianto electoral como punto
central da súa conversa con Zapatero. Xa no mes de agosto, a imprudente visita de Xosé Blanco ao pazo de
Monte Pío, acompañado dalgúns técnicos electorais e de Ricardo Varela,
secretario xeral do PSdeG-PSOE,
convenceu a todos os comentaristas
e a todos os cenáculos do Noroeste
de que as próximas eleccións autonómicas ían ter lugar nun punto situado entre o 25 de outubro e o 16
de novembro do 2008. E todos em-
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pezamos a facer elucubracións sobre
os motivos retóricos deste adianto
ao que todos lle outorgabamos unha
natureza estritamente electoral.
O BNG, abertamente contrario
ao adianto electoral, concorreu ao
Consello da Xunta do 28 de setembro convencido de que o presidente ía
comunicar ao consello a súa decisión
de disolver o Parlamento antes de facela pública ese mesmo día. E o PP
de Núñez Feijoo deu a orde de preparar listas, publicidade e discursos
para unhas eleccións que xa situaba,
cun 100 % de probabilidades, no día
16 de novembro. Pero Touriño dixo
que non, que nove meses de adianto
electoral era como deixar unha tarefa a medio facer, e que, a pesar do
cruce posible coas eleccións de Euskadi e coas Europeas de xuño-2009,
as autonómicas galegas irían no seu
tempo, entre finais de marzo e finais
de xuño de 2009.
A decisión de Pérez Touriño e moi
arriscada, sen dúbida, cara dentro e
cara fóra. Cara dentro porque, esvarando sobre os informes técnicos que
lle advertían que a crise económica
ía producir un forte desgaste para o
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PSOE no primeiro semestre de 2009,
Pérez Touriño asume toda a responsabilidade sobre os resultados que se
obteñan en Galicia. E cara fóra porque, a pesar de visualizar unha evidente desaceleración nos conflitos
internos do PP, Pérez Touriño optou
por unha estratexia que mete ao PP
de Núñez Feijoo no partido. Partindo dunhas enquisas que a finais de
xullo non lle daban ao PP nin unha
soa opción de maioría absoluta, con
tres ou catro escanos por debaixo
dos obtidos por Fraga Iribarne no
2005, movémonos hoxe no que xa
se podería chamar un empate técnico, que ao poñer a Núñez Feijoo a
só dous escanos de Raxoi, complica
gravemente o escenario político socialista. Pero a finais de agosto xa
era evidente que Touriño non podía
adiantar as eleccións, xa que todo o
mundo tiña por certo que o adianto era unha imposición de Ferraz,
e a ninguén lle cabía dúbida de que
unha convocatoria electoral para
novembro deixaría ao presidente sen
autoridade moral fronte ás críticas
do PP, e viría a confirmar, punto por
punto, as negras perspectivas que se
lle atribuían á crise.
Pero as complicacións de Pérez
Touriño non lle van vir só da dereita, xa que, partindo dun escenario de
práctico estancamento do BNG, que
podería permitir un cambio substancial nas relacións internas da coalición, todo apunta agora a que quen
está estancado é o PSdeG-PSOE,
e que todas as esperanzas de que
Touriño continúe vivindo no pazo de

Monte Pío pasan por que Anxo Quintana obteña un resultado electoral
positivo (cifrado en un ou dos escanos
máis dos que actualmente posúe no
Pazo do Hórreo). Fai apenas seis meses o PSdeG-PSOE soñaba con dúas
andrómenas que comentaban en privado a quen llo quixese escoitar: que
o PP de Galicia podería perder 5 ou
6 escanos, e que todos eles irían a parar á rede electoral socialista. E con
isto alimentaban tamén a idea –hoxe
disparatada– de adiantar en escanos
ao PP, converterse na primeira forza
política de Galicia, e reducir ao BNG
a unha posición política cativa e irrelevante.
Pero as perspectivas dos socialistas galegos mudaron xa dunha maneira que, polo menos neste punto,
pode considerarse definitiva. Porque
aínda que a perspectiva postelectoral máis probable é a de que Galicia
siga sendo gobernada pola coalición
bipartita PSOE-BNG, todo a punta
a que o PP non vai a sufrir ningún
descalabro electoral, e que a vindeira lexislatura vai a ser máis incómoda que esta para a coalición, e que a
relación PSOE-BNG vai a mellorar
moi lixeiramente a favor dos nacionalistas. E daí se deriva a intranquilidade coa que Touriño vai enfrontar
unha precampaña que vai ser dura e
longa, e unhas eleccións que de aquí
en diante só van gañar en incerteza.
A miña opinión, no entanto, é a de
que o presidente acertou na súa decisión. E digo isto por tres motivos
principais: porque un adianto tería
dado a sensación de inseguridade e
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temor fronte a crise que se comería
con creces os beneficios de conxuntura que lle daban as enquisas, porque todos tiñamos a certeza de que o
adianto que viña de Ferraz devalaba
en moitos puntos o liderado do presidente, e porque teño a seguridade
de que as incertezas electorais do
PSOE e as razoables perspectivas do
PP e do BNG, cada un no seu campo,
xa existían antes de anunciarse que
as eleccións irían no seu día.
2. A crise do Lehman Brothers
chega a Seoane
A miña sogra, que vive na parroquia de Seoane, non debe ter moitos
cartos, xa que, ademais de vivir exclusivamente da súa pensión de agricultora, gusta de repartir os cartos
cos netos e bisnetos. Pero, como boa
galega que é, e cristiá de tradición,
sempre asegura ter aforrado para o
enterro, coa intención de non cargar
sobre as fillas nada que poida facer
por ela mesma. Así e todo, nin sequera a boa da Delfina se librou das
ondas mediáticas que, insufladas
por The Financial Times e The Wall
Street Journal, chegan a Seoane
dende Londres e Nova York. E foi a
historia que, atopándome nunha cea
cuns amigos, o pasado 16 de setembro, recibín unha chamada da miña
sogra que, ao ver na televisión as declaracións dalgúns españois que se
viran indirectamente afectados pola
quebra do Lehman Brothers, quería
preguntarme qué nivel de risco había, como di ela, “para as súas catro
pesetas”.
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Como ten moita fe en min, resolvinlle o seu problema con dúas afirmacións moi sinxelas, dicíndolle que
esta crise era só para xente rica, e
non para xente coma nós, cousa que
lle pareceu moi acaída e de xustiza,
e que xa falaría eu co seu banco para
garantirlle, pola miña conta, os seus
aforros, cousa que lle pareceu moi
natural porque ela pensa que teño
vara alta en todas as corporacións
do mundo. E así rematou este episodio financeiro do que non se volveu
a falar.
Pero esta cuestión, da que informo
con fidelidade, ten moitas máis arestas das que puidera parecer, que nos
obrigan a reflexionar sobre a realidade e a natureza da globalización e
sobre a forma en que o sistema mediático traslada todos os problemas
sen ir acompañados de ningunha solución. Porque a señora Delfina non
se trabucaba en nada ao barallar a
hipótese de que un movemento da
gran banca americana poida influír
na estabilidade económica dunha
agricultora xubilada que nunca saíu
de Galicia nin endexamais utilizou
un produto financeiro –dourado ou
de lixo– da banca globalizada. E porque este episodio dunha conversa telefónica entre unha veciña da aldea
e o seu xenro acomodado na cidade
ven a poñer de manifesto como os
fluxos da comunicación moderna,
circulando dun xeito absolutamente
descontextualizado e tópico, poden
producir máis escuridade que luz, e
poden contribuír e complicar todos
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os procesos da gobernación democrática contemporánea.
Se contara ben o conto, e con algo
máis de detemento, podería engadir
outros episodios vividos en restaurantes de luxo onde moitos yuppies
de Galicia e Madrid repiten as mesmas preocupacións que ten a miña
sogra, cos mesmos coñecementos
que ten ela sobre o fondo da cuestión, pero cunha linguaxe hiperbólica e oca –sempre entrefebrada de
expresións como cash flow, rating e
subprime– coa que tratan de explicar o mundo na súa totalidade e de
gañar relevancia social e económica
a costa dunha crise que non chegan
a interpretar.
A crise que temos é irregular e
multiforme coma un tumor, e nela
están presentes as guerras, a especulación co petróleo, o consumo desordenado dos ricos e o afogamento
das economías máis pobres. Pero na
súa parte esencial a crise e o atranco
financeiro provocado polos produtos
lixo da banca americana, e pola súa
exportación masiva cara o sistema
europeo. E por iso cómpre pensar
se non lle estamos facendo o caldo
gordo aos causantes desta desfeita
polo simple feito de identificala xenéricamente con todo canto fixemos
e sufrimos nos últimos anos. Porque
máis alá de estarmos distorsionando
a nosa axenda política con esta aplicación masiva do filtro da crise, tamén estamos logrando que, como sucede cada vez máis nas democracias
mediáticas, esteamos contribuíndo á
creación de sucesivas crises nas que

os aspectos psicosociais pesan tanto
como a realidade mesma e determinan consecuencias moi gravosas que
ben poderían evitarse.
3. O plan Boloña botou a andar
O pasado 22 de setembro, usando
xa un novo calendario académico, a
Universidade de Santiago puxo en
marcha as novas carreiras de catro
anos de duración coas que os alumnos obterán un título de Grao Superior que substitúe ás actuais licenciaturas. As universidades de Vigo
e da Coruña fixeron o mesmo nos
días seguintes, abrindo un curso no
que todas as titulacións do sistema
universitario galego están obrigadas
a adaptarse ao chamado “plan Boloña”, que trata de crear un espazo
universitario europeo. As titulacións
de Ciencias Políticas e Matemáticas
foron as encargadas de poñer en
marcha a nova etapa, que moi axiña
veremos complementada con novos
títulos de máster que se están a preparar en todas as universidades do
sistema galego e de España.
A idea de crear este espazo europeo
é transcendental na súa importancia e elemental na súa descrición, xa
que, se temos un espazo económico
e social unificado, parece de queixón
que as Universidades se sumen a un
modelo que debe facilitar o recoñecemento de titulacións, a circulación
dos profesionais no marco da UE, e
un espazo para o intercambio de profesores e alumnos que extraia todo o
zume que se agocha no sistema uni-
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versitario europeo. Como en tantas
outras cousas, a UE mantén no seu
sistema universitario unha fragmentación suicida, pola que, a pesar de
termos unha calidade xeral moito
mellor e máis rigorosa que a que se
estila en USA, onde só unhas poucas
universidades, xeralmente privadas,
sosteñen o creto do sistema, padecemos un complexo científico que nos
impide avanzar como sería desexable
e do xeito que as nosas posibilidades
nolo permiten.
Pero dubido moito que o Plan Boloña se estea orientando como é debido
e coa finalidade pertinente, e moito
me temo que esta experiencia poida
dar nunha monumental frustración
que moitos docentes xa ven vir con
inexorable contundencia. Porque,
lonxe de aproveitar o pulo teórico do
sistema europeo, a súa disposición
para o pensamento complexo, e a
volta aos modelos humanísticos que
foron laminados polo positivismo
científico cultivado nas universidades americanas, parece que estamos
dispostos a levantar mil altares –e
a ditar mil novos dogmas– en favor
dun ideal de calidade nas investigacións e nas publicacións que ten infinitas lagoas, que empeza a descubrir fraudes e artimañas sen conto,
que non distingue adecuadamente
os grandes campos científicos e que
está botando da carreira universitaria aos científicos e aos intelectuais
para cambialos por yuppies do currículo moi viaxado.
A forma en que se xestaron as titulacións –case sen orientacións, e
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deixando que os itinerarios ficasen
supeditados máis ca nunca á estrutura docente–, e a carencia previsible
de medios –que pretende crear un
novo modelo sen investir apenas un
euro de máis, presaxian un desinflamento acelerado e radical deste novo
modelo, sen que teñamos aprendido
que a universidade –cos seus elementos e estamentos tradicionais– é moito máis estable do que da a entender
a acumulación de plans e reformas,
que poucas veces serven para aumentar a calidade real do ensino e a ilusión con que afrontan as súas tarefas
os estamentos discente ou docente.
A xeira dos másters, que empeza
agora, agroma chea de dúbidas no
que atinxe ao seu control de calidade
e á súa correcta e controlada implantación nos distintos sistemas universitarios. O modelo asembleario que
goberna o sistema universitario xeral pode xerar unha avalancha de
novos títulos nos que vai haber moi
pouca leña no medio de moita faísca.
E por iso o plan Boloña empeza, pois,
en Galicia, como en case todas partes, con unhas impresións contraditorias: moi positivas no que atinxe á
vontade de crear un espazo político
europeo, e bastante pesimista no
que atinxe á forma en que este plan
se ten elaborado e se empeza a poñer
en práctica.
4. Todos son iguais
Cada vez teño maior tendencia a
rematar a miña crónica facendo referencia ás cousas que nunca cam-
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bian nin deixan de ser noticia, e que
xeran no cidadán a sensación cíclica
coa que se alimenta en boa parte o
pesimismo político, ou esa idea tan
pedestre de que nunca pasa nada e
de que todos son –nunca dicimos “somos”– iguais.
O Tribunal Supremo segue empeñado en ilegalizar á sociedade vasca
por fascículos (ETA, Herri Batasuna, Batasuna, MNV, Xestoras Pro
Amnistía, PCTV…), aínda que polo
de agora non teña alcanzado máis
obxectivos positivos que o de xerar
unha unanimidade devota e correcta
sobre as sentencias que, transmitida
de forma acrítica polos periódicos
e polos políticos en activo, impide
analizar non só a eficiencia real da
medida, senón tamén a forma en que
este modelo de loita contra o terrorismo afecta á idea xeral da defensa
da democracia.
ETA, para non ser menos, segue
matando, poñendo bombas cada vez
máis grandes e demostrando que
os comandos se reconstrúen á mesma velocidade coa que se deteñen e
desarticulan. E o lehendakari segue
falando da súa consulta, confundindo o dereito democrático á consulta
coa forma en que ese dereito se cohonesta coa existencia dunha vontade
popular que hai que definir en todos
os seus extremos e que, unha vez definida, non e fragmentable.

En Galicia parece que só temos un
problema que é o AVE. E, aínda que
as obras non van moi de présa, nin
sabemos moi ben cara onde imos, o
certo é que se están tomando decisións que comprometen o futuro en
moitos aspectos dubidosos, que en
aras dun “obxectivo irrenunciable”,
ninguén se atreve xa a cuestionar.
E normal que Galicia teña un AVE
só para pasaxeiros ou sería mellor
o modelo mixto que se constrúe en
Euskadi? E razoable que os trens
–de pasaxeiros e mercancías– entren
en Galicia desparramándose en delta, ou sería mellor crear unha liña
vertebral que permitise crear despois unha rede de ferrocarrís rexionais? Aínda que o AVE entra en Galicia por Santiago, non acabaremos
vendo os trens entrando por Vigo,
nun traxecto en L, e circulando polo
lento eixo atlántico, para cambiar
velocidades por frecuencias en todo
o modelo urbano costeiro?
Así van as cousas, incluso sen falar dos portos exteriores, da crise
aeroportuaria, do Gaiás e de outras
cousas polo estilo. Porque, aínda
que todo se axita nunha aparencia
de axitada transformación, hai cousas no Finis Terrae que endexamais
cambian.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Ben valerá, como creo, un
vaso de bo viño
Xoán Bernárdez Vilar

Rematou xa o verán, unha estación
sempre pródiga non só nas máis variadas celebracións, senón tamén en
feiras e festivais. A todo o longo de
Galicia houbo nese período numerosas e prestixiosas conmemoracións
tanto referidas ao eido da Prehistoria,
como dos tempos Célticos, dos Romanos, dos Viquingos, dos Irmandiños,
da Idade Media, sobre catas de Viños,
degustacións de Mexillóns, e outra
interminable relación gastronómica,
así como da Banda Deseñada, de Curtos Cinematográficos, de Teatro…
Mais de todas elas, moitas das cales se repíten cada ano, non estará
de máis que nos ocupemos agora
do aniversario da concesión no ano
1208, por parte do rei Afonso IX
(1171-1230) regnante Legione, Gallecia, Asturia et Extrematura, da Carta
de Poboación ao lugar chamado Crunia, próximo á torre do Faro. O documento leva a data do primeiro de
xuño dese ano, sendo tal día, pois, o
que sinala o nacemento oficial da cidade. O que ven representar que esta
cidade acaba de cumprir oitocentos
anos de vida, cousa ben merecida e
axeitadamente conmemorada.
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As Cartas de Poboación e as Cartas
Forais, que na Idade Media se concedían como xeito de ordenar xuridicamente os núcleos de poboación e as
vilas, ofrecían entre elas pequenos
matices diferenciativos. Porén, tanto unhas coma outras viñan sendo
xa outorgadas en Galicia aos distintos distintos asentamentos a partir
aproximadamente de 1071. A mellor
documentada e celebrada de todas
elas é, sen dúbida, a que o mesmo
Afonso IX lle concedeu a Baiona o
día 7 de maio de 1201, a cal, ademais,
ofrece a curiosa particularidade de
ter sido redactada e firmada nas illas
Sías, a escasos quilómetros de distancia da nova vila, ata aquel intre
coñecida pola denominación de Erizana.
Audiovisual
O pasado 13 de setembro, estreouse no teatro Colón da Coruña
a nova Ópera, O Arame. Promovida
pola asociación herculina Amigos da
Ópera, o libreto da mesma foi elaborado polo dramaturgo, literato e
actor-autor teatral Manuel Lourenzo, mentres que a música é de Xoán
Durán, fundador da Asociación de
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Compositores Galegos, e autor da
Cantata Finisterrae.
Banda Deseñada
Neste verán que estamos a comentar celebráronse tamén os habituais
Salóns do Cómic da Coruña e de Cangas.
Temos falado xa noutros números
de Encrucillada dos prestixiosos álbums de Banda Deseñada publicados
por Fran Jaraba nos últimos anos coa
temática do levantamento cubano de
1897. Pois ben, a aquelas destacadas
obras súas, Cita na Habana, e Campos de Cuba, no mes de setembro
pasado ven de se axuntar a terceira
parte da saga: Terra Libre.
Xaquín Marín Formoso (Ferrol,
1943), é un autor ben coñecido non
só polas súas innumerables viñetas
humorísticas, senón polas obras que
sobre da Banda Deseñada publicou.
Profesor Honorífico da Universidade
de Alcalá de Henares, foi, asemade,
fundador e director do Museo do
Humor de Fene dende 1984. Lamentablemente, cando escribimos estas
liñas, acaba de abandonar voluntariamente a dirección do mesmo. Non
abandones, porén, Xaquín as túas
inimitables actividades e segue a
facernos partícipes da túa profunda
filosofía.
Cine e Teatro
A primeiros do mes de xullo tivo
lugar en Cangas a XXV edición da
Mostra de Teatro Cómico e Festivo,
recibido con diversidade de opinións
pola Crítica. E, uns días despois, a

XXIV Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, á que concursaron
nada menos que 24 compañías procedentes de distintos países como Alemaña, Brasil, Portugal, Arxentina,
Galicia e España. Houbo actuacións
no Castelo, na Igrexa da Magdalena,
na Casa da Cultura e polas rúas da
vila, así como nalgunhas parroquias
colindantes.
Na Primeira Edición do Filminho
ou Festa do Cinema Galego e Portugués, clausurada o pasado 27 de xullo, foron premiados París #1, de Oliver Laxe e a curtametraxe de ficción
O cazador, de Angel Santos. Houbo,
ademais, mencións de honra para
Peque Varela, Gonzalo Tocha e Lara
Bacelos.
O 15 de setembro, ao filme Pradolongo de Ignacio Vilar, foille concedido
o premio Ciudad de San Sebastián.
Decesos
Hoxe en día a súa obra ben sendo
estudada xa nas Escolas de Fotografía. Estamos a nos referir a Virxilio
Viéitez (Soutelo do Monte, 19302008), que finou o pasado 15 de xullo. Virxilio deprendera e perfeccionara a súa arte en Cataluña. E a súa
figura foi rescatada na Fotobienal de
1998 na que se editou un libro coas
súas principais obras. Agora, á súa
morte, deixa un formidable arquivo
que supera os cen mil negativos.
O 18 de agosto pasado deixounos
tamén Gustavo Santiago Valencia.
Nado en Ourense en 1924, Gustavo
Santiago fora fundador do Pedrón
de Ouro –que presidiu ao longo de
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25 anos– do Padroado de Rosalía,
da Fundación Alexandre Bóveda, do
Museo do Pobo Galego, e da Fundación Castelao. A súa morte aconteceu
en Compostela.
Etnografía
As recentes escavacións efectuadas
na cabeceira da Basílica pontevedresa de Santa María, aquela que ergueu
na Idade Media o famoso Gremio de
Mareantes, ven confirmar a existencia no lugar dun templo anterior,
algo máis reducido que o actual, así
como dun antigo Cemiterio.
A través dos alcaldes de Lugo e da
chinesa Quinhuangdao ambas cidades ficaron irmandadas recentemente. Os elos de unión foron as murallas, romana a da primeira, e a Gran
Muralla, a da segunda.
Aínda que de xeito accidental,
mentres procuraba lignito, o profesor da Universidade de Vigo, Ramón
Seara, atopou en Xinzo da Limia o
maior acuífero termal do país. As
súas augas manteñen unha temperatura media de 22 a 23 graos.
Cando pretendía construír nun
solar da súa propiedade, en Camposantos, na foz do Miño, Miguel Sousa
Alfonso, atopouse cun muro romano,
construcións circulares castrexas,
en todo semellantes ás da inmediata
Citania de Santa Trega, e restos medievais. Os achados son arqueoloxicamente importantes aínda que, por
desgracia para el, lle supoñan unha
creba económica a Miguel Sousa.
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Nunha cova de Becerreá, Lugo,
investigadores da Universidade de
Compostela, veñen de atopar partes
dun colar elaborado con cunchas de
Dentalium, o que representa a evidencia máis antiga do adobío persoal que se coñecen no noso país.
Segundo o profesor Ramón Fábregas
outros contidos da referida cova son
do Paleolítico Superior, e pódense datar en arredor de 17000 anos antes
do presente.
As Letras
Segundo acordo da Real Academia
do 5 de xullo pasado, o Día das Letras
Galegas do vindeiro ano 2009, será
dedicado a Ramón Piñeiro López.
Nado en 1915 en Láncara, e falecido
en Compostela en 1990, Ramón Piñeiro amosou ao longo de toda a súa
vida unha completa entrega á cultura galega e á súa literatura. Fundador da Editorial Galaxia, en 1950,
foi tamén o Primeiro Presidente do
Consello da Cultura Galega, publicou
importantes obras e traduciu outras,
antes de ingresar na Real Academia
en 1967. En próximos números ocuparémonos con máis vagar da súa sobranceira personalidade.
O pasado día 19 de setembro cumpríronse cen anos do nacemento, en
Helsinki, do escritor Mika Waltari
(1908-1979). Waltari publicou poesía, foi expoñente do grupo modernista Tulenkantajat ou “portadores
de lume”, e destacou especialmente
polas súas extraordinarias novelas
históricas, a través das que demostrou un excepcional coñecemento
desta disciplina. Entre elas, merece
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que destaquemos Sinuhé o exipcio,
que acadou un éxito sen precedentes
e foi levada con grande éxito ao cine.
E desculparédesme se vos revelo algo
moi persoal, como é o de vos comentar que, a mediados da década de
1950, quen isto subscribe era quen de
recitar de memoria páxinas enteiras
desta obra. Pero Waltari fixo tamén
estudos de Teoloxía e Filosofía, que
se advirten cumpridamente en todas as súas obras. Non hai máis que
lembrar a avanzada visión doutrinal
que ofrece en Marco o Romano, desenvolvida nos tempos de Cristo. Na
súa honra, e aínda que nunca fose
traducido á nosa fala, vou lembrar
aquí, e agora, as primeiras liñas do
seu excepcional relato O anxo sombrí, no que describe os cinco últimos
meses de vida de Constantinopla:
“12 de decembro de 1452.
Hoxe vinte e faleiche por primeira
vez. Foi algo semellante a unha conmoción sísmica. Todo en min pareceu
trastocarse. As lousas do meu corazón
abríronse e a miña propia natureza
pareceume allea.
Tiña corenta anos e cría ter chegado xa ao outono da miña existencia.
Fora lonxe, coñecido moito e vivido
varias vidas. O Señor falárame, manifestándose de diferentes xeitos; os
anxos reveláranseme, e eu non crera
neles. Mais, en canto te tiven diante
dos meus ollos vinme na obriga de
crer, a causa do milagre que me acababa de acontecer.
Vinte diante das portas de bronce
da igrexa de Santa Sofía”

Novas en Xeral
O pasado 21 de xuño constituíuse
no mosteiro de Celanova a Irmandade Xurídica Galega, unha plataforma
creada pola Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística que pretende atraer ao mundo
do idioma as persoas do ámbito do
dereito. Na actualidade non chega
ao 20% a documentación interna que
existe na nosa fala nesta área. Entre
os proxectos desta Irmandade Xurídica figura tamén o dunha homenaxe
a don Sebastián Martínez Risco, tan
ligado á mesma, e ex-presidente da
Real Academia.
No ano 2005 foi publicada a obra
Memoria de Ferro, unha sorprendente narración da que era autor
Antón Patiño Regueiro (A Coruña,
1919-Vigo, 2005), libreiro, micólogo,
filatélico e librepensador. Nela recolleu feitos da súa xuventude, especialmente aqueles relacionados coa
represión do tempo da Guerra Civil,
moitos dos cales pasaran desapercibidos ou esquecidos. Un dos que máis
sorprendeu que o libro aporta foi o
relacionado coas tres irmáns Touza,
Lola, Amparo e Xulia, que rexentaban daquela un quiosco na estación
do tren de Ribadavia. Elas teceron
unha admirable malla por medio
da cal recollían nese lugar tanto a
xudeus fuxitivos do xenocidio nazi
como a represaliados do réxime, que
levaban despois en taxi a Portugal.
Un labor autenticamente admirable.
Con este motivo o domingo sete de
setembro pasado foilles rendida unha
homenaxe a estas valentes mulleres
–agora defuntas– coa colocación na
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Praza Maior de Ribadavia dunha Placa recordatoria do seu traballo pola
liberdade. Mais antes, hai tres meses,
nos outeiros que arrodean Xerusalén,
un lugar no que hai xa máis de seis
millóns de árbores, en exaltación dos
asasinados nos campos de exterminio
nazi, Simon Péres, actual presidente
de Israel, plantou tamén outra árbore que leva o nome de Lola Touza.
Premios
A Consellería de Cultura fallou, a
partir do pasado 24 de maio os primeiros Premios Nacionais de Cultura. Repartidos en dez categorías e
cinco disciplinas artísticas, estes galardóns recaeron en Francisco Leiro
(Cambados, 1957), Margarita Ledo
Andión (Castro do Rei, 1951), Xosé
Luís Méndez Ferrín (Ourense, 1938),
Mercedes Peón (A Coruña, 1967),
Manuel Lourenzo (Valadouro, 1943),
Manuel Gallego Jorreto (O Carballiño, 1936), Museo do Pobo Galego
(1976), Francisco Díaz-Fierros (Vilagarcía, 1941), a Cidade de Pontevedra, e o Laboratorio de Formas,
representado no acto por Isaac Díaz
Pardo (Compostela, 1920), Andrés
Fernández Albalat e Silvia Longueira.
Para Eduardo Estévez foi a XIV
edición do Premio González Garcés
de poesía da Deputación da Coruña.
A obra galardoada titúlase Construccións.
Os Premios Xerais de Novela, Literatura Xuvenil e Literatura Infantil, fallados na Illa de San Simón, en
Redondela, o 7 de xuño, foron este
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ano para Manuel Lourenzo, Marilar
Aleixandre e Mar Guerra, respectivamente.
Na mesma data, e en Ourense,
concedéronselle os Premios Antón
Losada Diéguez a Miguel Anxo Murado e Xusto Beramendi, polos seus
traballos O soño da febre e De provincia a nación. Historia do galeguismo
político, respectivamente.
Unha semana despois Santiago
Jaureguizar fíxose co galardón Terra
de Melide pola súa obra O globo de
Shakespeare, que se desenvolve arredor do achado do manuscrito do primeiro Hamlet.
O debuxante José Luís González
Vázquez, O Carrabouxo, a investigadora pontevedresa nos eidos da termodinámica e da microcalorimetría,
Inmaculada Paz Andrade, e o compostelán, pianista e director de orquestra, Maximino Zumalave veñen de seren distinguidos coa Medalla Castelao
2008. A entrega da mesma fíxose o 29
de xuño en San Domingos de Bonaval
onda o sartego de Castelao.
O portugués Amadeu Baptista foi
o gañador no pasado xullo do Premio de Poesía Espiral Maior pola súa
obra Açougue.
Alfonso S. Palomares, actual director da Casa de Galicia en Madrid, expresidente da Axencia EFE e fundador de varias revistas, recibiu, xa en
setembro, o Premio Casa dos Poetas
de Celanova.
Ao mesmo tempo, unha morea de
Asociacións Culturais, veñen de con-
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cerderlle a Avelino Pousa Antelo o
Premio Ramón Piñeiro Facer País.
Pousa Antelo, home de longas e profundas conviccións, conta na actualidade con 94 anos e, ademais de
estudante, mestre, xerente de cooperativas, emigrante e escritor, militara
dende os primeiros momentos da súa
vida nas Mocidades Galeguistas.
O Premio Nano Cambeiro de Xornalismo recaeu nesta ocasión en Antonio Valverde Alonso ao que se lle
recoñeceu a calidade dos seus relatos
costumistas sobre o Val Miñor. Antonio Valverde, gondomareño nado en
Vigo en 1935, aínda que traballou en
Madrid, foi un dos artífices das famosas escolas Pro-Val, situadas á entrada de Gondomar.
Fallado o 15 de setembro a XXIV
edición do Premio Barco de Vapor, a
distinción foi para O canto dos peixes,
obra da que é autor Marcos Sánchez
Calveiro (Vilagarcía, 1968). Nela o
escritor arousán reivindica a importancia do mar para Galicia.
Varia
Falouse moito ultimamente da heroica xesta de supervivencia protagonizada polo grumete Gonzalo de
Vigo –nalgún documento considerado como oriúndo de Baiona– quen,
despois de participar na expedición
de 1521 de Fernando de Magalhaes,
desertou da mesma ao chegar á illa
de Guam, nas Marianas, a causa das
penalidades que viñan padecendo. E
en Guam permaneceu cinco anos, ata

que foi recollido pola seguinte expedición de Vasco Núñez de Balboa, a
quen serviu despois como intérprete.
Evidentemente, trátase esta dunha
auténtica fazaña. Mais, en honor á
verdade, non é correcto cualificar a
Gonzalo de Vigo, como se fixo, como
o Primeiro Robinsón, posto que antes del houbo outros, perfectamente
coñecidos e estudados. Lembremos,
simplemente, a Nattfari, o sueco que,
aproximadamente entre os anos 864
e 887, viviu só, na compaña dunha
escrava, no norte da illa de Islandia,
un lugar escasamente proclive para
esta clase de heroicidades.
A cidade de Tui, viviu este verán
xornadas de grande interese cultural. Non só participou na novena
edición das Xornadas Europeas da
Cultura Xudía –en Tui consérvase
un amplo patrimonio, e importantes
vestixios da presencia israelita–, senón que anovou a exposición dos lenzos do Museo Diocesano denominados sambenitos, con ela relacionados,
ademais doutros actos. Noutro eido,
aínda que ao mesmo tempo que esta
actividade, Tui abriuse tamén aos
Templarios. Dúas curtametraxes, O
Código Templario, e O Sorriso do
Ceo, foron filmados nesta ocasión
para recrear e reflexionar sobre o
intre no que o pontífice Clemente V
(†1314), e o rei francés Filipe o Fermoso (†1314) se confabularon para
acabar coa Orde Templaria. A rodaxe
fíxose tamén noutros lugares da provincia de Pontevedra.

Xoán Bernárdez Vilar
xoaberna@mundo-r.com
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Azos na outonía
Ruben Aramburu Molet

O malo que ten esta primeira rolda do curso é a cantidade de información acumulada despois de case
tres meses. Reviso os titulares para
decidir que cousas recoller e cales
condenar ao esquecemento. Desde o
confort rural e desde esta fiestra na
que asoma a Ría, hoxe especialmente fermosa reflectindo cara o ceo os
suaves contornos dos montes, báteme
na conciencia a que penso é a única
noticia que me altera e incomoda e
que volve absurdo o resto do material: UNICEF informou en xuño que
en África morren 5 millóns de nenos
cada ano (uns 14.000 ao día). É para
facer un pouco de silencio antes de
seguir lendo, non si?... “En África temos un tsunami cada semana” declara Miguel Angel Sebastián, aragonés,
comboniano e bispo de Lai no sur do
Chad. Porén as cousas seica melloran
pero lonxe de lograr os obxectivos do
milenio propostos pola ONU antes do
2015.
Paseo polo ensanche compostelán
antes dunha reunión e vexo os comercios e as terrazas ateigadas de
xente, escoito discusións e propostas
sobre planos de plans de pastoral...
seica nesta parte do mundo entramos
en crise... e a outra parte, naceu en
crise?
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No serán do outono leo o diálogo
entre Viktor Frankl e Pinchas Lapide
sobre a busca de Deus e o sentido da
vida. Reteño unha proposta do psicoterapeuta xudeu sobrevivente do terror de Auschwitz: hai que aprender
a interpretar os acontecementos da
vida despois que pasen dez anos. Quizais por iso paga a pena escribir esta
crónica, consciente de que dez son
demasiados anos para interpretar o
terror da fame dos nenos en África.
Entrementres os ventos da morte, en
forma de furacáns arrasaron Haití un
dos países máis pobres do mundo.
Igrexa no mundo
Que pasa con Lumen Dei? A día de
hoxe non hai información oficial agás
do nomeamento do Mons. Fernández
Sebastián como superior xeral desta
asociación, e a súa ratificación pola
Signatura Apostólica trala demanda
presentada polos anteriores dirixentes que non recoñecían o nomeamento do bispo emérito de Pamplona. A
televisión emitiu imaxes do desaloxo
das responsables dun colexio madrileño do movemento, e da confusión
e protestas creadas entre profesores,
pais e alumnos. En medios non oficiais sinalan graves desviacións morais nalgúns membros de Lumen Dei,
e mesmo a fuxida de directivos con
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millóns de Euros. Lumen Dei é unha
asociación de liña moi conservadora,
fundada polo xesuíta Rodrigo Molina
no ano 1967 no Perú. Por España dedicábanse basicamente a dirixir exercicios espirituais que anunciaban nos
xornais. No Perú e no resto de Latinoamérica é onde teñen máis presenza
desenvolvendo unha importante obra
social entre os mais desfavorecidos.
A furia de extremistas hindús desatouse no verán contra comunidades
cristiás na India, co asasinato de relixiosos, sacerdotes, pastores e leigos,
o incendio de templos e a catedral de
Jabalpur. Os actos violentos tiveron
lugar nos estados de Orissa, Chhattisghar, Madhya Pradesh, Karnataka
e Kerala. Unhas 4.000 casas queimadas e mais de 50.000 cristiáns fuxidos segundo informou o Consello das
Igrexas da India. Detrás parece estar
o odio dos que defenden a sociedade
de castas fronte a eliminación que
promoven os cristiáns.
O Papa entre Australia e Francia
O verán pontificio estivo marcado
por dúas viaxes: a asistencia á XXIII
Xornada Mundial da Mocidade en
Sydney, Australia, entre o 12 e o 21
de xullo. Baixo o lema Recibiredes a
forza do Espírito Santo que descenderá sobre vós e seredes as miñas testemuñas (Feit.1,8) comezou unha viaxe
dura e difícil para o papa, pola enorme distancia, que o obrigou a pasar
un período de adaptación e descanso
antes de comezar a actividade. Por
outra banda, a igrexa australiana,

como a norteamericana, viviu a experiencia dos abusos sexuais por parte
do clero durante os anos 80 e 90 cun
gran descrédito entre a poboación
que por riba vive un forte proceso
de secularización. 400.000 persoas
reuníronse na misa de clausura no
hipódromo de Randwick, onde se
confirmou que Madrid sería a sé da
próxima xornada, no 2011. A dificultade de achegarse ata Australia non
fixo doada a participación de mozos
doutros continentes, os cálculos falan
da presenza de 150. 000 estranxeiros
e 100.000 australianos. 17 bispos españois participaron no encontro, entre eles os de Santiago e Lugo. Máis
atención suscitou a viaxe do Papa a
Francia con motivo do 150 aniversario das aparicións marianas en Lourdes. Recordaremos a viaxe por dúas
expresións que encheron titulares: a
laicidade san de Bieito XVI e a laicidade positiva acuñada polo presidente da República, Sarkozy. Quizais a
boa relación e entendemento entre
os dous foi unha das cousas máis comentadas da viaxe, o que levantou tamén as críticas de grupos defensores
do laicismo galo. Sinalar brevemente,
por falta de espazo, dous dos momentos estelares da visita. O primeiro son
os discursos do Papa no mosteiro dos
Bernardinos ante unha representación da intelectualidade francesa e
membros da Academia de Ciencias
Morais e Políticas, da que é membro
o propio Papa, e o segundo, o discurso ante as autoridades francesas no
Pazo do Eliseo, ambos o día 12 de setembro. Case 300.000 persoas agardaban a Bieito XVI na explanada dos
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Inválidos xunto a Notre Damme para
a celebración dunha eucaristía. O segundo momento é a visita ao santuario de Lourdes onde participou da famosa procesión dos fachos. Na mañá
do domingo 14 de setembro celebrou
a eucaristía na que foron protagonistas os enfermos. En Francia o 60% da
poboación declárase católico, pero so
o 5% manifestan ser practicantes, segundo cifras publicadas pola prensa.
Ofrézovos agora outras informacións, moi resumidas, xa que como
vos dixen é moito o material destes
meses.
Relixiosos. A finais de maio foi
presentada a instrución O servizo da
autoridade e a obediencia da Congregación para os Institutos de Vida Consagrada, presidida polo cardeal Rode,
e asinada polo Papa. Desde algúns
sectores foi recibida como un “toque”
aos relixiosos/as aos que parece queren esixir submisión máis que obediencia no sentido evanxélico. Pero
o documento non é nada novo, agás
cando trata algúns dos conflitos e
problemas que se dan na actualidade,
algúns relixiosos cualificárono como
alentador, motivador e fraterno.
Doutrina da fe. Algún que tiña ao
xesuíta Luís Ladaria incluído no “Índice” debeu levar un bo chasco cando
o 9 de xullo foi nomeado secretario
da Congregación para a Doutrina
da Fe con rango de arcebispo. Todo
apunta a unha decisión persoal de
Bieito XVI levada con moito secreto.
Ladaria era profesor de dogmática na
Universidade Gregoriana e secretario
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da Comisión Teolóxica Internacional.
Definido como un home tranquilo,
moderado e mesmo aberto, é posíbel
que aporte novos aires a unha congregación demasiadas veces polémica
polos seus pronunciamentos. O 26
de xullo foi ordenado arcebispo na
basílica de San Xoán de Letrán polo
que fora antecesor no mesmo cargo
e agora número dous do Vaticano,
o cardeal Tarcisio Bertone. Ladaria
empregou a propia lingua, o mallorquino para agradecer o cariño dos
amigos na celebración.
Xa que andamos nestas cousas, sorpresa causou a suspensión nas súas
funcións académicas do biblista arxentino Ariel Álvarez Valdés. Contra
das primeiras informacións non foi o
Vaticano senón o bispo da diocese de
Santiago del Estero, Francisco Polti,
aínda que a Santa Sé tiña aberto un
proceso contra del hai uns 13 anos.
Ariel é doutor en teoloxía bíblica pola
Pontificia de Salamanca e membro da
Asociación Bíblica Española e tamén
da Italiana, exercía como profesor
da Universidade Católica de Santiago del Estero e do Seminario Maior
Diocesano. O bispo acúsao de negar
a doutrina sobre o pecado orixinal, a
historicidade da anunciación e as aparicións marianas entre outras cousas.
Ariel Álvarez é un dos divulgadores
de temas bíblicos con máis aceptación
sobre todo nos países latinos. En España e no resto de Europa tivo moito
éxito a colección Enigmas de la Biblia
(Ed. San Pablo) con varias edicións.
Ariel Álvarez non poderá dar clase
nin publicar, quédanlle as misas.
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Igrexa Anglicana. Uns 700 bispos
e bispas reuníronse en Canterbury
desde mediados de xullo ata finais
de agosto na chamada Conferencia
de Lambeth, que se reúne cada 10
anos e é o principal instrumento de
comuñón do anglicanismo mundial.
Foi unha conferencia marcada pola
división xa que un mes antes uns 300
bispos, a maioría de África, América Latina e Australia reuníronse en
Xerusalén e crearon unha nova comuñón dentro da comuñón, a FOCA
(Fellowship of Confessing Anglicans).
Este grupo, que representa a entre 30
e 40 millóns de crentes, está molesto co bispo de Canterbury e primado
anglicano, Rowan Wiliams, e non
recoñecen a súa autoridade por non
ter actuado no caso da ordenación do
bispo norteamericano Gene Robison
que se confesa homosexual e casou
coa súa parella. O primado anglicano
impediu que Robinson participase na
Conferencia, pero non conseguiu a
asistencia dos críticos. Dase pois, un
enfrontamento difícil de solucionar
entre dúas concepcións de mundo e
igrexa, norte e sur.
Seguindo na estela ecuménica
non podemos esquecer a importante reunión que tivo lugar en Madrid
entre o 16 e o 18 de xullo: a Conferencia Mundial para o Diálogo Interrelixioso, promovida polo rei Abdulá
de Arabia Saudí que foi acompañado
por Juan Carlos I e o presidente J.L.
Rodríguez Zapatero na inauguración.
Foron uns 200 representantes das
tres relixións monoteístas, xunto con
hinduístas e budistas, os que partici-

paron no encontro. Sinalar a presenza do secretario xeral do Congreso
Mundial Xudeu, Michael Schneider, o
presidente da Fundación para a Cultura da Paz, Federico Mayor Zaragoza, o representante da ONU para a
Alianza de Civilizacións, Jorge Sampaio e o secretario xeral da Liga do
Mundo Islámico, Abdalá al Turki. O
Papa Bieito XVI enviou como representante ao cardeal Jean Tauran,
presidente do Pontificio Consello
para o Diálogo Interrelixioso. Como
remate do traballo asinouse a chamada Declaración de Madrid recollendo
as conclusións e convidando a Asemblea Xeral da ONU a que convoque
unha sesión especial para impulsar o
entendemento entre relixións, civilizacións e culturas.
Fernando Lugo, con camisa
branca e sandalias, foi investido presidente do Paraguai o 15 de agosto.
O que fora bispo católico e partidario da teoloxía da liberación asumiu
o mandato rodeado de amigos, como
Leonardo Boff, Ernesto Cardenal ,
Evo Morales, Hugo Chavez, Lula da
Silva e Rafael Correa. Consciente da
dificultade de vencer a corrupción
instalada no país durante décadas e
de solucionar a situación de pobreza
extrema de máis de 1 millón de habitantes do país, Lugo tivo palabras
xenerosas para a Igrexa Católica
como un leigo eternamente agradecido. Como primeiro signo renunciou
ao soldo de presidente e a vivenda
oficial.
Císter. Os monxes e monxas do
Císter da Estrita Observancia, os tra-
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penses, celebraron en Asís a Reunión
Xeral Mixta, que ven sendo o que
outros chaman capítulo xeral pero
coa intención de reunirse xuntos pois
Roma non acepta a celebración dun
Capítulo Xeral mixto. Elixiron novo
abade xeral, xa que Roma tampouco
acepta que poida ser unha abadesa
xeral para monxes e monxas: Dom
Eamon, de 63 anos, abade de Mount
Melleray, Irlanda. En Galiza temos
tres mosteiros trapenses: Sobrado,
Oseira e Armenteira, que tiveron os
seus delegados na reunión de Asís.
Igrexa en España
Parece que as cousas andan máis
relaxadas e hai menos tensión entre
o episcopado e o goberno socialista. O
comezo do curso escolar non supuxo
grandes problemas, xa que a chamada á obxección de conciencia ante a
materia de Educación para a Cidadanía foi apoiada por unha minoría,
o que debería levar a pensar e facer
autocrítica fronte a algunhas iniciativas. A anunciada lei de ampliación
do aborto si provocou algunha declaración, pero dentro do esperado, sen
demasiados exabruptos. Algúns comentarios apuntan a que se impón a
liña vaticana de máis diálogo e menos
confrontación. O accidente dun avión
en Baraxas con máis de 150 mortos
centrou a información durante a segunda metade do verán. Os funerais
de Estado celebrados en Madrid e Canarias provocaron algunha reacción
de grupos protestantes. A presenza e
participación dun bispo anglicano no
funeral celebrado na Catedral da Al-
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mudena foi un paso importante neste
tipo de actos.
Caso Pagola. Ante os ataques e
críticas que estaba recibindo o libro
de J. Antonio Pagola Jesús. Aproximación histórica (PPC) con cerca de
50.000 exemplares vendidos en menos dun ano, o bispo de San Sebastián Juan María Uriarte concedeu o
imprimatur ao texto o pasado 16 de
xuño, revisado por Pagola con algunhas aclaracións e que saíu do prelo no
mes de setembro. Nunha carta que
Uriarte dirixiu aos seus diocesanos
afirma que os expertos non atopan
no libro ningunha información que
se desvíe da fe. A sorpresa chega cando aos poucos días sae unha nota de
“clarificación” da Comisión Episcopal
para a Doutrina da Fe co plácet da Comisión Permanente da Conferencia
Episcopal que ven a dicir que o Xesús
de Pagola non é o Xesús da Igrexa e
acúsao de cuestionar a historicidade
dos evanxeos e de interpretar a Escritura fóra da tradición da Igrexa.
A nota non aparece asinada por ninguén. Non se fixo esperar a reacción
contra esta Nota, e cito so a asinada
por 28 teólogos e biblistas vinculados ás facultades de teoloxía de todo
o Estado, que publicamos neste número de Encrucillada. Entre os asinantes están Rafael Aguirre, Dolores
Aleixandre, García Roca, González
Faus, Martín Velasco, Estrada, Xulio
Lois e Torres Queiruga na que punto
por punto van refutando a Nota da
Comisión Episcopal concluíndo que o
texto “traspira máis gañas de agredir
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a unha persoa que de defender unha
verdade”.
Ecumenismo. A noite do 30 de
xuño falecía aos 88 anos o que foi o
gran impulsor do ecumenismo en España, Julián García Hernando, fundador das Misioneiras da Unidade.
Durante máis de 30 anos foi o director do Secretariado de Ecumenismo e
da Comisión de Relacións Interconfesionais da CEE. A el debémoslle que
Santiago de Compostela acollera a
reunión da V Conferencia Ecuménica Fe e Constitución en 1993, unha
das de maior transcendencia no proceso ecuménico. Querido e reverenciado tanto por ortodoxos como por
evanxélicos, foi un gran defensor dos
dereitos das igrexas protestantes en
España. Sufriu moito coa actitude
da xerarquía española co movemento ecuménico nos últimos anos. No
seu funeral participaron mais de 60
sacerdotes de todo o Estado e representantes das distintas confesións
cristiás, ademais do Rabino de Madrid. O Cardeal Kasper enviou unha
mensaxe persoal de recoñecemento.
Só asistiu un bispo auxiliar, Martínez
Camino, que presidiu a celebración.
Ao seguinte día da morte de García
Hernando comezou o XVIII Encontro Ecuménico do Espinar do que foi
fundador e promotor. O lema era Por
un ecumenismo críbel e efectivo. O
encontro buscou dar un salto cualitativo no camiño ecuménico concretado
no compromiso aceptado por todos
de estudar, divulgar e vivir o espírito
ecuménico manifestado nas Declaracións programáticas dos Encontros

El Espinar, a Carta Ecuménica Europea (2001) e as Recomendacións da
III Asemblea Ecuménica Europea de
Sibiu (2007).
Zapatero-Rouco. Cinco meses
despois de ser elixido presidente da
Conferencia Episcopal, o cardeal
Rouco Varela foi recibido polo presidente do goberno José Luís Rodríguez Zapatero o día 1 de agosto. No
encontro saíron os temas como a reforma da Lei de Liberdade Relixiosa,
a modificación da actual Lei do Aborto, a Xornada Mundial da Mocidade
no 2011 en Madrid. Trala reunión
non houbo comunicado conxunto nin
comparecencia pública como acontecera cando a elección de Ricardo
Blázquez. Todo apunta a que polo
menos serviu para normalizar as relacións entre o Goberno e a CEE.
Bispos. O bispo de Xerez, Juan del
Río, foi nomeado arcebispo castrense
o día 30 de xuño, a sé do exército permanecía vacante desde o 30 de setembro do pasado ano, o que deu lugar
a moitos rumores e especulacións.
Gerardo Melgar foi ordenado bispo
de Osma-Soria o 5 de xullo, ata o momento fora vicario xeral de Palencia.
E en Cataluña foron nomeados dous
novos bispos: Joan Pirles, que era bispo de Menorca, será o novo bispo de
Lleida e Francesc Pardo, vicario xeral
de Terrasa, será o novo bispo de Girona. O nomeamento fíxose público o
16 de xullo. O 17 de setembro faleceu
Mons. José María Cirarda que foi bispo de Pamplona-Tudela desde 1978 a
1993, onde viviu momentos duros a
causa do terrorismo e o conflito vas-
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co. Amigo de Tarancón, foi criticado
polos sectores máis reaccionarios da
Igrexa, pero querido polos diocesanos
que sempre o atoparon aberto e cercano á xente.
Galiza
Pasamos a noite, a máis fría do
verán, onda a Carballeira de Baltar,
agardando o sol da Romaxe. O Pai
Miño aloumiñou os nosos sonos, e
a lúa chea asomaba entre as pólas
misteriosas que semellaban brazos
dos antigos guerreiros bretóns. Ao
fondo da noite, a Serra de Meira, co
lobo asexando e ouveando na incerteza da noite, agardaba quizais o berro
seco de milleiros de irimegos. Rexos
coma Carballos, coma o Pedregal de
Irimia onde a Meiga vencía os frades
do mosteiro. Tamén rubimos pola
rochas do Pedregal da Irimia e abofé que escoitamos entre o murmurio
da auga un cantar: eu renazo galego!
Era o bautismo da liberdade e da terra, tamén o berro dos ausentes que
foron fieis ata a morte. Foi unha das
Romaxes máis multitudinarias dos
últimos anos, sen que ninguén o argallara. Quizais coma unha resposta
ás negras sombras que son algunhas existencias e teñen coma misión
amargar a quen vive ledo e esperanzado. Ai! Canto pode o medo! Como
aqueles cristiáns e o seu bispo Maeloc, extinguidos pola Santa Unidade,
seguimos resistindo globalizacións
sinistras. Rexos coma Carballos!
A suba do gasóleo foi minguando as
nosas expectativas, e chegar de Marín
a Coruña ven saíndo a uns 50 euros
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pola autoestrada, que non é nada co
que supuxo aos transportistas e sobre
todo aos barcos. Falábame tristeiro
un humilde patrón de baixura, era a
primeira vez que tiña que amarrar o
barco porque non compensaba a captura co gasto. Os bispos galegos escriben unha carta pensando na xente
do mar que eu creo que quedou algo
curta. Non estaría de máis un dialogo cos sindicatos e confrarías, e unha
presenza que permitira escoitar para
poder denunciar con forza as inxustizas que se cometen co sector, a precariedade, a falta de seguridade... está
ben o de encomendarse á Virxe do
Carme, pero non creo que lle solucione os problemas aos mariñeiros. Días
atrás os bispos asinaron unha nota
manifestándose contra da Educación
para a Cidadanía, que non foi moi
ben acollida na clase política e algúns
sectores eclesiais.
En Sobrado dos Monxes celebrouse
un importantes encontro de relixiosos de distintas confesións cristiás e
coa presenza de representación islámica do 12 ao 18 de xullo. Foi o XXIII
Encontro Interconfesional e Internacional de Relixiosos: A forza do
nome de Cristo, corazón do mundo foi
o tema que centrou o traballo duns
50 relixiosos protestantes, ortodoxos
e católicos chegados de 14 países. O
16 de xullo peregrinaron a Santiago
e participaron xuntos nunha fermosa eucaristía. Ao encontro chegaron
mensaxe dos cardeais Rode, Kasper,
e especialmente significativo o discurso lido do Patriarca Ecuménico de
Constantinopla Bartolomeu I.
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O 25 de Xullo celebramos o Día da
Patria, coma sempre con varios escenarios. A Ofrenda ao Apóstolo seguiu
os esquemas e pompas de sempre,
moi acaidos coa laicidade positiva. O
alcalde socialista de Santiago fixo a
ofrenda no nome de El rei, por iso lle
chaman oferente rexio, que soa bastante feo. Contestoulle o Arcebispo
Xulián Barrio. Mais ou menos dinse
as cousas de todos os anos, aínda que
D. Xulián tivo un ton bastante social
ao denunciar moitas das inxustizas
da actual sociedade, facendo mención
aos inmigrantes, ás mulleres maltratadas ou asasinadas e aos anciáns esquecidos e abandonados. Barrio reivindicou a dimensión pública da fe e
avogou pola autonomía recíproca entre o Estado e a Igrexa, “entre o que é
do César e o que é de Deus”, dixo.
Miles de persoas berraban na praza da Quintana onde Quintana facía
outra ofrenda ben distinta, pero non
exenta de rituais e tradicións. Xa pola
tarde, e após do ano pasado que non
houbo, celebrouse a Misa de Rosalía
en san Domingos de Bonaval. Teño
que contar agora, que Encrucillada
fixo unha proposta ao Arcebispo de
Santiago, para coordinar e recuperar a histórica cita. Críamos, como
asociación cristiá e galega que poderíamos reconducir unha celebración
que nos últimos anos estaba marcada
pola presenza institucional e política que a convertían nunha réplica
da ofrenda ao apóstolo. O caso é que
o Foro Galicia Milenio, un grupo de
persoas vinculadas á universidade e
á política (Xerardo Fernández Albor

é presidente de honra, e Marcelino
Agís é o presidente) tamén pediu organizar a Misa. Galicia Milenio defínese como un foro “de pensamento
e opinión profundamente liberal”
segundo declaracións a La Voz de Galicia. O Arcebispo de Santiago optou
que fose este Foro quen organizase a
Misa de Rosalía.
Dou conta agora e de forma breve
doutras actividades realizadas.
Cursos de verán. Victorino Pérez Prieto coordinou e dirixiu dous
interesantes cursos no mes de xullo.
A Universidade Internacional Menéndez Pelayo convocou entre o 15
e o 17 de xullo en A Coruña o curso
Cristianismo e Islam en diálogo coa
participación de Torres Queiruga,
J.M. Castillo, X. Pikaza e Xulio Lois
xunto a pensadores e relixiosos islámicos como Tariq Ramadán, Asma
Lamrabet e Abdennur Prado. As dúas
relixións dialogaron e ofreceron a súa
opinión sobre temas como a ética, o
poder, a xustiza, a solidariedade ou a
perspectiva de xénero, no que quedou
claro que a violencia contra a muller
é universal e non depende do tipo de
relixión senón da misoxinia imperante no mundo. A imaxe de Deus foi a
terceira área do curso. No rico debate
final descubríronse moitas coincidencias e tamén atrancos, como é o diálogo institucional. No fondo un DeusAlá que é misericordioso e clama pola
xustiza aos desfavorecidos.
O segundo curso foi organizado
pola Universidade de Santiago, en
Compostela os días 18 e 19 de xullo:
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O século XXI, un mundo sen Deus
nin relixión? A primeira xornada estivo dedicada á relixión, socioloxía,
ciencia e antropoloxía e os poñentes
foron Pérez Prieto e García Bernadal, profesores das Universidades da
Coruña e Santiago. Xabier Pikaza e
J.M. Castillo foron os protagonistas
do segundo día, dedicado ás relixións
no mundo actual e o pluralismo relixioso. Ambos cursos rexistraron
unha matrícula de 50 alumnos, con
xente chegada desde Galiza, Portugal e ata do Brasil.
No Fogar de Sta. Margarida (A
Coruña) desenvolvéronse as XXIII
xornadas de Teoloxía e Pastoral, organizados polos Centros de Teoloxía
e Laicado de Galiza e a revista Lumieira, O domingo, o día do Señor.
Gerardo Hernández, profesor da
Univ. de A Coruña, expuxo un estudo sociolóxico sobre o tempo de ocio
e festa na fin de semana, así como
sobre a práctica relixiosa do domingo. Entre as comunicacións sobre a
Eucaristía destacar a de Ángeles
Pardo, da Comunidade do Cristo da
Vitoria de Vigo, e a da Comunidade
Home Novo da Coruña. Tamén interviñeron nas Xornadas María José
Arana, da Facultade de teoloxía de
Bilbao, Mencha Leirós, da Escola de
Espiritualidade, Cristina García, da
asociación de mulleres de mariñeiros Rosa dos Ventos, Andrés García
Vilariño, profesor do ITC e escritor,
Francisco Enríquez delegado de catequese de Ourense, Mª Xosé Fernández Cervera de Acción Católica
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e Luís Miguel Herrero do Instituto
Teolóxico Compostelano.
Xa en setembro no Instituto Teolóxico Compostelán, tiveron lugar
entre o 3 e o 5, as IX Xornadas de
Teoloxía co lema Fascinados pola
Palabra. Entre os moitos poñentes
estiveron: Ricardo Blázquez, bispo
de Bilbao, Santiago Agrelo, arcebispo de Tanxer, o irmán John de Taizé,
José Fernández Lago e o cardeal William Levada, prefecto da Congregación para a Doutrina da fe. O tema
estivo motivado polo próximo Sínodo
de Bispos sobre a Palabra a celebrar
no mes de outubro en Roma.
Outros encontros foron os da Semana de Formación Permanente
dos Cregos, en Poio os días 10, 11 e
12 de setembro e que se centrou na
saúde dos sacerdotes, co estrano tratamento da homosexualidade como
enfermidade polo medio. Tamén en
Poio tivo lugar o encontro anual entre superiores da CONFER e os bispos de Galiza os días 21 e 22. E ao
remate chegan novas de URCA que
reuniu un cento de mozos no Monte
do Gozo baixo o guieiro de expresión,
solidariedade e encontro, con actuacións, concertos e obradoiros na fin
de semana do 19 ao 20.
Despido esta Rolda co sol baixo da
outonía sobre a Ría e lendo unha nota
que me envía Pagola animándome no
esforzo polo Reino. Pois se o amigo
Pagola é capaz de darnos azos, coma
non!
Rubén Aramburu Molet

Recensións

Más allá de la fragmentación de la teología, el
saber y la vida: Raimon Panikkar
Victorino Pérez Prieto
Tirant lo blanch. Colección Diáspora, Valencia, 2008, 341 páxs.

Estamos ante unha utilísima e
amena introdución a un autor singular no panorama filosófico-teolóxico
ibérico. Quizá uns poucos datos sirvan para apuntar esta singularidade:
foi bautizado como Raimundo Pániker Alemany, fillo dunha católica
barcelonesa é un aristócrata hindú;
foi membro do Opus Dei durante
24 anos; como Raimundo Panikkar
volve da súa estancia na India, integrando catolicismo e hinduísmo
(“Salí cristiano, me he descubierto
hindú y regreso budista, sin dejar por
ello de ser lo primero” afirmou acerca desta experiencia); actualmente
leva o nome de Raimon Panikkar en
coherencia coas súas raíces catalás e
hindús. Panikkar é un dos primeiros
impulsores dunha teoloxía interrelixiosa e do diálogo ente as relixións.
Digo que é unha introdución amena porque a súa prosa, que discorre
con admirable fluidez pola clara e
ben organizada estrutura da obra,
leva o lector en volandas ao longo
da traxectoria vital e intelectual de
Panikkar. E digo que é un libro útil
porque sistematiza moitos aspectos
da obra panikkariana, dispersa en
artigos e libros calidoscópicos.
O libro está divido en dúas partes, a
primeira dedicada ao itinerario vital
e intelectual de Panikkar e a segunda
ao seu quefacer teolóxico; mais quizá

podemos delimitar catro seccións ben
diferenciadas. Na primeira (capítulo
I.1) preséntasenos o seu itinerario vital –imprescindíbel para a comprensión da evolución intelectual do autor catalán–. Na segunda (capítulos
I.2, I.3, II 1, II.2, II.3 e II.4) intentan
resumirse –arduo labor– as claves da
súa metodoloxía intelectual e do seu
pensamento. A terceira parte está
dedicada a explicar os seus contributos á ciencia teolóxica baixo o orixinal título de Un diccionario panikkariano. Finalmente a cuarta parte
estaría constituída por unha especie de apéndice que aparece baixo o
epígrafe Bibliografía Panikkariana,
que é, porén, un dos grandes contributos do libro, xa que é a primeira
vez que se sistematiza toda a obra de
Panikkar (57 libros e máis de 1.500
artigos) desde 1942 até 2006. O primeiro capítulo é de apracible lectura,
mentres se van esfollando as distintas etapas dunha vida longa e cambiante, fecunda e multidimensional.
Os demais son algo máis difíciles, en
correspondencia coa dificultade da
obra do autor catalán universal; por
iso me permito recomendar ao posible lector que comece esta segunda
parte lendo a conclusión que segue
ao capítulo 5, onde Victorino Pérez
soubo sintetizar moi ben o significado da obra de Panikkar. El mesmo
nos prevén: “La teología de Raimon

457 105

Recensións

Panikkar no es una obra para empezar, sino para descolocar y para abrir
caminos nuevos, diferentes, a quien
cree que ya los tiene suficientemente
asentados”.
É moi interesante que o libro comece cunha descrición dos desafíos que
a teoloxía ten nestes axitados primeiros anos do século XXI, porque isto
axuda a situar moito mellor as intuicións teolóxicas de Panikkar. É igualmente interesante, e imprescindíbel,
como xa dixemos, que se dedique un
amplo espazo á súa complexa biografía porque isto posibilita entender a
peculiar evolución do seu pensamento.
Despois de nos introducir no obxectivo panikkariano de revitalizar a teoloxía (capítulo II.1) o autor céntrase
nas claves do seu quefacer teolóxico
(capítulo II.2), a súa intención de aspirar ao que poderíamos chamar un
pensamento íntegro, onde, sen perder as achegas das súas particulares
realizacións, se alcanzase unha sistematización que “armonizase o logos
e o pneuma, o racional e o simbólico,
teoloxía, filosofía, ciencia e mística”
(páx. 168). Para isto é imprescindíbel superar a primacía que a ciencia
ten na nosa sociedade, e quen no lo
di non é un francotirador anticientífico, posto que Panikkar é doutor
en química, ademais de en filosofía e
teoloxía. Este filósofo-teólogo aspira
a unha teoloxía “profética e utópica”,
froito dunha vida e dun pensamento
libres, mais onde a liberdade se una
ao rigor.
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Un capítulo central do libro é
aquel (II.5) en que se debulla a rede
conceptual do pensamento panikkariano. Victorino Pérez introduce, un
por un, os conceptos orixinais que se
poden rastrexar nos libros e artigos
do autor estudado. Desde os equivalentes homeomórficos, concepto imprescidíbel para unha auténtica comparación das distintas relixións, até o
diálogo interrelixioso, hoxe xa un lugar común na teoloxía pluralista. Un
concepto clave no edificio teolóxico
de Panikkar é a intuición cosmoteándrica –unha recolocación das realidades divina, humana e cósmica–,
aínda que, persoalmente, penso que é
moi discutible que por aquí poida vir
unha solución ao problema teolóxico
da doutrina católica da Trindade.
Creo que é moi difícil axuizar a
obra de Raimon Panikkar, cousa que
o libro obxecto desta recensión tampouco pretende. Segundo o mesmo
autor nos refire, de Panikkar díxose
que “é un científico natural e un mestre espiritual, un filósofo e un home
de oración, un fenomenólogo da relixión e un teólogo sensible á intuición mística e destro na especulación
racional” e que “nunca na historia
do cristianismo se deu un desafío de
tal magnitude”. Se Panikkar foi que
de colmar este desafío o tempo o ha
dicir, pero o certo é que estamos ante
unha moi recomendable introdución
ao seu pensamento.
Xaime M. González Ortega
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Huye, hombre, huye. Diario de un preso

Xosé Tarrío González
FIES, Virus Editorial, Barcelona, 2007, 4ª ed., 379 páxs.

Este libro, publicado por primeira
vez en 1997 e reeditado dúas veces
(1999, 2002) en vida do seu autor,
ten algo especial: é un texto que sorprende, impacta e inquieta desde as
primeiras páxinas. Despois de lelo,
enténdese que, até 2007, teña coñecido catro edicións e teña aparecido tamén en italiano e en alemán. A pesar
da súa procedencia marxinal, xa que
se trata do escrito e a voz dun preso
común... ou quizá precisamente por
iso, porque a nosa sociedade deixa
–fai– unhas marxes moito maiores –e
estraga máis talentos– do que a miúdo se pensa.
O texto é máis que un diario: sobre
a base e ao fío dunha narración autobiográfica, a partir da súa propia experiencia de xove delincuente preso,
Xosé Tarrío (A Coruña, 1968) realiza
unha extensa e profunda meditación
sobre o cárcere e sobre a existencia.
Por un lado, analiza e denuncia –tamén por medio da acción reivindicativa– a institución carceraria, o funcionamento e os efectos da prisión sobre
os reclusos: violencia (institucional)
a xerar máis violencia (persoal). Por
outro lado, reflexiona e actúa sobre
a súa propia vida... moi limitada no
espazo, polos muros da prisión ou,
mellor dito, polas paredes das celas,
e seriamente ameazada na súa duración, como portador da sida.

Tarrío estrutura o seu relato en
catro partes: “o camiño da podremia” (iniciado no cárcere da Coruña,
o 29 de agosto de 1997), “o camiño
da liberdade” (outra vez na prisión
da Coruña, en setembro de 1990), “o
camiño da rebelión” (comezado na
prisión de Tenerife 2, en novembro
de 1990), “o camiño da represión”
(no penal de El Dueso, desde setembro de 1991). Van precedidas dunha
“introdución”, datada na prisión de
Picassent o 15 de agosto de 1994, e
seguidas dun “epílogo”, datado na
prisión de Topas o 18 de marzo de
1996. Abarca, pois, nove anos, de
1987 a 1996. Todo transcorre en prisión, excepto algunha –escasa– evocación da vida anterior (A Coruña,
novembro 1979) e uns tres días “en
liberdade”, ou sexa: fugado (en Cádiz, Rota e Sevilla, a finais de agosto
de 1991).
Ora ben, non é só prisión: Tarrío
pasa os seus días, case todos e as
súas noites, en celas de castigo. O
que significa illamento absoluto (en
todos eses anos só algunha vez fai algunha comida con outros), escaseza
de comunicacións co exterior (correspondencia intervida, visitas limitadísimas), exposición permanente á
violencia dos axentes e servizos carcerarios (ameazas constantes, agresións frecuentes). A estas durísimas
condicións, hai que engadir a conde-
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na da sida: Tarrío fai as probas desta
doenza ao pouco de ingresar con 19
anos no cárcere da Coruña en 1987
e, desde entón, sabe que a súa vida, a
súa cantidade e calidade posíbeis, están seriamente comprometidas pola
sida.
Un individuo así suxeito, alguén
que está tan suxeito, pode tornarse
un suxeito moral, ser el mesmo
un suxeito, artífice da súa propia
existencia? Pois, sorprendentemente
–e afortunadamente (para aqueles
que tratan unha persoa así e para
os que o lemos este libro)–, si. Non
sen tropezos, Tarrío consegue deter
a espiral da violencia, inverter
os seus efectos e el mesmo non
devolver –non reproducir sobre os
demais– a violencia padecida: logra
transformar esa forza destrutora
en auto-reflexión e auto-dominio e
en acción solidaria, reivindicativa
e construtiva. Querendo escapar á
violencia carceraria, transmuta a súa
ansia de liberdade, o desexo de fuxida,
en afirmación da (súa) dignidade

persoal e a (súa) autonomía moral:
en proxecto de facerse a si propio,
refacendo os lazos sociais, por medio
da amizade e a solidariedade.
Polo que vemos nestas páxinas,
redactadas por alguén sen case formación recibida (na prisión obtén o
graduado escolar, le moito: literatura, filosofía...), Tarrío posuía unha
intelixencia penetrante e unha vontade férrea... estragadas? Non. Porque a través da súa escrita chéganos
a súa mensaxe, como unha especie de
graza envolta nunha maldición.
Morto en 2005, deitadas as súas cinzas ao mar, como este libro no océano
da cultura, agora, contemplando esas
augas e/ou mergullando neste texto,
cábenos –parafraseando a Hölderlin–
“lembrar –traer ao pensamento, pór
no corazón– o silencio que reina nesa
profundidade”: na sombra da prisión
e nas moitas escuridades do sistema,
que, dalgunha maneira e nalgunha
medida, é noso.
Luís G. Soto

Erradicar a pobreza e a fame extremas
Materiais de Educación en valores. Carpetas e CD.
Mans Unidas. Departamento de Educación, 2008.

“O primeiro Obxectivo do Milenio
(ODM) persegue erradicar a pobreza
extrema e a fame; e ten como metas
reducir á metade, entre 1990 e 2015,
a porcentaxe de persoas cuxos ingresos sexan inferiores a 1 dólar por día
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(pobreza económica) e a porcentaxe
de persoas que padecen fame”.
Así se inician as propostas que a
ONU lanzou en 1990, ante as terribles cifras que poñían de relevo o aumento cada vez maior das diferenzas
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económicas e sociais entre o Norte
e o Sur. E a proposta ata parecería
convincente se non fora porque esas
cifras lonxe de diminuír foron aumentando cada ano.
Mans Unidas aposta pola formación e sensibilización, e neste curso
2008-09 dedica os seus materiais didácticos a este tema: a pobreza e a
fame extrema. Presenta a cuestión
para os niveis de Infantil, primaria
e secundaria, con fichas de traballo
axeitadas a cada idade e nas que a interdisciplinariedade é o alicerce fundamental.
E os materiais falan de causas económicas políticas e culturais. Falan
tamén de seguridade alimentaria, de
soberanía alimentaria, e trazan uns
desafíos que parten dos valores que
teñen os nenos e nenas e os mozos
e mozas.
Os materiais de Mans Unidas buscan non só explicar unha situación
global, as súas causas e consecuencias, senón tamén potenciar en nós
valores como a sinxeleza, honestidade, autenticidade, tolerancia, prudencia, gratuidade, solidariedade,
agradecemento, facendo ver a todos
a interdependencia que temos uns
dos outros neste mundo global, e as
consecuencias que as nosas actitudes
están a favorecer, tanto no positivo
coma no negativo.
Chispa, Pepo e Clementina levarán da man aos máis pequenos cara
o mundo das inxustizas, espertando
a solidariedade. Case sen contar, os

rapaces e rapazas van entrando nas
claves da globalización. Este ano,
por primeira vez contan tamén con
material destinado aos pais e nais da
rapazada de infantil, para que tamén
eles entren na educación e sensibilización dos fillos.
En secundaria, acercan o mundo
da inxustiza global aos nosos pequenos círculos de inxustizas, facendo
ver a todos e todas a complexidade e
consecuencias das situacións cotiás
levadas a un plano global. Os hábitos
de consumo, as carencias que se poden detectar no noso ambiente teñen
o seu reflexo e consecuencia a nivel
global.
E o mellor de todo: todo en galego
e nun formato tan aberto que se pode
utilizar en calquera tipo de asemblea
e situación. Dende campamentos de
lecer ou obradoiros ata aulas. Dada a
súa interdisciplinariedade, poden ser
útiles para diferentes áreas, dende as
Ciencias Sociais ata as novas materias como Proxecto Interdisciplinar,
Ética ou Educación para a Cidadanía.
Estes materiais son gratuítos.
Para conseguilos abonda con dirixirse a calquera das delegacións de
Mans Unidas. En Galicia hai sete,
en Santiago, A Coruña, Pontevedra,
Lugo, Ourense Vigo e Ferrol. Tamén
se pode contactar a través da páxina
web: www.manosunidas.org
Marisa Vidal Collazo
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Cerdeiriña, Vicente: A oración
do noso pai. Ed Parroquia Divino Salvador de Poio, Poio 2008, 28 páxs.
Quero iniciar a sección con este libro que, con todo agarimo, nos envía
un amigo de Encrucillada: o Párroco
do Divino Salvador de Poio, D. Vicente Cerdeiriña. Co apoio de diferentes
persoas da parroquia, edita este libro que convida á reflexión e afondamento nesa oración que é o alicerce
da nosa fe, o Noso Pai. É bo que nas
parroquias xurdan estas iniciativas
que nos axuden a coñecer e afondar
na vivencia da fe.
Vidal, Senén: Iniciación a Pablo. Sal Terrae, Santander 2008, 181
páxs. Alcance.
Senén Vidal é profesor de Novo Testamento no Estudo Teolóxico Agustiniano de Valladolid. Autor dunha
escollida obra sobre Paulo, presenta
este libro no que, cunha linguaxe clara, achéganos ao contexto histórico, á
vida, ás cartas e teoloxía deste apóstolo, no ano no que conmemoramos o
bimilenario do seu nacemento.
Boff, Leonardo: La opción tierra.
La solución para la tierra no cae del
cielo. Sal Terrae, Santander 2008,
223 páxs. El pozo de Siquem.
Leonardo Boff segue a escribir bos
libros cos temas da ecoloxía e a espiritualidade coma fondo. Tense falado moito dunha fin do mundo por
intervención divina, e o certo é que
a fin parece cada vez máis perto e é
responsabilidade exclusivamente humana. Este libro pretende axudar a
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transformar a posible traxedia nunha crise purificadora que nos poda
facer máis sensibles á vida, máis
compasivos cos que sofren e máis
abertos aos misterios do universo e
a Deus.
O orixinal portugués: A opçâoTerra. A soluçâo para a Terra nâo
cai do Céu, está traducido por Jesús
García-Abril.
Díaz Fernández, José María:
En torno a lo jacobeo. TresCtres, Santa Comba 2008, 346 páxs. Vilarnovo.
Xosé María Díaz Fernández é
coengo da catedral de Santiago de
Compostela, dende 1972, e actualmente é Dean-presidente do Cabildo.
Está, por tanto, en estreita relación
coa temática xacobea que inspira estes relatos. De aí xorde esta recompilación de distintos textos literarios
relacionados co Apóstolo Santiago, e
que van dende a liturxia do Apóstolo e o Códice Calixtino, ata estudos
sobre arcebispos composteláns ou
mesmo o itinerario de Exeria. As fotos que ilustran a obra son do fotógrafo afincado en Compostela Emilio
Lavandeira Prieto, que ten entre os
seus méritos ter recibido o premio
Galicia Comunicación en 1998.
Club Internacional de Prensa:
Simposio Pobre Mundo Rico e Memoria de Actividades 2007, Edita a
Secretaría Xeral de Comunicación do
Club Internacional de Prensa e Xunta de Galicia, Santa Comba, 2008,
174 e 186 páxs.

Libros chegados á redacción

Nun mesmo volume, O Club Internacional de Prensa, co apoio da Xunta de Galicia, edita a súa memoria de
actividades 2007 e un ben extenso
resumo do Simposio Pobre Mundo
Rico, simposio internacional sobre a
pobreza e desigualdade no mundo que
congregou en Compostela ao longo
do ano 2007 a personaxes de grande
talla internacional. Para a cidade foi
un auténtico luxo poder asistir a conferencias, debates, denuncias, cine,...
cun mesmo eixo común: a análise e a
denuncia da inxusta situación global
económica, humana, social. O Libro
preséntase tamén en soporte dixital.

Fuentes Alende, Xosé: Xanciño
de Zorín, o can Canito e o coello Coli.
Ed. AGCE, SL, Vigo, 2008, 135 páx.
Colección Escritores populares, Vol
XII
Con agarimo, Xosé Manuel Fuentes fainos chegar esta “manchea de
contiños” que poñen de manifesto
os cambios que, en tan pouco tempo,
vimos de experimentar ao meternos
de cheo no mundo da electrónica. Os
debuxos de José Crespo dan frescura
a esta edición da Asociación Galega
para a Cultura e a Ecoloxía (AGCE).
Marisa Vidal Collazo
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