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Guieiro

Estamos en crise: crise global e planetaria, crise económica e financeira. Nunha crise profunda que, polo que parece, veu para ficar
unha longa tempada. Encrucillada, como revista galega de pensamento
cristián non pode permanecer allea ás urxentes e fondas preocupacións
que latexan en todos e cada un de nós, e que ameazan a estabilidade
daqueles sectores sociais máis sensibles ás marusías do mercado.
As preguntas fundamentais que este número quixera axudar a responder son as seguintes: Que fallou e que está a fallar no sistema capitalista mundial, que non foi quen nin de previr nin de minimizar unha
crise como esta? Que incidencia está a ter esta crise planetaria en Galicia verbo dos seus sectores produtivos e dos seus principais ámbitos
de desenvolvemento? Que podemos facer como persoas de boa vontade
e seguidores de Xesús Cristo? Que criterios cristiás podemos encarnar
en accións concretas que se enfronten á lóxica dun sistema económico e social que nos quere unidimensionais, e cuxa incitación á acción
sempre significa consumo? Calquera lector verá que aquí só podemos
invitar á reflexión conxunta e á crítica sincera.
Dada a magnitude das cuestións propostas e a previsión de permanencia da crise, este número que aquí presentamos vai ter unha especialísima segunda parte. O próximo XXIV Foro Relixión e Cultura,
que terá lugar o vindeiro 7 de novembro, abordará, xa que logo, e desde perspectivas complementarias, a fondura da crise e o compromiso
cristiá ante ela. Desde xeito esperamos que un tema tan presente nas
nosas hipotecas e nos nosos contratos de traballo, no prezo do alimentos e os combustibles, no da luz e da auga, poida ser enxergado desde
unha nova perspectiva: a que non publican os medios de comunicación
habituais.
Así pois, abrimos o número cun certeiro estudo de Luís de Sebastián
que nos sitúa no marco da macroeconomía. Nel inténtase responder
con claridade e lucidez á primeira das cuestións enunciadas. O segundo estudo ocúpase de Galicia. Nel Pedro Pedrouzo ofrécenos unha
atinada análise da crise económica galega e, deste xeito, permítenos
transitar con boa lóxica ao terreo da praxe transformadora que nos pro3
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pón o suxestivo terceiro estudo de Daniel Muñoz. O lector atopará
nestes tres estudos unha sabia e ben requintada combinación de teoría
económica intelixible e sensibilidade cristiá práctica. Hai recónditos
recunchos nos que converxen o fondo da alma e o fondo do peto.
As achegas deste número axúdanos a coñecer iniciativas ben concretas que tentan xestionar os nosos aforros e as nosas nóminas cuns
criterios éticos e cunha filosofía de fondo na que prime o investimento solidario, por riba da rendibilidade egoísta. Raúl Asegurado e Lidia
Senra preséntanos, respectivamente, o proxecto de O Peto e o reto da
soberanía alimentaria. Prácticas solidarias e de sustentabilidade perante a crise presente.
Tamén está á porta o Día das Letras Galegas, e o estudo de Andrés
Torres Queiruga así nolo fai notar cun fondo, cordial e detallado análise da figura de Ramón Piñeiro –homenaxeado deste ano– na súa relación coa relixión. Paga a pena lelo paseniñamente para ir descubrindo
o respecto co que o autor desvela o latexar do Misterio na vida e no
pensamento deste home xustamente celebrado. Un dato a ter en conta:
reparen na carta que dirixe Piñeiro ao seu amigo vasco. Aínda escrita
hai varias décadas, resulta de plena actualidade.
As crónicas de política, cultura e Igrexa mantéñennos ao día co habitual bo facer dos seus autores. Permítanme os queridos Xosé Luís
Barreiro Rivas e Xoán Bernárdez que, por esta vez, non reprima unha
singular mención á rolda de Rubén Aramburu. As tres son, coma sempre, moi boas, pero despois de ler as dúas anteriores, recoméndolle ao
lector que goce da sensibilidade que destila a pluma de Rubén.
O número complétase con interesantes recensións de libros actuais
que poden enriquecer as nosas bibliotecas. Os debuxos de Soedade
Pite nunca fallan, e sempre ilustran en concentradas imaxes o que moitos quixeramos dicir en poucas palabras.
Estamos en crise, pero Encrucillada quere axudar a resistir neste
duro momento de bravío. Con análise, reflexión e compromiso. Segundo a lóxica dos profetas de Israel e do Evanxeo.
Pedro Castelao
Director
4
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Sobre a crise económica
Luis de Sebastián

1. O que nos di esta situación sobre o sistema económico
que temos
A crise comezou en Estados Unidos, cando os mercados de produtos
financeiros modernos fallaron estrepitosamente. Fallaron por falta de
supervisión e de regulación. En parte porque os reguladores, o Sistema
Federal de Reserva e a Comisión do Mercado de Valores, non entendían ben os novos produtos financeiros, complexos “derivados”, resultado de sofisticados modelos matemáticos. Os activos financeiros, que
logo haberían de cualificarse de tóxicos, eran derivados, é dicir activos
construídos a base doutros activos primarios ou doutros derivados, baseados á súa vez en activos primarios como bonos, accións, empréstitos
comerciais ou hipotecas. A maior parte dos derivados tóxicos contiñan
porcións de hipotecas subprime, é dicir, de baixa calidade polo risco de
non pagamento que contiñan. Eran hipotecas concedidas a persoas ou
familias cunha “historia de crédito” pouco fiable. Por que as deron? Na
súa colocación interviñeron ávidos brokers, ou intermediarios, movidos
pola competencia e polas ansias de gañar primas e bonificacións a calquera prezo.
Cando as hipotecas subprime, tamén chamadas hipotecas lixo, se
deixaron de pagar a miles, os derivados afectados perderon o seu valor. Ninguén os quería comprar, e os que os tiñan quixeron desfacerse
deles, pero en van. O mercado destes activos, e de todos os sospeitosos de estar contaxiados polas hipotecas lixo, rompeu completamente.
5
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Deixou de haber mercado para millóns de títulos cun valor estimado
dun billón de dólares. A desconfianza pendeu sobre os mercados financeiros internacionais, porque a diseminación de derivados con hipotecas lixo fora enorme. Todos os produtos derivados se consideraban
sospeitosos. Os bancos comezaron a borrar dos seus libros os activos
sospeitosos sen valor de mercado e contáronos como perdas.
En Setembro de 2008 quebrou Lehman Bothers, un dos principais
bancos de investimento de Estados Unidos e un dos principais provedores destes activos tóxicos. O goberno norteamericano tivo que salvar,
cunha nacionalización parcial, as dúas maiores institucións hipotecarias, Fanny Mae e Freddy Mac, e ao coloso mundial dos seguros AIG.
Eses días temíase que o sistema financeiro mundial puidese afundirse,
creando un enorme caos na economía mundial. A consecuencia de
todos estes sucesos foi o credit crunch, o estrangulamento do crédito.
Pecháronse as billas do crédito interbancario e comercial. E niso estamos agora, saíndo do credit crunch pouco a pouco e con moita axuda
estatal, incluíndo algunhas nacionalizacións –parciais– de bancos. É
unha das maiores catástrofes financeiras da historia, probablemente a
maior en termos dos valores monetarios implicados e evaporados. Aínda que as consecuencias da Grande Depresión dos anos trinta foron
moito máis graves.
Mentres se fraguaba a tormenta, o Sistema Federal de Reserva e
a Comisión do Mercado de Valores americanas non se preocuparon
moito da sementeira de activos tóxicos na economía mundial. Xa dixemos que non os entendían ben, pero tampouco se preocupaban por
iso, porque os reguladores, infectados pola febre neo-liberal, supoñían
que o mercado deixado a si mesmo regularía os riscos da innovación
financeira. Equivocáronse. Non se pode deixar completa liberdade a
ningún mercado, a causa das asimetrías de información, de poder e
de ética.
1.1. As asimetrías do mercado
A asimetría do coñecemento e da información é quizais a máis analizada e máis usada, polo premio Nobel Joseph Stiglitz entre outros, para
6
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xustificar unha intervención externa nos mercados. Nesta crise houbo
unha asimetría de información anormal e xigantesca. A diferenza entre
os coñecementos sobre a orixe, natureza, calidade e risco dos activos
que empaquetaban e vendían uns poucos financeiros astutos, e a percepción sobre a natureza, calidade e risco que tiveron os que as compraron, bancos e institucións financeiras de todos os países do mundo,
compañías de seguros, fondos de investimento, fondos de pensións,
moitos deles expertos nas finanzas e na banca. A diferenza –digo– de
información entre vendedores e compradores de activos tóxicos foi
enorme. Iso contribuíu á diseminación mundial do risco financeiro e
provocou a reacción contraria –probablemente tamén asimétrica– de
fuxir do risco custe o que custe, o que levou ao estrangulamento do
crédito, que afectou á economía real, coas consecuencias que todos
estamos a sufrir. Hai que engadir que os vendedores contaron coa
complicidade das axencias de rating para aumentar a desinformación
dos compradores. No fondo, a venda das hipotecas lixo non é moi diferente da proverbial venda do burro do xitano (con perdón dos xitanos),
o cal, sendo un animal subprime, cheo de mataduras, o seu propietario
píntao, maquilla e adorna para vendelo como bo.
Cando se trata de novos produtos (séxano en realidade ou só en aparencia), tanto financeiros, como industriais ou de servizos, a asimetría da información está sempre presente. O fabricante/vendedor sabe
máis que o comprador das características do produtos, e canto máis
sofisticado sexa o produto máis abusiva pode ser a súa venda para os
consumidores en mercados sen regulación ningunha.
1.2. A asimetría de poder
A asimetría de poder, que está asociada á asimetría da información, é
omnipresente nos mercados modernos. Neles non reina a competencia
perfecta. As empresas son de moi diferentes tamaños, copan porcións
significativas dos mercados, os seus produtos son diferenciados, e polo
tanto todos teñen certo grao, maior ou menor, de monopolio. Ás veces
teñen poder para impoñer e fixar prezos por si mesmas ou conspirando
con outras (o que é ilegal en case todos os países).
7
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O monopolio é a negación da competencia perfecta, o oppositum
per diametrum do modelo de equilibrio xeral, no que se basea a suposta eficiencia do mercado libre. Poder en economía significa poder de
negociación cos demais axentes da economía, os consumidores e as
autoridades. Este poder permite a algunhas empresas que as decisións
e procesos económicos tendan a favorecer sistematicamente aos seus
intereses particulares. Os poderosos son os que sempre gañan nunha
variedade de situacións.
Os procesos de concentración de empresas, favorecidos pola abundancia de crédito, levaron no mundo real á formación de colosos empresariais que poden ter máis poder económico que a maioría dos países do mundo. A cadea de supermercados Wal Mart, por exemplo,
facturou en 2007 378.800 millóns de dólares, o 3% do PIB dos Estados
Unidos e o 40% do PIB de España nese ano. Só 20 países do mundo
(dos 200 e pico que hai) tiveron un volume de facturación (un xeito
de ver o seu PIB) superior ao de Wal Mart. Que teoría, económica,
política ou filosófica, pode xustificar a liberdade absoluta nos mercados
mundiais dunhas empresas tan grandes e poderosas?
1.3. A asimetría ética
A asimetría ética é unha cuestión de principios. Toca os condicionamentos, impulsos e motivos do comportamento humano nas relacións económicas. Todo o mundo quere gañar diñeiro e vivir ben. Todo
o mundo ten o seu nivel de avaricia, modulado, normalmente, polas
crenzas, principios, modos de ser, tradicións familiares e cultura. Aínda que tamén estamos limitados polas oportunidades de enriquecernos
que se nos presentan. Pero hai unha serie de institucións, o principal
motor das cales é o aumento constante das súas ganancias. Son as
empresas que compiten unhas con outras. A súa avaricia –o seu desexo inmoderado de riquezas– non depende da maldade ou vicio dos
directivos, senón que é a condición de posibilidade de manterse no
mercado, crecer, innovar, pagar dividendos aos accionistas propietarios
e en definitiva sobrevivir. É, por así dicir, unha avaricia estrutural.
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Avaricia estrutural ou institucional é a avaricia convertida en principio e fundamento da actuación empresarial. Quizais a avaricia institucional non teña remedio, aínda que sempre se poden moderar os
abusos e procedementos inmorais. Como os dos directivos de Enron,
os cales, sabendo que a súa empresa ía quebrar, venderon as súas accións aos fondos de pensións dos seus propios empregados. Cando a
quebra se produciu, estes perderon a maior parte das súas pensións.
Algúns dos directivos están aínda no cárcere. Recentemente tivemos
o “caso Madoff”, o dun importante e famoso financeiro que estafou
ata 50.000 millóns de dólares aos seus amigos e institucións ás que
supostamente axudaba, pagaron o engano uns tres millóns de persoas
en todo o mundo.
A avaricia é asimétrica, pola simple razón de que os directivos e executivos das empresas, como os dos grandes bancos de investimento
que desapareceron na crise, teñen oportunidades únicas de enriquecerse, con moito traballo, por suposto, que os impulsan a aproveitarse
delas a custo do que sexa. Non hai máis que ver que niveis ten e como
aumentaron as remuneracións dos directivos das grandes empresas
multinacionais, que poden chegar, con bonuses (primas), stock options
(opcións de accións) e outras prestacións a 100 ou 200 veces a remuneración media dos empregados da empresa. Os executivos agresivos
que esparexeron os activos tóxicos polo mundo recibiron no seu día
substanciosas primas polas súas vendas.
1.4. Fallos do mercado
Estas asimetrías, que ás veces se definen como fallos do mercado,
ofrecen a xustificación fundamental para que, á marxe de crise e problemas, senón máis ben como unha práctica habitual e de sentido
común, os mercados sexan regulados por axentes (institucións e persoas) que sexan responsables (e exerzan esta responsabilidade como
é debido) polo ben máis común e xeneral dos cidadáns e de todos os
habitantes do mundo. Obviamente, os argumentos a favor da regulación do mercado perden forza (aínda que non deixan de ser válidos)
en sociedades mal gobernadas, inxustas e tiránicas. Pero ese non é o
9
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caso polo menos nos países da Unión Europea. A pouco que cambien
as cousas, cando saiamos da presente crise, a regulación dos mercados
financeiros, e probablemente tamén a de mercados de bens e servizos estratéxicos, estarán moito mellor regulados que ata o presente.
Esperemos que se remate a permisividad das autoridades para cuns
mercados que deixados sós fallan sempre.
Contra todas as teorías, ilusións e desexos dos neo-liberais vimos claramente que en tempo de crise os mercados sós non poden superala.
Os mercados, sobre todos os financeiros, non se corrixen a si mesmos,
ou polo menos non o fan a uns custos sociais aceptables. Aprendémolo co Patrón Ouro, que funcionou intermitentemente dende 1870 a
1928. Este sistema de organizar os pagamentos e investimentos internacionais baseábase en dous principios: manter fixo o valor das moedas
de cada país membro con respecto ao ouro, e o mercado libre do ouro.
Cando algúns países perderon grandes cantidades de ouro a causa dun
prolongado déficit comercial, a disciplina que impoñía o Patrón Ouro
para superalo era tan drástica que resultaba socialmente intolerable.
Por iso houbo que abandonalo.
1.5. O discutido salvamento dos bancos
Na presente crise financeira os gobernos víronse obrigados a intervir
rápida e masivamente. As medidas tomadas polos gobernos para axudar aos grandes bancos, os mesmos que causaron a crise, crearon entre
os cidadáns de todo o mundo a impresión de que estamos á mercede
dos poderosos. Son bancos tan grandes que non poden quebrar sen
causar grandes problemas a todos os sectores da economía. É o que o
Premio Nobel Paul Krugman chamou (non sei ben por que) socialismo
de limón (lemon socialism). “As perdas socializan se e as ganancias privatízanse”. Por aí circulan expresións que veñen a dicir o mesmo. Son
formulacións do abuso de poder que supón este tipo de intervención
pública, probablemente necesaria, pero inxusta. Manexáronse cantidades de diñeiro tan enormes (centos de miles de millóns) que unha
parte pequeniña delas abondase para erradicar a fame no mundo e
reducir a taxa de mortalidade a límites naturais, e mesmo erradicar a
10
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pobreza máis extrema. Esas intervencións son indesexables, pero son
requiridas obxectivamente para manter o sistema. O sistema bancario
é coma un monstro que come os seus fillos.
Para evitar atopármonos de novo en situacións semellantes, o que
temos que facer é evitar que ningunha empresa, nin banco, nin calquera institución privada que sexa, acumule tanto poder que se faga
imprescindible. Os poderes públicos non poden permitir, por exemplo, as aglomeracións de tamaño e de poder que se realizan por medio
das fusións e adquisicións, feitas cun grande apancamento (por medio
de créditos baratos), como se toleraron nos últimos tempos. Porque
dese xeito as grandes empresas incorren no que se chama “risco moral”
ou “risco sistémico”. É dicir, por ser tan grandes e saber que non llas
poden deixar caer, incorren nuns riscos desmedidos, que á fin e ao
cabo perxudican a toda a economía. Iso é o que pasou agora. E é que
o noso é un capitalismo monopolista, que non se parece en nada ao
capitalismo plenamente competitivo dos antigos liberais. É, polo tanto
un capitalismo ineficiente, que crea riscos que non pode manexar e é
inxusto, porque redistribúe a renda dos sectores de menores ingresos
aos que máis teñen. Aínda que non abandonemos o sistema capitalista
(o cal por agora non parece viable) estes abusos da versión actual de
capitalismo téñense que rematar.

2. Os valores que estiveron en xogo en toda esta
situación
Díxose que a presente crise é unha crise de valores. Esta afirmación
que subscribo completamente quere dicir, ao meu entender, que nos
anos de abundancia e en todo o proceso que desembocou na grande
crise global de 2008, se puxeron en xogo certos valores relativos ou
falsos (contravalores) e se esqueceron e pisado valores tradicionais,
os cales durante séculos contribuíron á estabilidade e ao progreso da
sociedade humana. Houbo, en certo xeito, un enfrontamento de valores básicos e contravalores en torno aos bens materiais, o diñeiro, a riqueza e o benestar humano. Os valores verdadeiros saíron malparados
nesta contenda
11
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2.1. Valores e contravalores
Non nego que os innovadores, os “donos do universo” (en palabras
do novelista Tom Wolf), os astutos financeiros, que causaron a crise
mostraron, ademais de certa curiosidade científica, un desexo de innovar e de mellorar os instrumentos de progreso, e unha disposición
a correr riscos como resultado da innovación. Todas estas actitudes
e calidades se poderían considerar como valores, na medida en que
impulsan na sociedade a creación de riqueza e o progreso económico.
Pero pecaron de falta de moderación na innovación e a toma de riscos.
Eses supostos valores transformáronse en vicios nefastos. Aos donos
do universo cegounos a cobiza, a afección desordenada e desmedida,
convertida en paixón irresistible, por conseguir maiores ganancias, aínda a risco de poñer en perigo a estabilidade da economía mundial e o
benestar de millóns de persoas. A innovación financeira e a toma de
riscos financeiros convertéronse así nunha terrible arma de destrución
masiva, que destruíu millóns de empregos no mundo, arruinou moitos
miles de empresas e sementou dor e bágoas en millóns de fogares.
Se non conseguimos erradicar estes comportamentos viciosos do noso
medio, cando pase a crise, non sacamos ningún froito dela. Expoñémonos a que dentro de dez, vinte ou trinta anos caiamos vítimas de
crises peores.
Agora non se trata de converter estes cobizosos financeiros en moderados capitalistas que se contenten cun nivel socialmente aceptable
de ganancias e de riqueza. Iso é moi difícil e as autoridades non se
poden converter en predicadores, que percorran os centros financeiros do mundo, fustigando a cobiza e exaltando a moderación. Ademais
iso sería inútil. O que teñen que facer é impedir que a cobiza dos financeiros, banqueiros, promotores, comerciantes, e todas aquelas persoas activas no mundo dos negocios, teñan consecuencias negativas
para a sociedade. Alá cada un coa súa conciencia. Pero as autoridades
non poden permitir que as perversas inclinacións das persoas, sexa a
roubar, a matar, a gañar máis diñeiro do xusto, teñan unha influencia
negativa sobre a boa orde, a xustiza e a solidariedade debidos nunha
sociedade ben gobernada.
12
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Aquí refírome tanto á cobiza individual como á institucionalizada. É
dicir, a imposta ás empresas por unha descarnada competencia, que as
obriga a gañar máis cada ano (ou cada semestre) para ter contentos os
accionistas que son os propietarios, aumentar o valor das accións no
mercado de valores e manterse no mercado. En certo xeito as empresas
son tamén vítimas da competencia (a cal por certo cada vez é maior
pola globalización) Por iso tratan de diminuír esa presión dos competidores ou ben pola vía legal, innovando produtos e procesos, ou pola vía
ilegal, por medio de acordos para fixar prezos e repartirse o mercado. O
combate contra a cobiza estrutural ou institucionalizada é difícil nun
sistema de libre empresa, pero as autoridades teñen medios para que
non haxa demasiados “efectos colaterais” desta loita entre xigantes.
2.2. Unha sociedade enferma de cobiza
Sería unha simpleza acusar de cobiza ás empresas e aos empresarios
e pasar por alto a responsabilidade de todos os cidadáns na construción dun modelo de desenvolvemento capitalista ineficiente, inxusto
e insostible. “Quen estea libre de culpa que tire a primeira pedra”,
como di o Evanxeo. Todos contribuímos en maior ou menor medida,
segundo as nosas inclinacións e as nosas posibilidades, a crear a desorde en que estamos. Unha oferta desenfreada atopou unha demanda
ansiosa de posuír, de enriquecerse rapidamente, de darse á boa vida
co menor esforzo posible. Non se pode negar este comportamento da
maioría dos cidadáns para adquirir cantas máis cousas mellor: coches,
ordenadores, mobles, segundas, terceiras e quintas vivendas, accións,
derivados financeiros de alto risco e mellor rendemento. Nunha palabra: obxectos e activos para posuír e vender a maior prezo do pagado,
é dicir, especular. Aquí todo o mundo especulou, no moito e no pouco.
Quizais sexa un comportamento normal no comercio, pero convertido
en sistema de vida é desastroso. Sen nós, e xente avariciosa coma nós,
os “donos do universo” non poderían facer das súas. É verdade que
eles fomentaron en nós o espírito de posesión e gasto co seu exemplo e
a súa publicidade. Déronnos medios para gastar: hipotecas e empréstitos baratos, tarxetas de crédito, facilidades de pago”. Claro que, ao
final do proceso a decisión, máis ou menos libre, é de cada un de nós.
14
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Construímos un modelo de economía insostible “todos a unha”, como
en Fuenteovejuna. Todos contribuímos a crear un sistema económico
insostible, que agora se derruba sobre as nosas cabezas. Botando a culpa aos bancos –que a teñen–, non podemos librarnos da nosa.
2.3. As consecuencias positivas da crise
As consecuencias positivas da crise, que as pode ter (etimoloxicamente crise refírese á posibilidade de escoller un camiño ou outro),
deberan ser:
Primeiro, o recoñecemento de que nos equivocamos de camiño, malgastando ineficientemente tantos recursos escasos, cando unha cuarta
parte dos habitantes da terra viven na pobreza. Agora poderiamos estar
a levar a cabo un desenvolvemento sostible, eficiente e solidario, se a
cobiza non se apoderase do mundo e das nosas vidas.
Segundo, que é necesario rectificar, deixando que a moderación, a
eficiencia social e a solidariedade controlen, persoal e colectivamente,
as nosas ansias, máis ou menos irracionais, de posuír e ter.
Terceiro, esixir ás autoridades, ás empresas, aos medios de comunicación, ás universidades e centros de investigación, ás igrexas e outras
institucións influintes, que deixen de botar de menos o modelo caduco
anterior a 2008, e poñan a súa vontade e o seu talento ao servizo dun
modelo de desenvolvemento, en que se prime a produción de bens
públicos de grande calidade (educación, cultura, ciencia e tecnoloxía,
saúde, deporte, comunicacións, transporte, fontes de enerxía, atención
ao ecosistema, conservación de chans, flora e fauna, control das augas,
bo goberno, boas infraestruturas e equipamento) Nestes sectores pódense crear aínda un millón de postos de traballo adicionais. Os bens
públicos actuarán como “externalidades” e “economías externas” que
atraian e fomenten na nosa xeografía a inversión nacional e estranxeira
de produtos e procesos novos, ecolóxicos e de grande valor engadido.
Cuarto, habería que aumentar e mellorar a calidade da axuda financeira ao desenvolvemento (menos empréstitos, aínda que sexan
“brandos”, e máis doazóns), tomando unha parte máis activa nas ini15
135

Luis de Sebastián

ciativas multilaterais para contribuír á paz e á promoción dos dereitos
humanos nas zonas conflitivas do mundo.
Catro cambios non excesivamente difíciles, porque se construirían
sobre o que xa existe nestes terreos.
No plano persoal, ben fariamos cada un de nós en reflexionar sobre o noso comportamento económico e social antes da crise. Moitos
fomos vítimas do desexo desordenado de posuír obxectos, comodidades e servizos, aínda cando non tiñamos recursos para iso, por medio do crédito. O crédito doado, feito posible por unha abundancia
de liquidez nos mercados monetarios internacionais (excedentes do
petróleo e das materias primas), resultou ser a ruína económica de
moitas familias e empresas. A clase media e a clase obreira, en particular, estiveron a levar un nivel de gasto que non correspondía ás súas
posibilidades presentes e futuros ingresos. Miles de familias viviron
unha grande mentira a causa do crédito. O crédito estivo demasiado
barato. Foi unha tentación insuperable para a maioría da poboación.
E non é que non teñan dereito a gastar e vivir como os máis ricos do
país; é que non teñen recursos nin posibilidade para facer coma eles.
Contra estes abusos e excesos proponse cultivar a verdade no estilo de
vida, a moderación nas apetencias materiais (o contrario da cobiza), a
solidariedade. Un pouco de austeridade viría ben para a alma e para
o corpo. Os promotores do consumo traballaron moi ben, apoiándose
nas imperfeccións da natureza humana.

3. Como afecta a crise aos máis vulnerables?
Por definición, os pobres son os que antes e por máis longo tempo sofren en tempos de crise. En xeral teñen menos reservas, menos tempo
de resistencia, porque viviron ao día, sen aforros nin previsións para o
futuro. Hai unha circunstancia que converte a crise de 2008 nun crise
profunda para os pobres. A FAO, no Cumio da Alimentación Sostible,
celebrada en Madrid en Xaneiro pasado, anunciou que o número das
persoas desnutridas e famentas aumentara ata preto dos 1.000 millóns
de persoas. Por dúas razóns, porque durante os anos de “viño e rosas”,
os prezos dos alimentos, como o doutras materias primas, alcanzaron
16
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prezos nunca antes experimentados nos mercados mundiais. E porque
a axuda ao desenvolvemento dos países ricos estaba a reducirse xa antes de que estoupase a crise. Coa comida máis cara e as promesas de
financiamento dos países ricos incumpridas, a fame apoderárase de
redutos de poboación que non alcanzara antes: novas rexións en África subsahariana e no Sub Oeste Asiático e Haití. Así os pillou a crise
financeira do 2008.
A presente crise vai afectar ao Mundo Pobre de dúas maneiras, a
través do comercio internacional e a través dos fluxos financeiros do
Mundo Rico ao Mundo Pobre. A redución do consumo que o credit
crunch causou nos países ricos afecta tamén á exportación de materias
primas e mercadorías provenientes dos países pobres. Neles iso adóitase traducir en menos traballo, menos soldo, menos benestar, menos
liberdade e independencia. O peor, non obstante, será a redución de
fluxos financeiros, tanto nos fondos de axuda ao desenvolvemento, que
xa estaban en retirada antes da crise, coma nos fondos de inversión de
carteira (que normalmente financian gastos do sector público) e fondos de investimento directo que redundan na apertura e expansión de
novas empresas produtivas. Aínda que este tipo de capital non adoita
chegar a todos os países pobres, é moi importante para os países emerxentes e todos aqueles que esperan grandes beneficios da inversión na
explotación dos seus recursos naturais. Ata agora non se notaron grandes retrocesos nas economías emerxentes e as do Mundo Pobre, pero
co tempo non deixarán de notarse. Máis dor para ese Mundo sufrido.

4. Pódese atopar un sistema alternativo?
Moitos estámonos a preguntar en qué dirección van cambiar as cousas a partir de agora ou ao saír da crise. Nas fases preparatorias da Reunión de Washington de Novembro pasado falouse moito de “refundar
o capitalismo”, con referencia á reunión de Bretton Woods en 1944,
onde se estableceu unha nova orde monetaria internacional. Todo resultou pura retórica. Na reunión non se falou de exercer algunha ou
maior vixilancia aos bancos. En cambio defendeuse a necesidade de
protexer a innovación financeira para o desenvolvemento dos merca17
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dos internacionais. A ver que se di na próxima reunión do Grupo dos
20 en Londres. Creo que os gobernos están demasiado preocupados
en resolver os seus problemas máis inminentes como para pensar en
serio en refundar o capitalismo.
Non creo que na actualidade haxa unha alternativa viable –aceptada
sen unha terrible loita fraticida– ao capitalismo. A única que existiu
fóra da Utopía e funcionou por algún tempo saíu da Revolución de
Outubro e das purgas de Stalin na Unión Soviética, dunha revolución
armada en Cuba e Vietnam, e dunha guerra civil en China. Unha
guerra civil fratricida sería un prezo moi alto para unha tal alternativa, unha alternativa que co tempo ou sofre unha mutación profunda
(China) ou desaparece (a Unión Soviética). Un socialismo de “alturas
dominantes” non excluiría o mercado nas medias alturas e nas chairas,
nas que se inscribe a maior parte das actividades económicas, pero é
difícil de compatibilizar coa democracia (e coa actual división de poder
social nos países capitalistas) As clases dirixentes non van renunciar
sen loita a esas alturas.
Sempre segue sendo posible un capitalismo de “economía mixta”,
como propoñían Paul A. Samuelson en Estados Unidos despois da II
Guerra Mundial, a Doutrina Social da Igrexa e a Social-Democracia.
Un capitalismo de mercados libres pero regulados, enmarcado en políticas sociais de redistribución, nunha sociedade democrática e solidaria. A reconstrución de Europa e o seu progreso subseguinte, 19481968, fíxose por medio dun capitalismo solidario. Sen quizais nos
decatar, fomos caendo a partir dos anos setenta nun capitalismo cada
vez máis libertario, desestimando a regulación e minimizando o papel
do estado en xeral e do Estado do Benestar en particular, tolerando a
acumulación de poder nas grandes empresas, e abrindo o mercado a
espazos antes reservados para o servizo civil exercido polo estado. Esta
versión do capitalismo libertario, especulativo, hobbesiano (que cre
que “o home é un lobo para o home”), darvinista (que exalta the survival of the fittest) delenda est por inhumana e por ineficiente. É a que
causou a presente situación de crise con millóns de desempregados en
todo o mundo.
18
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5. Que se debe e pode renovar?
Brevemente vou resumir propostas viables e de longo alcance para
saír da crise e construír despois un modelo de crecemento sostible:
a) Regulación e vixilancia dos mercados financeiros, todos os presentes e futuros, e de todos os mercados de bens de interese social
(alimentos, medicinas, bebidas, xoguetes, etcétera)
b) Redistribución da renda por medio dun sistema fiscal realmente
progresivo
c) Estímulos ás empresas para un cambio de modelo produtivo. Políticas industriais para fomentar novas liñas de produtos de grande valor
engadido (como noutro tempo se fixo co automóbil e o turismo)
d) Mellorar a educación pública. Hai que renovar as institucións,
e modos de funcionar de todos os niveis de educación, orientándoa á
formación de persoas útiles á sociedade e a si mesmas e á xeración de
coñecementos proveitosos para toda a sociedade.
e) Eficiencia na administración pública, que xa é moi grande, lenta
e en parte corrupta
f) Mellorar as infraestruturas de comunicación nunha superficie tortuosa, que aínda fai moi difícil a comunicación de Leste a Oeste e de
Norte a Sur, sen pasar por Madrid, con máis AVES, aeroportos e portos
modernos para o tráfico internacional,
g) Fomentar os valores da solidariedade (“pensa nos demais”), o respecto mutuo entre persoas, atendendo á súa idade e á súa condición
física e mental, o respecto á propiedade privada xustamente adquirida,
o respecto á autoridade lexitimamente constituída. Tolerancia e amplitude de miras.

6. Consideracións finais
A miña defensa da regulación dos mercados non é froito dunha filosofía social e política de esquerdas, intervencionista e pro gobernista
a priori. A defensa baséase en que, independentemente de toda filosofía política, analizando técnica e obxectivamente o funcionamento
19
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dos mercados reais e concretos da nosa complexa sociedade, se chega
á conclusión de que os mercados suxeitos á auto regulación son ineficientes e prexudiciais ao benestar económico da sociedade. Tales
mercados só benefician xenerosamente a unhas minorías, as cales defenden esa liberdade con todos os medios ao seu alcance, argumentando contra os “fallos do estado” e a favor da prioridade da liberdade
individual en todos os terreos, incluíndo o económico. O que defenden
en realidade, tendo en conta as tres asimetrías analizadas, é a anarquía
(ou sexa a ausencia de autoridade e gobernación) nos mercados, para
deixar campo libre á lei do máis forte.
Dende un punto de vista cristián, é doutrina formulada xa por predicadores e teólogos da tardía Idade Media en diante, nos seus pronunciamentos sobre o prezo xusto e a usura, que os mercados tiñan
que estar sometidos ás leis, primeiro de Deus, despois á do ben máis
común e xeral, do que se debían coidar as autoridades tanto civís como
eclesiásticas. Así foi durante séculos. O Cal non foi obstáculo para o
desenvolvemento do comercio e o progreso dos pobos. Hoxe en día
a solución cristiá aos problemas económicos que nos aflixen ten que
ligarse intelixentemente á tradición milenaria de regulación dos mercados. O ben máis común e xeral da sociedade non se pode deixar en
mans duns poucos listos desaprehensivos.
Luis de Sebastián
Profesor emérito de economía internacional
ESADE - Universidade Ramon Llull
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Os motivos dunha crise
que tamén é galega
Pedro Pedrouzo Devesa

Este artigo tenta explicar dunha maneira sinxela as dúas crises que
afectan á economía neste momento: a financeira e a produtiva. A
primeira ten orixe externa e levou ao borde da creba a innumerables
bancos. A segunda é creada en gran parte polo modelo produtivo no
que baseamos o noso crecemento durante os últimos dez anos: o sector da construción. O seu declive está orixinando o actual aumento
de parados.
O texto remata abordando distintos aspectos que poden axudar a saír
da actual recesión.
Segundo se van sucedendo os meses podemos constatar como empeora a situación económica mundial. España non é allea a esa situación. Xa superamos os tres millóns de parados, e por primeira vez en
moitos anos, prodúcense caídas na produción. Non é que crezamos
menos, é que xa non crecemos nin pouco nin moito. Agora producimos
menos que antes. A dificultade para atopar solucións a este problema
derívase do feito de que as súas causas son múltiples. Estamos no medio de tres grandes crises:
• Unha financeira, que afecta ao sistema encargado de canalizar os
nosos aforros aos sectores que os necesitan para crear riqueza.
• Outra económica: o noso sistema produtivo, en gran medida baseado durante a última década na construción, toca fondo.
• A terceira é a ecolóxica, e pasou a un segundo plano ante a inmediatez das outras, aínda que a medio prazo decidirá o éxito ou fracaso
do modelo económico e enerxético polo que optemos.
21
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Que é o que agrava a nosa situación? Que nos colle por sorpresa
algo do que xa se nos viña avisando hai tempo e que, polos motivos
que fosen, obviamos. Reaccionamos tarde como coas nevaradas: non
criamos o que nos viña enriba, e agora estamos máis expostos do que
debemos ao temporal.
Que facer neste momento? Cales son as solucións aos nosos problemas? Onde está a saída dun túnel que aínda non se nos amosou en
toda a súa gravidade? Como afecta e afectará a Galicia esta crise?
Demasiadas preguntas para poder ser abordadas convenientemente
nun breve artigo, pero tentar respondelas pode axudarnos a comprender mellor as razóns que en tan breve lapso de tempo converteron o
paro de novo no principal motivo de preocupación dos gobernos.

Que fixemos mal?
En 2007 o PIB galego medraba un 4% verbo de 2006. As nosas cifras de parados eran anecdóticas, e na nosa economía producíase algo
nunca visto: eramos reclamo da emigración e traballadores de moitos
países distintos viñan a Galicia buscando traballo. Escaseaba a man de
obra nos sectores que historicamente os galegos ocupabamos fóra da
nosa terra. Como se pode estragar todo isto en tan pouco tempo? Quen
é o responsable?

Unha crise financeira
Unha pequena historia financeira pode axudarnos a entender parte
das orixes dos males que sufrimos. Imaxinémonos que somos comerciais
de banca. Os nosos xefes chegaron á conclusión de que para mellorar o
negocio cómpre incentivar o número de préstamos que contrata o noso
banco, así que nos vai premiar cun 0,05% do volume de negocios que
consigamos por riba da media anual do banco. Animados por esa suba
salarial comezamos a captar clientes cos que antes non contabamos,
comezamos a contratar créditos ou hipotecas a persoas cunha situación laboral precaria, de forma que o seu nivel de endebedamento lles
come unha cada vez maior parte da nómina. Eses créditos que conce22
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de a nosa banca son activos financeiros, é dicir: quen sexa propietario
dese crédito vai ser quen cobre a mensualidade da persoa que recibiu
os cartos do banco. Eses activos van cambiando de mans, e serán máis
atractivos canto maiores sexan os xuros que levan asociados. Os xuros
altos póñenselles aos clientes menos solventes (pensemos nos famosos
créditos rápidos polos que se conceden cantidades pequenas de forma
case automática). Vaiamos agora ao outro lado do negocio: o banco que
presta cartos tamén ten que buscar aforradores que llelos financien.
Grazas a existencia deses “créditos lixo” os bancos poden ofrecer aos
seus clientes aforradores xuros altos polos seus cartos. Os bancos de
todo o mundo ofrecéronlles aos seus clientes a posibilidade de comprar cestas de créditos lixo pouco solventes pero que ofrecían altas
rendibilidades. De onde saían esas altas rendibilidades? En parte dos
elevados xuros que pagaban acredores pouco solventes. Cando estes
se viron incapaces de afrontar as súas débedas o mercado estoupou, e
resultou que dentro daquelas cestas que tiñan activos financeiros non
había nin a metade do que nos dicían que había.
Este é o momento acaido para reflexionar sobre a raíz etimolóxica da
palabra crédito. Crédito vén do latín credere, de crer, de confiar. A base
do crédito parte de dúas confianzas: unha que ten o acredor en que o
debedor lle devolverá os cartos da forma estipulada, e outra que ten o
debedor de ser capaz de poder afrontar eses pagamentos durante os
dez, vinte, trinta ou corenta anos seguintes. Se esas expectativas que
teñen cada un deles se ven truncadas, hai un elo da cadea que rompe.
Se rompen poucos, podémolos facilmente reparar coas ganancias dos
outros; pero chega un momento no que se rompe a soleira ecolóxica,
un límite a partir do que a reparación é imposible: demasiada varredura para limpar. O activo que temos non vale nada, está baseado nunha
promesa incumprida. Eis a orixe da crise financeira actual. Insensatez
e cobiza foron os pecados capitais que a crearon: a insensatez dos que
se endebedaron por riba das súas posibilidades, e a cobiza dos que
fixeron negocio con eles.
Postos nesta tesitura, cómpre dicir que rescatar bancos non é un
capricho gobernamental. É a única forma de que isto poida volver fun23
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cionar, aínda que tamén me desguste ver como marchan alegremente
pésimos xestores que encheron os petos con operacións ruinosas para
todos (boa nota deberan tomar as direccións dos bancos, que tampouco saen airosas). Mais as axudas públicas a bancos non deben ser
de balde. Deben vir condicionadas a que estes devolvan liquidez ao
mercado, iso si, con cordura. Dar préstamos a rumbo sumiríanos aínda
máis na depresión. Nese sentido, non é desatinada a idea de que temporalmente esa vía de crédito sexa completada por entes públicos (tamén autonómicos) que avalen proxectos rendibles de emprendedores
novos sobrados de entusiasmo e preparación, pero faltos de liquidez.
Emprendedores que están vendo como as entidades bancarias lles pechan as portas a proxectos rendibles pero con risco.

Unha crise económica
Pero a crise financeira non é a única causa da recesión económica. Aos nosos gobernantes gústalles insistir en que a culpa é dos de
fóra, do neoliberalismo norteamericano que por fin demostrou a súa
incapacidade para asegurar o benestar da xente. Non vou disimular
a miña desconformidade con esa forma de pensar. É un razoamento
tan simplista como o que hai anos saía do Vaticano ao explicar que a
sida se orixinaba pola promiscuidade, e que a castidade era a mellor
opción para evitala. As ideas máis simples son as que máis eco teñen,
precisamente polo doadas que son de entender. As ideas simples serven para aunar o descontento das persoas e unilas nun berro común de
enfado, pero teñen nulo efecto práctico se o que queremos é solventar
un problema.
Os que se apuntan á idea da orixe foránea dos nosos problemas
económicos teñen que responder unha pregunta: como tendo un dos
mellores sistemas financeiros nos sacuden as maiores cifras de paro
europeas? Para buscar solucións cómpre facernos incómodas preguntas que cuestionan parte do noso modelo de crecemento económico,
do que, non debemos esquecer, nos beneficiamos todos durante estes
últimos dez anos. Baseamos en gran parte a nosa riqueza e emprego
no sector da construción. Vivimos, como nalgúns países árabes, dun
24
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recurso escaso que ten un límite (neste caso o solo), e dun ben que,
chegado un momento ten a súa demanda saturada: a vivenda. Necesitabamos tantas casas? Nun enorme exercicio especulativo que durou
dez anos, compramos casas non para vivir senón para vender, gañando
un millón de euros por ano. Os concellos tiveron financiamento extra,
derivado das licenzas de construción, as empresas deron emprego a mil
e un parados e emigrantes que a súa vez activaron coas súas compras
o sector do comercio. Pero que pasa cando o número de casas valeira
aumenta, os impagamentos se duplican e a Xustiza comeza a acumular expedientes de embargo? Mentres, formamos a miles dos nosos
traballadores nun sector que agora está en auxe na Europa do leste,
irrenunciable destino laboral que lles espera a moitos. Non é doado
cambiar a traxectoria dunha economía, pero é máis fácil facelo cando
as cousas van ben que cando van mal.

O nacionalismo económico
Cando un dirixente económico non ten solución ningunha aos problemas económicos que afogan ao seu país, acode á mesma manida
solución: o nacionalismo económico. “Mercade os nosos produtos que
son os que crean postos de traballo”, dinos. “Mantendo os nosos postos de traballo a xente non vai ao paro e o benestar mantense”. Este
razoamento é tan atractivo coma perigoso, porque non pon o acento
no verdadeiro problema económico do país, a produción, senón que
o pon no consumo. Por que? Porque arranxar o verdadeiro problema
é máis desagradable que substituír un xersei chino por un feito en
Arteixo (se é que aínda se fan alí). Supón ademais calibrar mal cal é
a orixe dos nosos problemas. A crise económica que vivimos non se
xerou polas nosas compras de produtos de fóra (importacións), senón
porque formamos e puxemos a traballar a miles de persoas en produtos
que xa non nos fan tanta falta como antes (a construción). Por que non
mercamos máis casas? Por que baixou a súa demanda? Porque xa non
fan tanta falta como antes. Xa abonda coas que hai. Debemos producir
outros bens que necesite a xente, descubrir cales son, e aprender a
facelos. E iso custa, custa mudar de modelo, pero é necesario, porque
25
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unha sociedade debe producir e especializarse naquilo que ela mesma
necesita e demanda. Pero debe tamén especializarse en produtos que
poidan ser necesarios noutras partes do mundo e para os que ten unha
vantaxe especial, ben pola súa dotación de recursos naturais, pola
formación dos seus cidadáns, ou pola facilidade de facelos chegar a
outros países.

Cómpre mudar o sistema?
A enorme crise que está socavando o sistema financeiro está facendo
correr ríos de tinta sobre a conveniencia ou non de mudar o sistema.
Fálase do fin do neoliberalismo, de refundar o socialismo, finiquitar o
capitalismo ou da necesidade de aumentar o intervencionismo. Grandes palabras para grandes problemas. Por iso, se cadra conviría facer
unha pequena reflexión sobre o complexo sistema económico que levamos construíndo desde hai máis de 200 anos, e que con variacións
entre os países, poderiamos definirla como unha economía mixta de
mercado regulado. En que consiste ese trabalinguas?
Para entender mellor o noso sistema é necesario ir á súa orixe, aos
seus baseamentos: a democracia, o liberalismo e o socialismo. De como
se van combinando depende o resultado final. O liberalismo apela ao
recoñecemento da capacidade persoal de cada individuo para descubrir o que é mellor para el, e tivo como unha das súas fillas predilectas
á economía de mercado. Esta consiste en que entre todos decidimos
que queremos producir, en que queremos empregar os recursos naturais e que profesións nos parecen máis valiosas para o noso crecemento persoal e social. Desde a perspectiva da economía de mercado, os
consumidores decidimos que se produce: unha sociedade que goza coa
música parirá grandes músicos, porque os mozos terán incentivos para
adicarse a iso: pódense gañar así a vida, hai moitos “consumidores” de
música. Porén se preferimos consolas, teremos moitos programadores,
se queremos libros, moitos escritores, etc. Cada vez que compramos
algo, exercemos un voto económico e dicímoslle ao traballador que o
fixo posible que nos gusta iso que fixo, e que probablemente lle sigamos mercando máis bens se segue nesa liña. Que os produtos sexan
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de mellor calidade, máis ecolóxicos ou se produzan sen explotación
laboral tamén depende dos consumidores, é dicir, dos cidadáns que
acoden ao mercado a elixir que bens prefiren que se produza. Porén,
nunha economía centralizada son outros os que deciden: son os criterios e os gustos dos que gobernan os únicos que contan para decidir
que se produce.
A elección colectiva é necesaria para os chamados bens públicos:
aqueles que non pode fornecer debidamente o mercado (xardíns, escolas infantís, centros de saúde, autopistas, exércitos, servizos de metereoloxía, etc.) Poderiamos deixar que fose o mercado quen regulase
algúns destes bens, pero entendemos que debido ás súas características propias cómpre provelos de forma colectiva. Do socialismo derívase o recoñecemento de que existen bens que deben ser provistos por
un órgano público que teña a capacidade de interpretar as decisións
colectivas. Esa provisión será unhas veces de forma gratuíta (servizo
de meteoroloxía), outras pagando todos o mesmo (autopistas), e outras
pagando diferente segundo como sexa a nosa situación persoal (prazas
nos centros de día). A forma na que un goberno elixa como prover bens
públicos marcará o talante máis ou menos igualitario del.
Liberalismo e socialismo coñeceron posturas extremas nas que os
seus partidarios só querían ver unha cara da moeda. Neoliberalismo e
comunismo aseméllanse en ser auténticos expertos en buscar a palla no
ollo alleo e ocultar a viga no propio. A complexidade da nosa sociedade,
caracterizada por moitos como posmoderna, é que continuamente se
ten que facer unha pregunta: este ben debe provelo o mercado ou debe
ser público? E se vai ser público, pode realizalo mellor unha empresa
privada ou directamente persoal propio (xeralmente funcionarios)?
Pero da mesma forma que co voto económico decidimos entre todos
que se produce (algúns máis afectados ca outros pola publicidade), os
bens públicos que se producen decidímolos de forma indirecta a través
do voto político nas eleccións, elixindo os representantes que máis se
achegan á nosa ideoloxía. Un representante non é un clon noso, non
pensa coma nós, pero si ten liñas comúns de pensamento que fan que
prefiramos que sexa el, no canto doutro, quen decida en que gastamos
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147

Pedro Pedrouzo Devesa

os cartos públicos. E en que documento aparece reflectida esa previsión? Nos orzamentos anuais. Coñecer uns orzamentos, saber en que
se gastan os cartos os gobernos é a principal táboa de medir ideoloxías
e promesas electorais.
A sociedade ten diferentes opinións sobre as fins nas que debemos
gastar os cartos de todos. Por iso, hai eleccións e por iso os cambios de
goberno supoñen cambios nas dotacións de gasto público. A democracia consiste, nin máis nin menos, que en saber respectar as eleccións
do outro cando o outro é a maioría. Ter unha opinión maioritaria non
é sempre sinónimo de acerto, pero o traballo da minoría que así pensa
será dar razóns para que a maioría cambie de opinión, non impoñerlla.
Chegamos entón á conclusión de que dous son os votos que reforzan
o noso sistema democrático: un económico e outro político. Os dous
nos serven para construír na medida do posible unha sociedade máis
libre e máis xusta.

A crise en Galicia
Unha vez feita esta excursión teórica sobre o sistema que fomos
construíndo durante tantos anos, volvamos á crise, centrándonos agora
na nosa terra: como afectará esta crise a Galicia? A resposta é que de
forma moi semellante ao resto de Occidente: baixando a nosa riqueza,
producindo paro, atrasando a entrada de medidas sociais por falta de
recursos, e atrasando un pouco máis a posta en marcha de medidas
que reduzan o impacto da nosa actividade no medio ambiente. Iso si,
coas peculiaridades da nosa economía, que é lenta crecendo e lenta
padecendo. 2009 será un ano duro para todos, de aí a importancia de
ir buscando saídas para a crise.

Saír da crise
Cinco son os piares sobre os que debe xirar a saída galega da crise.
Son piares transversais, non sectoriais, é dicir, son saídas da recesión
que implican a todos os sectores pero a ningún en particular. A aná28
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lise de cada sector debe ser levada a cabo por especialistas de cada
un: rural, pesca, industria, servizos, etc. Saír da crise supón construír
unha sociedade preparada, unha administración eficiente, un sistema
protector ben estruturado e ter un coñecemento exhausto dos nosos
recursos. Todo iso nunha economía aberta na que nos relacionamos
económica e culturalmente con todos os lugares do mundo, dende Galicia, pero con todos. Evito falar, entre outros asuntos, das omnipresentes infraestruturas, tanto as viarias como as dixitais, aspectos que aínda
que non trate neste artigo son necesarios para o desenvolvemento de
calquera sociedade.

Unha sociedade preparada
Se comparásemos a sociedades desenvolvidas observaríamos que todas sen excepción se caracterizan por ter algo en común: a continua
preparación dos seus cidadáns. Calquera país que queira progresar minimamente, e non depender sine die de subvencións externas, dedicará
continuos recursos a mellorar a formación de toda a súa poboación. É
a propia poboación a que xa debera demandar esa formación e querer
saber máis de como funcionan as cousas. Esa continua demanda de saber prepáranos para resolver mellor as necesidades que vaian xurdindo
na sociedade: entre os maiores, no rural, cos adolescentes, coa saúde
laboral, co urbanismo, coa arquitectura, coa produción de enerxía ou
cos medios de transporte. Dá igual o eido que escollamos. Necesitamos persoas preparadas, ávidas de facer as cousas ben, sabedoras
de que se lles recompensará o esforzo que realicen na súa formación.
Unha sociedade que non premia a esta xente está condenada a vivir
de rendas e axudas periódicas: será toda a vida obxectivo 1 da Unión
Europea. Todo un éxito social e político seguir sendo merecentes de
axudas europeas por non dar arrancado!
Se observamos o ambiente dos centros de ensino desde primaria á
Universidade o panorama é desolador. Coas cifras de 2006, un de cada
catro alumnos non rematou a ESO á idade que lle correspondía. Que
existe fracaso escolar en Galicia non é algo que se descubra só coas estadísticas. Familias, preparadores e alumnos necesitan asinar un novo
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pacto, un pacto no que o alumno se dá conta de que o que lle explican
vai ser necesario para el, aínda que non lle vexa ningunha utilidade.
Ese pacto é imposible cando o profesor xa non parte nin por asomo
desa premisa, e a familia do alumno non presiona para que se lle prepare ben ao seu fillo para o futuro senón que desexa o “papeliño” por
riba de todo. Profesor, alumno e familia chegan a un pacto de silencio
no que non nos molestamos mutuamente e que corra o aire! Mentres
o sistema educativo fai augas por moitos lugares o tema central do
debate político nos últimos anos foi unha materia, educación para a
cidadanía, que serviu para ternos entretidos a todos (moitas veces deliberadamente) nun aspecto totalmente anecdótico dentro do amplo e
difícil eido educativo que nos toca vivir.
Non mellora a situación na Universidade, en exceso endogámica e
pechada en si mesma, cuberta con demasiados profesionais formados case en exclusiva por ela mesma. A Universidade segue sendo en
moitos ámbitos unha extensión do bacharelato na forma de abarcar as
disciplinas dunha carreira. Non existe país no que a Universidade non
xogue un papel estratéxico no desenvolvemento: máis recursos públicos, unha maior preparación do persoal e un enganche continuo coas
empresas do sector son os tres puntos clave a refozarse buscamos unha
maior utilidade social da que ten agora.

Unha administración eficiente
Vou partir dunha frase desagradable pero necesaria. É algo evidente,
pero dicila parece que, ás veces, molesta: a administración pública
non se creou para colocarnos, é dicir para traballar nela. Creouse para
facer un servizo público, para xestionar os recursos públicos en ben do
colectivo e da forma máis eficiente posible. Coñezo pouca xente que
estea disposta a pagar impostos para manter persoas que non cumpren
a súa xornada laboral, que se evaden ou se rebelan a reciclarse cando
cómpre. Vendo como funciona o mercado laboral, ninguén dubida que
os funcionarios públicos son uns privilexiados, aínda que non guste
recoñecelo. Ser funcionario ou laboral público supón unha responsabilidade que é asumida por moitísimos profesionais dunha forma ex30
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traordinaria con moitas máis horas extras das que moitos cidadáns se
imaxinan. Asimesmo, desanima a facilidade coa que algúns esquivan
as súas responsabilidades laborais ou fan un uso indebido das distintas formas de cubrir prazas públicas sen que a propia administración
pública teña moitas ferramentas para evitalo. Os propios sindicatos
deberan reflexionar sobre o seu papel fundamental de garantir o bo
funcionamento dos servizos públicos atendendo tanto á vía dos dereitos vulnerados dos traballadores como á vía da responsabilidade. En
determinados aspectos parece que vivimos nunha sociedade pendular
que pasa da rixidez organizativa á caída de brazos; falta certo equilibrio
á hora de asumir que deberes e dereitos deben ir no mesmo saco.
Esa administración eficiente é necesaria para axilizar a vida económica dun país, tanto relanzando, como dirixindo o gasto público a sectores cunha elevada proxección no futuro, ou necesaria para facilitarnos
a vida. Pero o gasto público en si non implica aumento da riqueza, e
os criterios que o dirixen deben ir encamiñados fundamentalmente
a dúas direccións: ou fomentar a igualdade de todas as persoas para
compensar os privilexios, ou apuntalar sectores que poden crear moita riqueza. Que Galicia careza dunha ampla rede ADSL condiciona
moitísimo tanto a distribución da riqueza como o despoboamento, por
exemplo.
Xerar 8.000 millóns de débeda pública para que os concellos os gasten nun ano pode reactivar unha economía durante eses meses, pero
se o criterio fundamental é o temporal (só hai un ano para gastalos),
será unha enorme oportunidade perdida ver como millóns de euros se
dedican única e exclusivamente a asfaltar pistas. Estamos falando do
Fondo municipal aprobado polo Goberno a finais de 2008 e que ten
xa todos os seus proxectos aprobados (www.map.es). Cómpre recordar
que a forma de seleccionar o tipo de investimento público é semellante
ao privado: debemos escoller o proxecto que máis rendibilidade xere,
pero en vez de rendibilidade persoal será a riqueza social xerada no
futuro a que nos diga se compensa endebedarnos ou non. Porque eses
cartos terémolos que detraer dos nosos futuros impostos, é dicir, os
nosos fillos non dispoñerán deses cartos porque os terán que adicar a
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amortizar a débeda creada polos seus pais. Se con eses cartos creamos
colexios ou melloramos a súa preparación, ben gastado estará. Se gastamos inconscientemente eses cartos, estaremos diante dunha oportunidade perdida e dunha carga que herdan os nosos fillos a cambio de
case nada. O recurso á débeda pública só funciona se existe un pacto
interxeracional, mediante o cal nos beneficiamos todos. Do mesmo
xeito que o uso ecolóxico dos nosos recursos.

Un sistema protector organizado
De pouco serve unha sociedade preparada e creativa se non se dispón de forma paralela dun sistema global de protección que cubra as
situacións de necesidade dos seus habitantes, ben sexan temporais ou
continuas. Estas situacións pódense dar por enfermidades ou accidentes, pero tamén por falta de recursos ao non dar accedido ao mercado
laboral. Toda persoa que algunha vez se achegou aos lugares de necesidade, aínda que quedase na súa epiderme, decátase da falta de previsión e coordinación que existiu tradicionalmente entre as distintas
administracións públicas competentes en servizos sociais.
Nos últimos anos creouse un novidoso Sistema Galego de Benestar,
un sistema público do que nos dotamos para a provisión de infraestruturas, servizos e prestacións de benestar e que, con carácter universal,
ten por obxectivo reforzar a cohesión social e comunitaria, favorecer a
autonomía persoal e promover a inclusión nun marco de integración
e normalización social (así é como vén definido pola propia Vicepresidencia da Xunta na súa páxina web).
O éxito dese sistema dependerá en gran parte de como se coordine
e colabore coa atomizada rede de servizos sociais dos 315 concellos
de Galicia. A Administración Pública aínda está afrontando unha realidade que non se lle escapa a ninguén: os problemas acontecen os
sete días da semana. Luns a venres pode ser un perfecto horario administrativo, pero as fins de semana son o tempo no que as familias
realmente conviven; cando debe realizarse o traballo de integración
familiar e apoio a menores, maiores, dependentes ou á propia parella
na súa vida doméstica.
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Asimesmo, outro debate que xira ao redor dos servizos sociais é o papel que pode cumprir a iniciativa privada. Calquera persoa que traballase en servizos sociais é plenamente consciente de que non se poden
atender todas as necesidades de forma directa polas administracións
públicas. Elas son as responsables de que existan eses servizos, pero
a forma na que se dean (directa, a través de asociacións, fundacións,
ou empresas de servizos sociais) é unha opción que debe decidirse en
función da calidade, formación e catálogo de servizos que ofrece cada
alternativa. Poñamos o exemplo dun concello que debe prover prazas
de día para os seus dependentes. O Concello ten tres posibilidades:
construír e xestionar de forma directa un centro, construír e dar a xestión a unha empresa/fundación de servizos sociais ou concertar prazas
illadas con centros privados. Cal elixir? Eliximos sempre a primeira?
Dá igual o custo que teña? Que faríamos se vinte prazas nun centro
privado custasen menos que construír un centro de vinte prazas e xestionalo de forma directa, e ademais esas vinte prazas ofrecesen uns
servizos gratuítos aos seus residentes que é imposible prover mediante
persoal funcionario ou laboral municipal por falta de preparación? O
papel fundamental dun concello consistirá en garantir que a calidade
dese servizo se mantén e, en colaboración co resto de administracións,
asegurarse de que se cumpren os dereitos dos traballadores en materia
laboral e de saúde. Optar pola opción máis cara (ollo!, neste exemplo,
porque non sempre é así, xa que moitas veces pode ser máis económica e de maior calidade a xestión pública) supón detraer recursos
públicos que serían usados noutros fins, a cambio do mesmo servizo.
Critiquemos ás administracións por non prover suficientes prazas de
día ou de escolas infantís, pero non por como deciden provelas sempre
que se asegure a calidade do servizo: principio, este si, irrenunciable
dun servizo público.

Un bo coñecemento dos nosos recursos
Calquera lugar que queira desenvolverse ten que facelo partindo
dunhas normas que permitan vivir, formarse e traballar a todos os seus
cidadáns. Pero esas normas deben partir do coñecemento que se ten
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dos recursos propios. E cando falo de recursos non só me refiro aos
propiamente naturais: auga, enerxía, terra, etc., senón tamén aos humanos. Ese é o principal recurso que ten unha sociedade para desenvolverse, o problema é que aínda non temos esa percepción de forma
nítida e clara. Os recursos están aí, só hai que poñelos a funcionar.
Debuxemos dous exemplos de crecemento:
Primeiro exemplo. Hai 15 anos o libro infantil galego era un ben
escaso: escasa oferta e escasa demanda. Somos agora moi diferentes
a como eramos daquela? O libro infantil era un ermo e a súa edición
reducíase a editar libros que imitaban no deseño e nos contidos a coleccións que triunfaran no resto de España, como El barco de vapor. As
bibliotecas enchíanse con coleccións enteiras de libros infantís que se
apousaban de forma uniforme sobre os andeis como ladrillos escasamente atractivos para os lectores aos que ían dirixidos: os máis cativos.
Editoriais atrevidas recén nacidas revolucionaron a edición do libro en
Galicia, pero non só aquí. Importaron textos de autores estranxeiros e
exportaron obras galegas traducidas a idiomas de países tan distintos
como Xapón ou Alemaña.
Segundo exemplo. Hai unhas semanas vía nun folleto promocional
un televisor Blusens, empresa nacida en Galicia. Alguén imaxinou que
puidese haber televisores con marca galega? Están feitos en China,
pero iso mesmo fan o resto de multinacionais.
Traio a colación estes dous exemplos de como se xera riqueza. A
actividade necesita certa dose de creación, iniciativa e entusiasmo. Ás
veces penso que moito empresario en Galicia está máis preocupado en
mandar que en aumentar os beneficios: créanse relacións laborais nas
que se prima ao submiso fronte ao preparado. Esa inercia empresarial
que prefire a quen nos dá a razón que a quen nos dá ideas diferentes pero con gancho. Esa obsesión enfermiza en colocar a coñecidos
alá onde poidamos, e tecer unha rede de eternos favores que nunca
se acaban. Esa continua pregunta: non serás ti familiar de…? Moitas
veces dáme a impresión que neste país predomina o ADN social ou
familiar sobre calquera outra referencia, incluso a propia preparación
ou expediente académico. Unha vez que descubrimos un negocio pre34
154

Os motivos dunha crise que tamén é galega

ferimos o minifundio, o recuncho ben dominado, que a expansión da
man daqueles que están ben preparados como o estivemos nós. Unha
idea empresarial pode vir dunha idea dunha persoa, pero para o seu
alimento necesita máis cabezas pensantes, que polo feito de seren coñecidas non aseguran o éxito.

Unha economía aberta
O proteccionismo é un suicidio en grupo, unha idea atractiva e ao
tempo estúpida. O éxito dos que habitamos Galicia non depende do
que nós merquemos o que fagamos, senón de que saibamos absorber
as ideas boas e orixinais que se lles ocorran aos seis mil millóns restantes de habitantes deste planeta, e esas ideas nos axuden a ofrecerlles
cousas que lles agraden, que lles satisfagan necesidades que poidan
ter, que lles ofrezan algo novo (desde un libro de gravados ata un coitelo de Riotorto pode interesarlle a alguén de Alabama, o que hai que
facer é que saiba que iso existe). A saída da crise non consiste en dicirnos que temos que mercar só produtos nacionais, senón de pensar
que e como podemos producir, que pode ofrecer este país ao resto da
humanidade.
Pedro Pedrouzo Devesa.

Licenciado en Ciencias Económicas.
Da mesa de redacción da revista Irimia.
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O crecemento en crise:
Oportunidade para a eco-solidariedade
Daniel López Muñoz

“A degradación medioambiental é unha enfermidade
iatroxénica1, provocada por médicos económicos que, para curar
o mal común dos desexos ilimitados, prescriben crecemento
ilimitado… Pero un non sanda dunha doenza provocada por un
tratamento aumentando a dose dese mesmo tratamento ”
Herman Daly2

E se a crise do neoliberalismo global merecese, sobre todo, unha
lectura positiva? E se resultase ser un sinal de que non todo está perdido para o planeta, nin para quen cre na persoa humana e nas súas
posibilidades de vivir en sociedades diversas, igualitarias e sostibles,
presididas por principios ausentes, excluídos ou perfectamente ridiculizables no debate económico, tales como os da austeridade, o reparto
e a compaixón? E se fose esta a oportunidade de impulsar un novo
consenso na razón colectiva e na opinión pública, un consenso acerca
de que a única saída pasa pola crise profunda, longa e definitiva dun
sistema inviable e polo nacemento de algo novo? E, se tal, por que
tódolos parches e remedios electoralmente aceptables, sindicalmente
pronunciables e politicamente correctos pasan por máis do mesmo?
Esas e moitas máis son as preguntas que, sexamos realistas, non serei quen de responder neste artigo. Pero aínda con todo paga a pena
encher un feixe de páxinas, para tratar, cando menos, de situármonos,
Enfermidade iatroxénica é a causada polo propio médico.
Daly, H. (2004). The Steady-State Economy. In Eds. S.M. Wheeler and T. Beatley
pp.47-52. The Sustainable Urban Development Reader. Routledge Urban Reader
Series. isbn 041531187X.
1
2
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minar algún que outro lugar común e apuntarmos argumentos para
explorar novas propostas, non exentas de incertezas, sobre o necesario
cambio de enfoque nese debate no que tanto se xogan os nosos fillos
e fillas. Pode ser, a fin de contas, que esta sexa unha crise máis de
tantas, ou, en termos técnicos, algo así como unha fase B nos ciclos
de Kondratiev, eses nos que se explican as dinámicas da acumulación
capitalista a longo prazo e, xa que logo, non sexa esta a definitiva e
apocalíptica, a nai de todas as crises. Si que é, en calquera caso, unha
excelente desculpa para falar do que non se fala cando o crecemento
vai sobre rodas, mentres marchamos eufóricos e dispendiosas cara ao
colapso ecolóxico total, que é a meta anunciada diso que chaman o
desenvolvemento sostido.
Tamén debemos falar da crise e nós, do sistema e nós, ou de nós
fronte ao sistema. Porque, como veremos, hai valores e mitos que están inoculados na nosa conciencia. Temos logo, ademais, un desafío
interior. E resulta pertinente nesta revista explorarmos se nesa crítica
profunda –e nunca tan necesaria– e na conseguinte construción cooperativa dunha alternativa ao presente, ten algo que ver ou dicir unha,
chamémoslle así, sensibilidade cristiá. E facendo extensivo, ecuménico e interdisciplinar este razoamento: Non deberiamos falar nesta
altura dunha crise de civilización que empeza a ser demasiado seria
como para deixala en mans dos economistas? Non estamos máis ben
instalados nunha crise de orientación profunda, de sentido; non deberían outras disciplinas e as diferentes tradicións humanistas ter palabra
neste enterro?3
Resulta significativo a este respecto que en círculos altermundistas se integren
propostas e reflexións de Leonardo Boff ou Frei Betto. É unha hipótese interesante a
verificar se existe unha confluencia histórica de fondo entre a teoloxía da liberación
evolucionada en clave ecolóxica e as compoñentes laicas do altermundismo. Tamén
hai un repensar da posible (non necesariamente probable, dada a deriva xerárquica
actual) funcionalidade social positiva da relixión, causada en parte pola limitada
capacidade dos partidos e sindicatos para incidir na modificación profunda e eficaz
das conciencias –da espiritualidade dos individuos e sociedades, concepto que tamén
cómpre recobrar–, cambio que resulta necesario á hora de construír alternativas en
clave eco-socialistas. Nesta liña, sinala Robert Bocock: “As relixións poderían axudar
3
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Non somos invulnerables, senón parte do sistema
O que pasa non nos agrada, pero está tamén en nós. Hai unha certa
complicidade. O sistema crea un tipo de persoa e todos estamos tocados. Tamén os listos, as críticas, os lúcidos.
Estamos tocados pola unidimensionalidade, polo trunfo da razón
económica, do eficacismo produtivo levado ás súas últimas e irreprimidas consecuencias. A mundialización está levando esa razón occidental aos últimos confíns do planeta. O sistema cumpre así os seus
últimos obxectivos expansivos, varrendo da face da terra calquera alternativa de organización social ou económica. Somos menos diversos,
máis monocolores.
Ademais, para que isto do crecemento ilimitado, do consumo irreprimible e do crédito instantáneo funcione ben, necesítanse cidadáns
neuróticos. O sistema céntrase xa claramente na demanda, non na
oferta. E a demanda é desexo inducido. Edúcannos desde cativos para
confundirmos desexos con necesidades, e que eses desexos funcionen
baseados na emulación. Isto, que a economía de feito funcione seguindo as pautas marcadas polo consumo imitativo ou mimético, resulta
especialmente grave nos países pobres, onde as elites queren imitar as
pautas de consumo dos países ricos. Ábrense abismos imposibles de
obscena desigualdade.
A cuestión é que, así como as necesidades básicas do ser humano
son máis ou menos precisables en cada contexto histórico, os desexos
son ilimitados, especialmente cando a industria máis poderosa e creativa –a publicidade– está empeñada en incentivalos continuamente.
Está sobradamente documentada a insatisfacción neurótica que nos
vai provocando a sociedade de consumo e a economía de crédito.
a vencer a ideoloxía do consumismo e as prácticas socioeconómicas asociadas ao
consumo, antes de que o deterioro do planeta sexa tan grande que non permita o
mantemento de formas civilizadas de vida” (en R. Bocock: El consumo. Talasa
Ediciones, 1995. Madrid. Citado por Vicente Manzano de Científicos por el medio
Ambiente (http://www.cima.org.es/) en Comportamientos de consumo y decrecimiento
sostenible, 2006.
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Pero a neurose que provoca o sistema neoliberal ten máis caras. O
feito de que se nos convenza de que isto funciona de maneira que o
que vale sae adiante e o que non queda relegado –o mito do home que
se fai a si mesmo nunha sociedade de igualdade de oportunidades–,
produce unha inevitable culpabilización das vítimas: dos excluídos,
dos inadaptados e, mesmo, dos disidentes.
O ser solidario resulta aquí incómodo. Houbo un tempo no que o
mito do progreso estivo preñado de contido social. Falábase da diferencia conceptual, especialmente na doutrina social da Igrexa4, entre
progreso –integral– e desenvolvemento económico. O primeiro incluía
como condición, medidas de redistribución e protección dos dereitos
sociais básicos: saúde, educación,... No tanto, no neoliberalismo globalitario, o progreso é puro crecemento, engorde da torta sen planificación do reparto.
Isto implica no nivel político serias transformacións dos sistemas de
goberno. Concretamente, durante os anos de capitalismo triunfante
e crecente, tratou de deslexitimarse calquera intento de manter os
sistemas de protección introducidos de maneira decidida a partir do
keinesianismo de post-guerra. A insolidariedade –a renuncia á pretensión de salvarnos xuntos– non só é predicable dos individuos, senón,
correlativamente, das sociedades. O “cada un para si” é condición de
funcionamento daquel modelo. Todo un retorno exacerbado aos clásicos e á máxica suma de egoísmos individuais que ten como resultado
a prosperidade colectiva5.

A relixión neoliberal, opio do consumidor
As conciencias teñen que estar ben “traballadas” para levarse ben
con este escenario. Nos sistemas económicos hai filosofías implícitas.
Tamén sistemas de mitos que tratan de compensar o déficit de racionalidade, sostibilidade, eficacia e equidade.
Especialmente na Populorum Progressio, do papa Paulo VI.
Singularmente famosa é a “man invisible” que produce ese efecto e que menciona
Adam Smith en The wealth of Nations.
4
5
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Na economía triunfante no modelo global único hai unha pretensión
implícita de lexitimación cuase-relixiosa. Hai diversos estudosos do
tema que detectan tantos elementos dese tipo que non teñen problema en falar dunha teoloxía subxacente6. E apuntan curiosos elementos
do credo neoliberal:
- A promesa do paraíso: Xa non é como na teoloxía medieval un
paraíso para despois de morte. O paraíso é o resultado final do crecemento económico e da abundancia de bens que nos traerá (elemento de promesa) o desenvolvemento tecnolóxico.7
- O camiño de perfección e salvación, a moral necesaria, os sacrificios esixibles. Fronte a esa gran promesa, adiada século tras século pola humanidade, son esixibles pequenos e grandes sacrificios.
Esixibles e necesarios. A liberalización, a flexibilidade laboral, o
desmantelamento dos servizos públicos é o camiño. O incremento
da inestabilidade laboral, a desprotección, o paro, o incremento das
diferencias e desigualdades, as inmigracións clandestinas, a fame
son os sacrificios necesarios. Aínda máis, no seu delirio relixioso
todo sacrificio, por inmenso que sexa, é xustificable se é a prol do
sistema de mercado e a democracia liberal8. Funciona todo un esquema de lexitimación que está moi afincado na conciencia de Occidente: sen sacrificio non hai salvación. E, en especial, hai que
sacrificar a certos colectivos: aos incompetentes –excluídos–, aos
inadaptados –insubmisos–, aos intervencionistas –disidentes–.
Teoloxía endóxena (H. Assman); Teoloxía do leisseir-faire (Galbraith); Desprazamento
do sagrado (Jung Mo Sung). Sigo aquí, en especial, os razoamentos deste último,
filósofo e teólogo laico de orixe coreana e brasileiro de adopción, colaborador regular
do Departamento Ecuménico de Investigaciones de Costa Rica (Teologia e economia:
repensando a teologia da libertaçao, Voces 1994).
7
“A tecnoloxía fai posible a acumulación ilimitada de riqueza e, por conseguinte, dá
satisfacción a un conxunto cada vez maior de desexos humanos”; en Fukuyama, F: O
fin da historia e o último home.
8
Fukuyama, no artigo citado, chega a revisar a cualificación de “xenocidios” aplicada
aos bombardeos de Dresde e Hiroshima, por seren estratexias militares que as
democracias liberais “tiveron que adoptar”.
6
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- O pecado e o problema do mal: Diríase que tamén se repensou a
gran cuestión do mal. Se o paraíso está aí a unha carreiriña de can
e para o seu logro se están facendo tantas renuncias, como é que
o resultado segue a ser máis pobreza para cada vez máis pobres, e
máis riqueza para cada vez menos ricos? É, disque, polo pecado
orixinal de pretender facer economía co corazón e non coa cabeza:
o intervencionismo.9.
- Os tabús: Todo sistema cultural e relixioso funciona con tabús,
defensas incorporadas no inconsciente colectivo para preservar a
comunidade, ou simplemente asuntos que a moral considera prohibidos, mesmo como tema de conversación. O habitual son os tabús negativos: non fagas, non digas, non toques. Co desprazamento
do sagrado moitos dos tabús positivizáronse, pasando a seren de
obrigación. Mercar unha determinada marca, ir dunha determinada maneira, ter certos estándares de consumo, usar coches dun
determinado tipo, ... son auténticos tabús de obriga, sen os cales
unha persoa pode chegar a sentirse mal consigo mesmo e coa comunidade10.
- Unha mística: Xa que na compaixón –traducida por intervencionismo a favor dos menos competentes– está o mal, a nova mística
será a do superhome, a do final de todo paternalismo, a do rigor,
a frialdade e a dureza da libre competencia. Será esta unha mística para superar a tentación e asumir o novo culto. Onde diciamos
amor, diremos competencia.
Hayek, no discurso de recepción do seu premio Nobel de economía, titulado Pretensión
de coñecemento, critica a planificación económica desde o Estado para soluciona-los
problemas sociais como unha pretensión de coñecer e intervir no incognoscible. Todo
con claras reminiscencias do relato do paraíso e a árbore do ben e do mal.
10
“Comprar Nike ou calquera outra marca que estea de moda e que sexa obxecto
do desexo mimético de todos, pasou a se converter nun tabú, nunha condición de
pertenza á comunidade humana. As persoas non van mercar uns zapatos deportivos
senón que van á procura de seren alguén, algo que lles posibilite ser recoñecidas como
tales por outras persoas da comunidade que comparten o mesmo tabú.” En Jung Mo
Sung, op. Cit.
9
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- Probas de certeza: Como todo sistema de crenzas a relixión do
mercado ten a súa propia apoloxética, o seu conxunto de argumentos demostrativos da súa certeza. Así, por exemplo, está toda a liña
de argumentación histórica que arrinca do derrube dos réximes comunistas, na liña do coñecido artigo de Fukuyama.
No fondo deste argumento aparentemente elemental latexa outro de
máis calado, que xa ten dado moito que facer na historia de socioloxía11:
trátase da lexitimación polo poder e o trunfo histórico: a confirmación
do bo proceder, de estar no camiño recto e recibir o favor divino –e a
salvación post-mortem– polo éxito e a prosperidade terreais.

Que facer?
A pregunta é pertinente, xa que a análise pode resultar abrumadora.
Especialmente porque se trata de contextos globais, macros, onde o
individuo non se sente cómodo, senón perdido, esmagado pola dimensión do problema. Pero non debemos esquecer que do que se trata é
de pensar globalmente e actuar localmente.
Hai un dilema que, cada vez menos é un asunto de gabinete, e cada
vez máis é, e será, unha cuestión de vida ou morte: queremos un crecemento destrutor ou un decrecemento socialmente sostible?12
Desde que a crise se consolida, en marzo de 2009, coñecéronse en
Galicia, en semanas case consecutivas, dúas novas interesantes. En
Trátase da tese de fondo calvinista que analiza Max Weber no seu estudio clásico
sobre a ética protestante e o espíritu do capitalismo.
12
“Confiar de maneira absoluta no crecemento podería estar ben se a economía
existise no baleiro, cousa que non pasa. A economía é, máis ben, un subsistema na
biosfera finita na que se apoia. Cando a expansión da economía invade abusivamente
o ecosistema que a envolve, comezaremos por sacrificar o capital natural (tal coma o
peixe, minerais, combustibles fósiles), que son moito máis valiosos có capital artificial
(tal como estradas, fábricas e aparatos diversos) xerado polo crecemento. Teremos
daquela o que eu chamo un crecemento ineconómico, que produce “males” antes
ca “bens”, facéndonos máis pobres, no canto de máis ricos. Unha vez que pasamos
a escala óptima, o crecemento devén estúpido a curto prazo e imposible de manter a
longo. ” Herman E. Daly: Economics in a full world; Scientific American, September
2005, Vol. 293, Número 3.
11
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SOGAMA observouse unha redución do 20% do volume de residuos
entrantes. No transporte público vigués notouse un significativo incremento no número de viaxeiros.
Cómpre un cambio de paradigma. Como resume Jorge Riechmann13,
temos serios problemas. Hai un problema de escala (o planeta está
cheo, sobreexplotamos, cambiamos ciclos fundamentais como o do
carbono e o nitróxeno, etc...); hai, ademais, un problema de deseño da
nosa tecnosfera, que non se parece en nada á forma de funcionar da
natureza (con enerxía solar, reciclando todo, recompensando a cooperación, acumulando diversidade, etc...). Ademais, somos enormemente ineficientes e temos unha perigosa tendencia fáustica (véxase, por
exemplo, a cuestión dos organismos xeneticamente modificados).
Hai medidas para favorecer ese cambio de paradigma e debemos
esixir que se introduzan. Temos a forza do voto e da capacidade de
influír nas axendas dos partidos, dos medios, da institucións. Podemos,
en efecto, crear opinión e debate sobre a crise ecolóxica, a eficiencia
enerxética, sobre a loucura inmobiliaria, sobre a débeda externa, a promoción de iniciativas de comercio xusto, a esixencia do 0,7%. Non
somos inocuos para o sistema.
Agora fálase de facilitar o crédito, de reactivar o consumo, fálase de
recuperar o keynesianismo (mesmo os liberais, que chegaron a pedir
a intervención do Estado na banca). Agora ben, de que se trata? De
volver, sen cuestionalo, a un camiño de crecemento depredador e insostible? A economía ecolóxica debe ter palabra nesta festa. Non se
trata de reactivar a calquera prezo e sen criterio, non se trata de seguir
producindo e mercando coches contaminantes e casas prescindibles.
Non se trata, en clave keynesiana, de calquera tipo de gasto e incentivo
público. O aconsellable é un “keynesiamismo verde que aumente o
investimento público en conservación de enerxía, en instalacións fotovoltaicas, en transporte público urbano, en rehabilitación de vivendas,
Riechmann, Jorge: “¿Como caminar hacia sociedades sostenibles? Reflexiones sobre
biomímesis y autolimitación”. Accesible na páxina de CIMA: http://www.cima.org.es/
archivos/Areas/ciencias_sociales/4_humanidades.doc
13
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en agricultura orgánica... Nos países ricos debe darse un lixeiro decrecemento económico que sexa socialmente sostible. Debemos entrar
nunha transición socio-ecolóxica.”14
Cómpre reintroducir con máis forza o debate da renda básica de
cidadanía. Iso implica separar o dereito a recibir unha remuneración
para a supervivencia da obriga de traballar. É un proxecto de gran calado, un cambio copernicano no concepto de estado social: esa renda absorbería a maior parte dos actuais subsistemas de protección baseados
en transferencias de rendas públicas a persoas e familias (pensións,
protección á familia, rendas mínimas, etc...). Agora que coñecemos
as remuneracións e os bonus dos directivos das grandes corporacións
financeiras causantes da actual crise, parece pouco defendible o argumento de “estímulo da preguiza”: as rendas redistribuídas socialmen-

te dinamizan a economía; a renda hiperconcentrada de Mark
McGoldrick, axudou a afundila15.
Unha cuestión candente é a da regulación mundial do mercado de
capitais. Hai grupos de acción altermundista, como ATTAC que levan
anos traballando na axenda alternativa que reconduza o descontrol financeiro neoliberal. Medidas como a imposición ás grandes corporacións de ecotaxas pola contaminación producida; dunha taxa social
sobre aqueles produtos elaborados cunhas condicións laborais inaceptables; e da coñecida como taxa Tobin, sobre as operacións de carácter
financeiro no mercado global de capitais. Igualmente, e xa parece que
Martinez Alier, Joan: Decrecemento sostible. En Sin Permiso. Está accesible na
seguinte páxina web: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2367
15
É un caso ben ilustrativo do que pasou e do nivel de cobiza que se dá como natural
no sistema neoliberal e o seu capitalismo de casino. McGoldrick estivo en 2006 a
fronte de Goldman Sachs, un dos bancos de inversión que, coa presente crise, encarou
a bancarrota e tivo que reconverterse en banco convencional. MacGoldrick levou para
a súa casa nese ano 70 millóns de dólares en retribucións, uns 200.000 dólares por
cada día que pisou a súa oficina. No tanto, este trader de Wall Street, consideraba que
o seu traballo estaba infravalorado, polo que, non sen polémica, deixou Goldman Sachs
ao ano seguinte para fundar o seu propio negocio. Resulta altamente recomendable
seguir a Sam Pizzigati, auténtico látego da cobiza das grandes corporacións, editor de
http://www.toomuchonline.org, de enorme actualidade.
14

44
164

O crecemento en crise: Oportunidade para a eco-solidariedade

se encara o problema a raíz da crise, cómpre poñer couto aos paraísos
fiscais.
ATTAC sinala máis medidas esixibles: ir cara a unha Xustiza Fiscal
Global, con impostos globais contra a pobreza e con progresividade
fiscal en cada país; a socialización da banca e o control democrático
do Banco Central Europeo; a prohibición dos mercados de derivados
financeiros; a imposición da sostibilidade ambiental; etc...
O macro apórtanos criterio político. Pero tamén estamos cada un
de nós. Dedicamos boa parte deste artigo a verificar o curioso sistema
de lexitimación relixiosa do modelo de crecemento ilimitado que nos
propón o sistema. Tamén os seus efectos na construción dun tipo determinado de persoa. É dicir, que o persoal conta. Cómpre reconstruír
nos espazos privados e comunitarios unha espiritualidade de resistencia. Apuntemos pistas.
Adoptar unha actitude persoal e familiar de insubmisión: Se a pretensión é que nos traguemos case sen sabelo esa nova mística do consumo mimético salvador, do crecemento a costa da biosfera, do sacrificio necesario, da inevitabilidade do desarme social, do pensamento
único.... o primeiro será a insubmisión das conciencias. Desenmascarar criticamente ese discurso interesado e expresarnos e expresar
aos nosos, continuamente, renovadamente e sen tregua –tamén sen
amargura– un discurso alternativo. Podemos caer nas súas trampas en
moitas ocasións, pero temos sempre a capacidade de reflexión crítica.
Isto é especialmente importante na actitude educativa cos fillos e fillas
que son os máis vulnerable.
Vivir e alimentar místicas alternativas: Resulta difícil desenvolver
unha postura de rebeldía fronte á espiritualidade e a teoloxía pedestres
da economía liberal dominante, sen alimentar o propio espírito de místicas alternativas humanizadoras. Cimentadas no amor e na tenrura
interhumanas; na gratuidade; na compaixón fondamente sentida; na
igualdade radical e fraterna de todas as mulleres e homes; nese sentimento franciscano, cun toque panteísta ou ecoloxista, que nos fai
sentírmonos parte ferida dun planeta ferido. No seu documento da Paz
do Nadal de 2008, a coordinadora de crentes galegos facía un aporte
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nese sentido, conectando o paradigma eco-socialista do decrecemento
socialmente sostible cunha espiritualidade cristiá da austeridade compartida aberta a toda a humanidade que participa dunha sensibilidade
ecolóxica:
“As comunidades cristiás de base de Galicia queremos recuperar
a mirada radical e esperanzada de Xesús de Nazaret. ..e brindala como fonte de inspiración e utopía para todos e todas, gratis,
para piadosos e descridas, para os que se teñen por emancipados
e os que están en camiño, para os que disque van e para os que xa
volven, para as que aínda empurran a historia e para os que xa se
resignaron.
Xesús é chamada a un camiño de austeridade ...mentres nas
pousadas de Belén e de todo o mundo non haxa sitio en igualdade
para todos e todas. A súa aposta inmanipulable fala da solidariedade radical, da que brota espontánea do corazón humanizado pola
compaixón, a que iguala a confesantes de calquera confesión, con
tal que vistan ao espido, acollan a forasteira, compartan mesa co
famento, acompañen ao preso, coiden á enferma. É a oferta dun
camiño de encontro e xustificación íntima, de sentido e felicidade
en tempos de crise...
...Felicidade na austeridade elixida e compartida, na non violencia activa, na construción da paz, na limpeza de corazón, na loita
pola xustiza. O seu estar no mundo é, así, chamada a un cambio de
mirada, de sensibilidade e de rumbo.
...Grazas a esa nosa vivencia conseguimos distanciarnos con humor e non sen dificultade, dos estilos de consumo custosos e sofisticados, xusto na mesma medida en que incorporamos unha conciencia crítica coa inxustiza, na mesma medida en que tivemos a
fortuna de sermos socializados e educados en grupos que facían da
solidariedade o cerne da nosa identidade moral, que nos inocularon
a convicción, por pura experiencia, de que o ser é máis e mellor
que o ter”.
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Fai boa falta recrear espazos de gratuidade e axuda mutua. O gratuíto
é un virus no sistema operativo do capitalismo incrementalista. Crear
ou reconstruír hábitos e microinstitucións de gratuidade e intercambios non monetarizados. Trátase dun comunitarismo de nova xeración
capaz de atopar satisfacción no propio acto comunicativo, e, xa que
logo, gratuíto e radicalmente anti-mercantil
Falemos tamén de recuperar o gusto da austeridade voluntaria. Medrar en liberdade diferenciando necesidades de desexos e desexos
propios e desexos inducidos. Marcarse retos de autosuficiencia ou de
auto-limitación. Hainos máis animosos, que se propoñen recuperar o
xexún, como acto de afirmación rebelde e solidaria. Hai quen se anima
a tratar de vivir tres meses co salario mínimo. Ten que haber de todo.
E algo ben cotián e ao alcance de todos e todas: revisar a dieta e a
alimentación. Comer é un acto político. Hai dietas máis ecolóxicas ca
outras. Hainas absolutamente insostibles. Tamén hai formas de consumo que fortalecen a autosuficiencia dos produtores locais, as redes que
se están creando de comercialización directa e produción campesiña e,
en definitiva, da soberanía alimentaria galegas –ou de onde se trate–.
E aínda que non se leve, cómpre seguirmos na angueira de crear
e nutrir grupos radicados na contracultura da solidariedade. Necesitamos referencias vivas, concretas e próximas do contracultural, que
traballen coa outra lóxica. Necesitamos plataformas, grupos de acción,
comunidades de retroalimentación intelectual e espiritual. Temos que
vernos para axudarnos a ver. Así conseguiremos ir recreando militancias. Estamos arrastrando unha época de desmobilización. A cultura
da satisfacción, produto daquela mística do consumo mimético, ten
que ver con iso. Practícanse as militancias do chamado altruísmo indoloro, pero menos as que son compromiso serio e fiel por ensaiar alternativas que transformen o presente.16 Non se trata tanto de crear illas
de humanidade –aínda que non se renuncie a tal– senón de militar no
nacemento diso que Freire chamaba o inédito viable.
16

VV.AA.; ¿No hay nada que hacer?. Cristianisme i Justícia. nº 69.
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E esa nova militancia ten que ver co fortalecemento de redes. A alternativa aos réximes globalitarios debe ter unha dimensión global. A
estratexia é a de conectar experiencias que traballan autonomamente.
Conectar experiencias en redes primarias. Conectar redes primarias
en redes secundarias,....
E non deberiamos perder de vista algo tan nuclear a unha espiritualidade liberadora como devolver a inocencia ás vítimas do crecemento
implacable: rescatalas dos sacrificios esixidos. Todo traballo ten que
ter esa dimensión reparadora. É o concienciar aos perdedores de que
o que está mal non son eles, senón os criterios de selección e a gran
mentira da igualdade de oportunidades.
Evidentemente este non é un programa, é un apunte. Pero do que se
trata, sen caer na ansiedade, que iso é fatal, é de irmos apuntando na
dirección correcta.
Daniel López Muñoz
Sociólogo
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Estudos

Ramón Piñeiro e o cristianismo
Andrés Torres Queiruga

A xustísima dedicación do Día das Letras 2009 a Ramón Piñeiro non
podía pasar en Encrucillada sen unha consideración da súa actitude
ante o problema relixioso. Por sorte, tócame facela a min que puiden
compartir con el moitas horas de conversa na longa amizade da que
tiven a graza impagable de poder gozar. Non se trata de que eu estea
en condicións de revelar segredos descoñecidos acerca da súa relixiosidade, pois os nosos achegamentos a ese tema foron sempre unha
mostra típica tanto do respecto obxectivo de Piñeiro ante o tema da
Transcendencia como da súa pudorosa discreción para falar da propia
intimidade. Se a isto se suma que xa en si mesma esta cuestión, na que
se xogan as actitudes máis delicadas e profundas da persoa, esixe ser
tratada con aquela reserva que se detén sempre á porta do santuario
íntimo da conciencia, comprenderase a coidada contención e o ton
obxectivo que queren adoptar estas consideracións.
Atenderán a tres aspectos. O primeiro tratará de se achegar ao que
puido ser a estrutura íntima da súa actitude ante a relixión. O segundo
atenderá ás súas manifestacións obxectivas acerca do cristianismo e a
Igrexa. O último intentará comprendelo a el desde a relixión e tirar algunha das leccións que da súa vida e da súa reflexión podemos e talvez
debemos aprender os crentes, e moi en concreto a igrexa galega.

1. Piñeiro e o mundo relixioso
1.1 Unha polaridade de fondo
A súa discreción neste punto non facilita unha comprensión axeitada
do verdadeiro fondo da súa postura e das súas conviccións. Cabe un
primeiro achegamento coma o que con erudición e brillantez fixo Carlos Fernández, tratando de encadrar a Piñeiro no movemento global da
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modernidade1. E, de certo, o paso dunha postura de corte romántico,
máis propia do galeguismo tradicional, á outra máis ilustrada, acentuando o carácter de reflexión crítica e obxectividade histórica, marca
un aspecto indispensable na consideración. De feito, recordo con que
satisfacción íntima me falaba Piñeiro da caracterización que del facía
Cabanillas (ou foi Otero?), quen, admirado a un tempo da súa entrega e da súa lucidez, cualificaba a súa intelixencia como un lume frío
(recordaría que tamén Leibniz falara da necesidade de xuntar a luz e
o ardor?).
Con todo, as amplas redes dese tipo de consideración corren o risco de deixar escapar moita da vida e da concreción tan marcadas e
decisivas na reflexión piñeirana. Cómpre, pois, completala, pegándoa
á terra quente das preocupacións fondas e constantes que moveron
toda a vida e toda a actuación de Piñeiro. Polo atípico da formación
académica e polo total da entrega ao país, o seu pensamento tivo sempre un carácter decididamente sapiencial. Filosofía para el foi sempre
sabedoría: reflexión pegada á vida, tratando de a iluminar no sentido
íntimo e orientala ao compromiso comunitario. Neste sentido, a obra
de Xaime Barros resulta especialmente iluminadora, pois, aínda que
non renuncia a amplas digresións histórico-filosóficas, vai entretecendo con indubidable acerto na biografía de Piñeiro tanto as súas ideas
como as súas posturas2. Creo que só así, situadas no que Husserl chamou mundo da vida (Lebenswelt), Ortega cualificou de circunstancia
e o que os eséxetas apelidan “emprazamento vital” (Sitz im Leben), as
ideas definen a súa intención e as posturas nos poden entregar o seu
verdadeiro significado.
Algo que se deixa sentir con forza especial para a súa visión e vivencia do mundo relixioso. Este aparece, en efecto, fortemente marcado
polo entrecruzamento de dúas preocupacións decisivas.
O vento do espírito (de Vicente a Ramón Piñeiro), Vigo, 2000.
Agradecéndolle o permiso para usar a riquísima información do manuscrito, refírome
á súa tese de próxima publicación na Ed. Galaxia: O Partido Galeguista e a revisión do
nacionalismo. Ramón Piñeiro 1943-981.
1
2
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No plano da reflexión máis íntima caracterízase de maneira decisiva
por unha conciencia vivísima da estrutura dual, da polaridade irrebasable que dinamiza a existencia humana, sempre tensa entre, por un
lado, o repregue na intimidade, na acentuación da propia e irredutible
singularidade, e o pulo irrefreable de transcendencia, apertura, comunicación e comuñón, polo outro.
Xa de moi pequeno, segundo nos conta el mesmo, se fai presente
esa tensión. A comuñón coa natureza, onde o meniño pastor falaba e
fantasiaba coas pedras, as plantas, os animais e as nubes3; e reaparecerá nas finas e entrañables consideracións que acerca da paisaxe fará
o Piñeiro adulto na súa carta-ensaio a Marcia Andersen4. Máis fonda
aparece a inquedanza da apertura infinita: “Foi a primeira vez que batín
coa idea de infinito e recordo que me produciu unha sensación dolorosa, de tortura íntima”5. Experiencia que –son palabras súas– coincidiu
significativamente “cunha especie de crise de tipo relixioso que vivín
tamén naqueles anos que pasei en Láncara. Era como unha vivencia
mística, non relacionada coa igrexa nin co culto nin cos curas, senón
algo máis transcendente, como nacido dun proceso interior, de tipo
íntimo”6.
Palabras que representan talvez o lugar onde Piñeiro fala de modo
máis explícito da súa vivencia relixiosa. É moi posible que as que seguen sinalen un dos puntos cruciais que decidirán o destino da súa
fe: “Moitas veces polas noites, cando regresaba do monte coas vacas e
escoitaba as campás da igrexa tocando a oración, na hora do Angelus,
ao pasar pola carballeira das Holgas, no medio da sombra, sentía un
fervor místico, talmente coma se estivese esperando un milagre e pensase que podía ver a Deus”7.
Digo crucial porque quen teña vivido experiencias semellantes sabe
moi ben que o espírito humano pasa aí literalmente por unha encruciDa miña acordanza, Vigo 2002, 30
Ibid., 175-198
5
Ibid., 30.
6
Ibid.
7
Ibid., 30-31.
3
4
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llada onde se pode decidir para sempre a propia dirección. Se aparece
a palabra que pon nome relixioso, perfilando dalgún modo un rostro
divino capaz de acoller na lentura da devoción persoal ese pulo de
transcendencia, será moi probable que se confirme a opción crente.
Se non aparece ou se no seu lugar interfiren outras que a desvían ou
marcan unha dirección oposta, a opción relixiosa ou fica en suspenso
ou arredada dos camiños da vida.
Chama a atención que nesas escasas pero moi entrañables e reflectidas memorias Piñeiro non faga alusión a calquera contacto coa pastoral da igrexa ou ao trato con algún crego ou persoa profundamente
relixiosa. Se algo diso houbo, non deixa pegada. En cambio, si, fala claramente do outro influxo: “Era un sentimento moi puro, que logo fixo
crise. Penso que influíron moito nesa crise as lecturas dos libros que
gardaba o meu pai na casa (…) Algúns daqueles libros, como era característico da literatura liberal do século XIX, facían crítica da Igrexa”8.
Piñeiro era demasiado reflexivo como para que isto decidise todo e
para sempre. De feito, sabemos que non abandonou sen máis a fe relixiosa. Pero resulta obvio que, en canto á seriedade existencial, esa fe
non aparece nin totalmente decidida nin firmemente alicerzada. Non
creo artificioso pensar que a opción crente ficou aberta e indecisa na
inquedanza estrutural que dominará o pensamento de Piñeiro, en loita
continua e inacabable por conciliar dentro de si a autenticidade irrenunciable e o insaciable pulo á transcendencia. Á Transcendencia, é
dicir, a Deus?
1.2 A actitude de fondo
No meu parecer, o intento de dar resposta precisa a esta pregunta,
constituía para Ramón Piñeiro o punto crucial do problema relixioso
na súa vertente intelectual, a un tempo sapiencial e filosófica; isto é,
criticamente vital.
Teño a impresión de que en circunstancias normais tanto o seu ser
como a súa intelixencia o levarían a unha resposta afirmativa. Mesmo
8
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me atrevo a pensar que dalgún xeito ela foi a que dominaba na súa
intimidade máis íntima. Outra cousa é o nome e, con el, o interrogante
sempre aberto acerca do modo ou do estatuto real do seu referente
último. Intento indicar as razóns que me levan a pensar así.
Desde logo, ao menos que eu saiba, igual que nunca procedeu a
unha afirmación unívoca e expresa da fe, Piñeiro tampouco adoptou
a súa negación. Atendendo aínda a este ámbito xeral, creo que o seu
talante positivo tendía claramente á aceptación do sentido real da
Transcendencia. Sen que elaborase nunca unha gnoseoloxía, non cabe
dúbida do seu talante realista. Talante que confluía cunha visión afirmativa do real, que Miguel Barros mesmo cualifica de optimista, no
sentido de que, xusto porque nunca sucumbiu a un idealismo inxenuo,
mantivo incansable un realismo crítico, alimentado nunha confianza
radical na coherencia última do mundo e da historia. Só así se explica
a súa incrible tenacidade, a súa loita a brazo partido por manter, en si e
nos demais, a esperanza nos tempos máis avesíos e en aparencia mais
pechados a toda posibilidade de futuro.
E, baixando xa aos estratos máis fondos e expresos da súa reflexión
sobre a saudade, onde a palabra soidade ou mesmo singularidade poderían inclinar a balanza cara a unha Transcendencia baleira, nunca
refugou nin ignorou, senón que mantivo sempre aberta a posibilidade,
e mesmo a afirmación, do Ser ou do Absoluto. Iso constitúe xustamente para el o polo místico da saudade en correlación coa vivencia da
singularidade, por ela suscitada e sustentada. Creo que tal é tamén o
significado da acollida claramente positiva que na súa contestación ao
discurso de entrada na Real Academia Galega fixo da miña proposta,
que, apoiándose na súa, explica a saudade como mediación dinámica
entre eses dous polos ontolóxicos da existencia9.
Por que entón non deu o paso á afirmación expresa? Non foi por
disimulo ou ocultamento calculado. Piñeiro era demasiado auténtico e
sincero como para cultivar artificialmente unha actitude política. Igual
En A. Torres Queiruga, Nova aproximación a unha filosofía da saudade, 1981, 81;
subliñado meu; cf. 79-81.
9
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que non cedeu a unha afirmación clara por compracencia cos crentes,
como podería ter feito, por exemplo, na preciosa entrevista que para a
revista Vida Nueva lle concedeu a María Luísa Brey10, tampouco a reserva obedeceu a ningún tipo de cálculo estratéxico ou, moito menos,
foi acomodación á moda. Influíron razóns moi profundas.
Non cabe descartar de entrada o ambiente no que forxou a súa reflexión máis filosófica. Tanto a reserva neste aspecto do primeiro Husserl –o que el podía coñecer–, como a insistencia de Jaspers nunha
fe filosófica reducida a “cifras” indefinidas e indefinibles, como sobre
todo a actitude de Heidegger, que desde a súa crítica da ontoteoloxía
desconfiaba de toda obxectivación do Sagrado, inclinaban cara a unha
indefinición do estatuto ontolóxico da Transcendencia11.
E non cabe negar que o ambiente teolóxico xeral, cunha concepción
demasiado obxectivante e intervencionista da Revelación, tampouco
axudaba. Nótase no cordial prólogo que fixo para o meu libro, que
xustamente ía todo el dirixido a superar esa concepción. Alí Piñeiro, en
contacto expreso e inmediato co problema relixioso, expón de novo a
tensión constitutiva do humano, indicando que é xustamente a “experiencia da súa limitación” na liberdade, a que lle fai “senti-lo misterio
do absoluto e, inevitablemente, a necesidade de o percurar”12. Interpreta ben que a resposta cristiá se apoia na revelación, pero concibe esta
ao xeito dunha intervención divina de tipo empírico: non usa a palabra,
VN 1.233, 14 de xuño 1980: Entrevista con Ramón Piñeiro, La Iglesia gallega
fomentó más el temor que el amor, por Mª Luisa Brey.
11
Nótese que os tres autores, principalmente na súas segundas etapas se achegaron
cada vez máis a unha afirmación positiva. Estudando este aspecto de Heidegger,
cheguei a falar dun “teísmo das mil cualificacións”, porque no que el vai dicindo
do Sein, Seyn, Ereignis... resulta case inevitable ler as características –debidamente
purificadas, como polo demais e contra o que el di fixo sempre a gran tradición
teolóxica– do Deus cristián: Heidegger y Dios: entre el silencio y las “mil cualificaciones,
en A. Torres Queiruga, El problema de Dios en la Modernidad, Estella 1998, 117-200;
cf. tamén respecto dos outros dous os meus traballos: La mostración fenomenológica de
Dios: Razón y Fe 78 (1990) 82-91; Karl Jaspers: La fe filosófica frente a la ciencia y a la
religión, en M. Fraijó (ed.), Filosofía de la Religión. Estudios y textos, Trotta, Madrid
1994, 457-490.
12
A revelación de Deus na realización do home, ed. Galaxia, Vigo 1985, p. II.
10
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pero pensa –e, por desgraza, a maior parte dos textos teolóxicos aínda
hoxe o repiten– que a revelación aconteceu porque “foi o Absoluto o
que se lle apareceu nun momento do tempo e nun lugar do mundo”13.
Entón resultaba lóxico que, tomado así, dun xeito tan particularista e
milagroso, Deus non podía satisfacer a súa esixencia crítica: non lle era
fácil recoñecelo coma o referente real da apertura relixiosa.
1.3 O escándalo da igrexa
De todos modos, estou convencido de que todo iso sería superable,
se non interviñese outro factor moito máis decisivo: o dunha igrexa que
na súa presenza e nas súas actuacións fixo de pantalla opaca, de xeito
que, en lugar de facilitar o acceso á fe, se converteu no obstáculo máis
insalvable. Foi primeiro a guerra: Piñeiro que a viviu con tal intensidade, que chegou a minar a súa saúde mental, levándoo á beira dunha
depresión case mortal14, encontrou nela unha igrexa belixerante, situada á outra banda dos seus ideais máis queridos. Foi despois a posguerra, cunha igrexa que –con honrosas excepcións, nunca negadas por
el– nin traballou, como debía, polo perdón e a reconciliación nin soubo
ser galega, senón teimudamente oposta ao renacer dun galeguismo fiel
á súa terra e ás necesidades das súas xentes.
O resultado íntimo de todo isto foi, con probabilidade, unha actitude
de respecto ante o problema relixioso da existencia: sen atreverse a
afirmar unha figura concreta de Deus, pero sen excluír a presenza da
súa realidade misteriosa. Creo que, tomadas neste sentido, as palabras
de Carlos Casares apuntan certeiramente ao que puido ser: “Fascinado
por un problema que non tiña explicación racional, e privado dunha
fe relixiosa que perdera nalgún momento difícil da súa vida, adoptou
Ibid., p. III; subliño eu, para mostrar a contraposición coa postura que sostén o meu
libro: “…que Deus, se revela sempre, en todas partes e a todos canto lle é ‘posible’, na
xenerosidade irrestrita dun amor sempre en acto, que se quere dar plenamente. De
xeito que os límites na revelación efectiva nacen tan só da incapacidade e do pecado
do home, que frea, deforma ou non recoñece a manifestación divina. É o home quen
fai tan escura e dramática a historia da revelación, tanto nas relixións da humanidade,
coma no peculiar camiño da Biblia” (Ibid., 5).
14
Da miña acordanza, cit., 59.
13
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fronte a el unha actitude propia do filósofo que foi: a serena dispoñibilidade aberta ós enigmas do misterio. Con esa elegancia espiritual,
sen dramatismo, discretamente como viviu, traspasou a fronteira da
vida”15.

2. O cristianismo e a igrexa
2.1 A autonomía do relixioso
Se desde a reflexión intelectual encontraba dificultades para unha
aceptación clara e unívoca da fe, esa cuestión foi o verdadeiro punctum
crucis, a proba crucial. Estou convencido de que só a súa fondura humana unida á case sobrehumana capacidade de comprensión, por un
lado, e a actitude exemplar de moitos crentes, por outro, impediron
que adoptase unha actitude agresiva ou amarga, de desapego despectivo ou de aberta belixerancia. Homes como Losada Diéguez, Otero
Pedrayo, Alexandre Bóveda, Xaime Isla ou o P. Seixas..., os movementos de compromiso e renovación posconciliar coma os Coloquios Europeos de Parroquias, as Romaxes de Crentes Galegos, o traballo dalgúns
párrocos, o compromiso exemplar de grupos de relixiosas e relixiosos,
a aparición de Encrucillada e de Irimia... foron presenzas nas que el
viu en vivo a posibilidade doutro cristianismo e doutra igrexa. De feito, acompañounas sempre con interese e, na medida en que puido,
apoiounas con cariño e respecto.
Así e todo, sería non comprender a amplitude do seu humanismo
e o rigor do seu pensamento pensar que tiña unha visión meramente
funcionalista da relixión. Consciente da enorme diferenciación cultural introducida pola modernidade –iso que Max Weber chamou o politeísmo dos valores–, o seu interese era universal e insaciable. Sábeno
ben –sabémolo ben– todos os seus interlocutores, testemuñas daquela
inmensa capacidade de escoita para todo vento do espírito, sempre
lucidamente crítico e cordialmente acolledor.
15
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A el, de certo, como recordou en máis dunha ocasión, o compromiso
ético por Galicia levouno a ter que renunciar a unha dedicación filosófica expresa e a configurar toda a súa actividade en torno á preocupación política. Pero negouse con enerxía a reducir a vida á política.
Non perdeu nunca a conciencia da autonomía propia de cada unha das
esferas de vida; e, se non renunciou a buscar e fomentar con esmero a
achega que podían facer á construción de Galicia, sabía que o mellor
modo de o lograren era que cada unha se empeñase no seu eido específico, acadando nel a máxima excelencia. Creo que a discusión –en
ocasións tan viva e ás veces talvez incluso con expresións demasiado
enfáticas pola súa parte– acerca do compromiso na arte libraríase de
malentendidos examinada nesta perspectiva. Como el, que apoiou e
acompañou con entusiasmo toda creación artística que fixese brillar
a nosa cultura, non ía valorar os logros dunha arte comprometida con
Galicia? A diferenza coas opinións máis estremas estaba unicamente
en que el estaba convencido de que a marabillosa fantasía lírica de
Cunqueiro non tiña por que resultar, en definitiva, menos fecunda que
a excelente poesía militante de Celso Emilio.
En todo caso, estas observacións son importantes para comprender
a actitude de Piñeiro fronte á relixión. Sobre todo, en dous aspectos
importantes. En primeiro lugar, o feito de que para el a relixión se concretaba no Cristianismo, igual que a cultura e a política se centraban
en Europa. Non por inxenuo etno- ou eurocentrismo, senón por simple
realismo histórico.
O segundo aspecto resulta aínda máis relevante para o noso tema. A
diferenciación cultural do relixioso tende –na vulgata da cultura española máis recente converteuse case que nun andazo– a ser interpretada como privatización do relixioso, nunha reclusión de sacristía que a
excluiría de todo xeito de presenza pública. No tanto, o que verdadeiramente implica a nova situación non é unha privatización, senón unha
(maior) personalización da opción individual e unha especificación da
presenza social do relixioso. Hoxe non se é católico por nacer en España nin lle toca á igrexa ditar as leis do Parlamento. Iso non implica porén que o crente careza de razóns obxectivas –discutibles coma todas,
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pero comunicables e abertas ao diálogo crítico– para a súa fe, e que a
relixión non deba organizarse socialmente ou careza do dereito a entrar
desde a súa perspectiva no diálogo socio-político acerca dos valores
que configuran a sociedade.
A confusión neste punto obedece máis que nada ao ambiente polémico que se instalou nas sociedades occidentais. As igrexas non aceptaron –e, por desgraza, non acaban aínda de aceptar con toda consecuencia– a renuncia á presenza, influxo e poder directos que tiñan
en todas as esferas da sociedade, privándose así de recoñecer a oportunidade que a nova situación lles ofrece: a de se poderen consagrar
ao modo específico do seu ser, da súa presenza e do seu influxo. En
reacción simétrica, unha boa parte da cultura interpretou –e segue a
interpretar– especificade con exclusión, secularidade con secularismo,
laicidade con laicismo. Quen queira estudar o problema, ten na España actual unha mostra especialmente tópica e significativa.
Piñeiro, en cambio, nunca perdeu a lucidez sobre este punto. E persoalmente teño que lle agradecer os longos diálogos ao respecto. Neles
insistiu sempre en que a verdadeira achega dos crentes non consistía
en politizarse partidariamente como tales, senón en cultivar unha fe
consecuente coa súa esencia e traballar por unha igrexa fiel á encomenda evanxélica: a de estar, desde si mesma, ao lado das verdadeiras
necesidades das xentes de Galicia e apoiando os auténticos ideais de
liberdade, dignidade e xustiza.
2.2 A igrexa galega e o problema do idioma
Expresou con claridade esta visión na estima polo cristianismo vasco,
do que admirou a súa identificación co idioma, coa cultura e coas preocupacións do seu pobo. A este respecto resulta enormemente aleccionador un episodio xurdido a propósito da introdución polo Vaticano II
da lingua vernácula na liturxia. A incomprensible actitude da xerarquía
galega, que chegou á peregrina conclusión de que o idioma vernáculo
de Galicia era o castelán, deu lugar a unha carta asombrada do seu
amigo Manuel Irujo, que lle escribía, sen ocultar un claro ton crítico:
“En este momento en Galicia y en España es posible hacer bastante más
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que lo que tú haces sin necesidad de que nos pongamos a disparar tiros
contra la Guardia Civil”. Irujo uníase así a acusación que tamén aquí
lle lanzaban algúns “de non facer a suficiente presión sobre o cardeal
de Santiago e amigo seu”.
Piñeiro, que se doía de “que Galicia estivera tamén detrás de Cataluña e Euskadi na batalla idiomática coa Igrexa”, aproveita, coma tantas
veces, a ocasión para facer unha reflexión a fondo sobre o tema. Faino
nun texto que agora podemos coñecer grazas á investigación de Miguel
Barros e que, pola súa lucidez e fondura, merece ser citado con certa
extensión.
Coa súa típica elegancia, empeza tratando de lle facer comprender
ao seu amigo vasco a actitude do Cardeal Quiroga:
“Por ser la sede compostelana la de más categoría y prestigio, por ser su
ocupante el de mayor autoridad y rango, y, sobre todo, por ser el único que
es hijo del país, no solo era él llamado a defender los derechos del gallego
–la lengua cotidiana del 75% de la población de Galicia– sino que tenía
la obligación moral ineludible [subliñado no texto] de hacerlo. Tenía que
ser él quien tomase la iniciativa [...]. En lugar de asumir la representación
moral de los dos millones de gallegos que hablan cotidianamente en gallego
y que tienen derecho a que se les hable de Dios en su lengua, el bueno de D.
Fernando se inhibió y los dejó absolutamente desamparados. [...] Y no crea
usted que la increible conducta se debe a prejuicio o animosidad del Cardenal
Quiroga en contra de nuestra lengua. Nada de eso. Él ama profundamente
a Galicia, conoce y habla con primor su lengua y es, sin duda alguna, una
buenísima persona. Estoy seguro de que él se sentiría muy feliz de que los
gallegos rezasen en su lengua, entre otras cosas porque es creyente –cosa
que yo no afirmaría de todos los obispos– y sabe que rezarían con más fervor
haciéndolo en la lengua materna. [...] Créame mi querido D. Manuel que
me duele tener que decir esto de una persona que, por muchas otras cosas, me
merece respeto. Pero es la verdad”.

A continuación, con preciso rigor teolóxico, desmonta a argumentación coa que se pretendía xustificar o inxustificable:
“Un curioso sofisma: que la lengua gallega está socialmente desprestigiada
y que ese desprestigio puede salpicar la propia liturgia. Supongo que el
razonamiento le producirá asombro, como a mi me lo produce. En primer
lugar, porque se atiene muy poco al ejemplo del propio Jesús, que no eligió
el griego –la lengua “culta” de entonces– ni el latín –la lengua del poder–,
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ni siquiera el hebreo –la lengua común de los judios– sino que predicó en
arameo, es decir, precisamente en la lengua vulgar de sus oyentes16; en segundo
lugar, porque ese sofisma se olvida de que la verdadera eficacia de la palabra
evangélica está en su “verdad” intrínseca y no en la pompa o la autoridad
social de la que se reviste su predicación, y que esa verdad llegará tanto más
a la intimidad de los fieles cuando más sencillo y familiar sea el lenguaje con
que se le exponga; en tercer lugar porque la lengua gallega es hablada por toda
la población trabajadora de Galicia y cultivada por la minonoría intelectual,
hasta el punto de que estamos ante un pujante desarrollo de nuestra cultura
vernácula por lo que no se puede aceptar el criterio de su desprestigio, a
menos de incurrir en la aberración sociológica de considerar como prestigio
unicamente lo que es usual y bien visto para el gusto burgués. [...] Mas si
fuese cierto el desprestigio de la lengua gallega, la misión de la Iglesia no sería
precisamente la de utilizar la liturgia para desprestigiarla más, humillando
gratuitamente al pueblo que la habla. Si se pasa del latín al castellano y se
excluye el gallego, es una forma –la más brutal– de decirles a los hablantes
del gallego que su lengua no sirve para rezar [subliñado no texto]. Al hacerlo
así, la Iglesia se convierte en instrumento de la política estatal, centralista y
reaccionaria, pero lo hace a expensas de sus verdaderos fines evangélicos que
no coinciden con los de ese Estado”.

Finalmente, analiza e explica as rexas consecuencias relixiosas que
esa conduta ten para a fe e para a igrexa en Galicia:
“Le doy todas estas innecesarias explicaciones para ayudarle a comprender
bien una cosa que, dicha sin la debidas aclaraciones, tiene que resultar
sorprendente para un hombre de su país, en donde las cosas son muy distintas.
Lo que le quiero decir es que, por esta linea de conducta eclesiástica, que es
constante, uno de los sentimientos colecivos más íntimos del pueblo gallego
es el sentimiento anticlerical. El clero –el alto y el bajo– se identifica con el
Poder, no con el pueblo. Prefieren el temor al amor del pueblo. Y el pueblo,
naturalmente, los teme y no los ama. Este sentimiento anticlerical no es,
conviene aclararlo, sentimiento antirreligioso. Distinguen bien la religión
de la clerecía. Pero también es verdad que el natural sentimiento religioso
está mucho menos cristianizado de lo que aparenta, precisamente por ser
poco cristiana, poco evangélica la conducta del clero. La culminación
de esta trayectoria la tenemos en su presente actitud ante el idioma: En
lugar de considerarlo como algo propio y, en realidad, ‘sagrado’, prefieren
O argumento non é de todo exacto na súa formalidade literal, pois o hebreo xa non
se falaba e se mantiña só nos textos bíblicos; pero é xusta no fondo: Xesús falou sempre
en profunda e querida sintonía coa sensibilidade e capacidade de comprensión do
pobo de a pé..
16
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considerarlo cosa plebeya y poco importante. Aceptan –y la secundan– la
actitud denominadora del castellanismo estatal en lugar de identificarse con
la realidad espiritual popular”.

Para unha consideración honesta, o diagnóstico resulta dunha agudeza e dun rigor dificilmente refutables. Certo que, a pesar da súa elegante contención, as palabras resultan duras e mesmo dolorosas para
os que sentimos a preocupación pola fe. Pero, en realidade, trátase do
que Edward Schillebeeckx, un dos máis grandes teólogos actuais, cualificou de profecía externa”. A mesma Biblia sabe moi ben que tamén
son moitas veces duras e dolorosas as palabras dos profetas, e por iso
chama non á cerrazón defensiva que se nega a ver e recoñecer, senón á
conversión que, acollendo a crítica, busca remedio e transformación.
A reflexión de Piñeiro resulta –aínda– tan actual, que debería provocar unha revisión da situación da igrexa galega fronte ao seu idioma.
Ben sei que, para quen se empeñe, sobran razóns e desculpas para
non ollar de fronte este problema. Pero vai sendo hora de tomar en
serio os efectos negativos que para a vivencia encarnada da fe e para a
súa credibilidade externa está supoñendo a conduta eclesiástica. Unha
conduta que non só desatende a chamada dun dos homes máis lúcidos
do seu pobo, así como a dun dos sectores sociais máis comprometidos
coa súa identidade, coa súa dignidade e co seu progreso, senón que
desobedece o mandato que ela se deu a si mesma no Concilio Pastoral
de Galicia: o de galeguizar –de verdade, non con puros xestos “rituais”,
que poden soar a concesión esmoleira– a liturxia e a pastoral.
Resulta moi doloroso recoñecelo, pero, cando na sociedade civil –na
política, pero tamén no ensino e, en xeral, nas diversas institucións públicas– se nota un esforzo, insuficiente pero crecente e decidido, pola
digna recuperación do galego, na igrexa oficial continúa, teimuda e
anacrónica, a rutina de sempre. Abonde pensar en dous feitos notorios
da nosa arquidiocese: a presenza do galego no seu portal de internet é
microscópica até anularse as máis das veces, e as cartas e documentos
que saen do Seminario –non así, notémolo, do Instituto Teolóxico– están en castelán. Sobre as consecuencias e as responsabilidades prefiro
non facer comentarios.
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3. Piñeiro visto desde a fe relixiosa
Até aquí a reflexión centrouse fundamentalmente en analizar a visión de Piñeiro verbo da relixión. Agora toca inverter a perspectiva,
tratando de o interpretar a el desde unha visión relixiosa. Xa se comprende que non se trata de o “bautizar” a el nin, menos, de acaparar os
seus méritos para a relixión. Ben ao contrario, o que interesa –xusto a
causa da admiración pola lucidez da súa reflexión e pola exemplaridade
do seu compromiso– é comprender en que modo e medida realiza el,
desde a súa visión, os ideais positivos que o crente busca realizar desde
a chamada do Evanxeo.
3.1 Un novo clima
A tolerancia é neste sentido o nivel máis elemental, que, segundo
dicía Paul Ricoeur, só ten como límite lexítimo a resistencia ao “intolerable”, coma a violación de dereitos humanos. E o diálogo teórico
para o enriquecemento mutuo e a colaboración práctica nos puntos de
coincidencia constitúen –ou deberían constituír– o clima fundamental. Aquí trátase aínda de dar un paso máis: o de recoñecer que non
sempre as ideas son o máis importante senón que, baixo elas e moitas
veces a pesar delas, pode existir unha identidade no autenticamente
persoal; até o punto de que en non poucas ocasións cabe experimentar
vivencialmente unha identificación maior cunha persoa de ideas distintas ca con outra que profesa teoricamente as mesmas.
De feito, na medida en que a ideas remiten a dimensións verdadeiramente fondas e existencialmente implicativas, os desaxustes entre as
concepcións teóricas e as implicacións prácticas collen máis relevo e
revisten maior importancia. Sucede, por exemplo, na ética, e sucede
–talvez en maior grao– na relixión.
O concepto de “cristianismo anónimo” elaborado por Karl Rahner,
pese ás malas interpretacións a que deu lugar a denominación, constitúe un bo exemplo. Rahner de ningún modo pretendía acaparar para
a fe a honestidade ou a grandeza persoal dos ateos que el propuxo
interpretar –non incorporar– con esa denominación. Todo o contrario:
intentaba mostrar o seu respecto e a súa admiración por persoas que
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desde outras ideas acollían os dinamismos nobres e auténticos que el
desde as súas interpretaba como creados e promovidos por Deus. Por
iso aclarou que comprendería e acollería moi ben que, nesa mesma
perspectiva, un ateo falase de “ateísmo anónimo” respecto da súa persoa17.
3.2 Lectura crente da autenticidade humana
A visión teórica, a vivencia íntima e o compromiso práctico de Ramón Piñeiro movéronse nun intermedio que, sen negar as diferenzas,
fan máis doadas as transicións. De feito, ao seu respecto polo autenticamente relixioso respondeu case sempre e de xeito espontáneo por
parte dos demais a percepción dun certo carácter tamén “relixioso” na
súa figura. Neste sentido resulta significativo o dato ofrecido por Franco Grande: conta como nunha carta o gran lingüista portugués Alberto
Machado da Rosa remataba preguntando pola saúde do “nosso querido
Pinheiro (que o Da Cal e eu tratamos familiarmente e muito a sèrio de
São Pinheiro)”18.
A percepción puramente teórica e intelectualista de fe, unida a un
estilo polémico e exclusivista que na teoloxía se traduciu polo tristemente célebre extra ecclesiam nulla salus (fóra da igrexa non hai salvación), facían difícil asimilar a figura dos “non crentes”, mesmo cando se recoñecía a súa grandeza moral e humana. Por sorte as cousas
cambiaron. E cambiaron xustamente non para entrar en novidades
insólitas, senón para volver ás raíces máis primixenias do cristianismo.
Resulta en verdade asombroso que Xesús de Nazaré, nun tempo nada
propicio a concordismos, dixera aquí o fundamental e, en definitiva,
A súa teoría nacía, en efecto, dun espírito amplo e xeneroso: “Difícilmente se podría
pensar en una expresión más elocuente del ‘optimismo de la salvación’ que Karl Rahner ha
descrito como uno de los logros más extraordinarios del pensamiento católico en los tiempos
modernos” (F. A. Sullivan, ¿Hay salvación fuera de la Iglesia? Rastreandola historia de la
respuesta católica, Bilbao 1999, 217). E permítaseme recordar aquí o nobre orgullo con
que Mons. Peteiro, sendo arcebispo de Tanger, me contaba como, despois de levar no
seu coche en amigable conversa a un velliño musulmán, este se despediu dicíndolle:
“Vexo que vostede é un bo musulmán”.
18 Os anos escuros. A resistencia cultural dunha xeración, Vigo 2004, 179.
17
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insuperable. El soubo levar a plena consecuencia unha liña que xa
estaba expresada con inflexible enerxía nos profetas: “O teu pai [...]
practicou o dereito e a xustiza, e por isto lle foi ben. Xulgou a causa do
coitado e do pobre e entón foille ben. Non consiste nisto coñecerme a
min?, di o Señor” (Xr 22,15-16; cf. 6, 16-21; 7, 1-34; )19.
Por iso trouxo ao primeiro plano dous principios fundamentais: a)
Non xulgar a ninguén, porque o xuízo está reservado a Deus, o único
que coñece os corazóns (cf. Mt 7,1-5), e “os seus camiños non son os
nosos camiños” (Is 33,55), até o punto de que as conclusión poden
romper inesperadamente todos os esquemas: “as prostitutas entrarán
antes ca vós no Reino de Deus” (Mt 21,31). b) De xeito frontalmente
oposto á vulgata interpretativa da parábola do Xuízo final –tal como,
por exemplo, a representa Miguel Anxo de modo tan artisticamente
magnífico como teoloxicamente equivocado–, nela trátase de algo moi
distinto: ensinar que o criterio definitivo que marca a visión de Deus
sobre a persoa humana non é a confesión teórica, senón a resposta
práctica dunha vida entregada aos demais. Por iso alí os papeis acaban
invertidos de xeito absolutamente radical: quen pensaba crer, non cría;
e cría de verdade quen pensaba non crer: os benditos do meu Pai son,
para sorpresa de todos, os que estaban convencidos de que nunca viran
nin encontraran o Señor, pero que ao final escoitan: “Asegúrovos que
canto fixestes cun destes irmáns meus máis pequenos fixéstelo comigo” (Mt 25,40). Reafirmaba así o que xa dixera doutro xeito: “Non o
que di Señor, Señor...” (Mt 7,21-22; Lc 6,46).
Persoalmente levo tempo interpretando todo isto desde a idea do
Deus que crea por amor. Creando por amor, non busca nin necesita
a súa gloria ou o seu servizo, senón unicamente o ben da súa creatura, sobre todo da creatura sufrinte, marxinada e empobrecida: non os
“sacrificios e holocaustos”, senón a preocupación polo “orfo, o escravo
e a viúva”. Iso e só iso é o que de verdade lle importa. Neste sentido,
A teoloxía da liberación soubo poñer en relevo a importancia capital deste texto:
cf. as reflexións inaugurais de G. Gutiérrez, Teología de la liberación. Perspectivas,
Salamanca 1972, 251-265, e tamén, entre moitos lugares, La fuerza histórica de los
pobres, Salamanca 1982, 28-30. 69-88.
19
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atrevinme a escribir que “Deus non é relixioso”, porque non pensa en si
mesmo, senón tan só no ben das súas fillas e dos seus fillos. E creando
por amor, ese ben que busca é integral: non lle interesa só a alma, senón a persoa enteira, corpo e alma, pan e palabra, liberdade e xustiza,
amor, realización e sentido.
Visto desde a fe, todo avance humano, na cultura ou na medicina, na
ética ou na economía, significa prolongar a acción divina e constitúe
a alegría de Deus na súa creación, pois, contra o que pensaron algúns
gregos, El non é envexoso da felicidade humana. Como ben dixo o citado Rahner, nun artigo xustamente famoso, Deus está “alí onde se vive
a vida do mundo con alegría, naturalidade, seriedade e valentía”20. E
quen así vive e actúa, sobre todo cando como Piñeiro o fai entregado a
o servizo dos mais, pode aparecer ou non como non crente coa cabeza,
pero é recoñecido como crendo de verdade coa súa vida.
Isto non significa, claro está, que para o crente, que está convencido
de ter descuberto o rostro do Señor, a explicitación da fe deixe de ser
o “tesouro escondido” ou a “pérola preciosa”. Recordo sempre a este
propósito os finos versos de Salinas:
“Para vivir no quiero
islas, palacios, torres.
¡Qué alegría tan alta:
vivir en los pronombres!”21.

Por nada do mundo renunciará a esa escura pero gloriosa certeza.
Así e todo, á luz do Evanxeo, a ollada crente sobre os demais só resulta verdadeira se cambia radicalmente as proporcións aparentes: se descobre o pronome no amor e le a fe na vida. Non lle impón a ninguén, e
menos á persoa interesada, esta lectura. Pero en todo o que ve e admira
de nobre, de cordial, de xeneroso, de humano autenticamente logrado interpreta a presenza creadora, sustentadora e promocionadora de
Espiritualidad antigua y actual, en Escritos de Teología VII, Madrid 1967, 13-35, en
p. 28.
21
La voz a ti debida, en Poesías Completas 2, Madrid 1989, 40.
20

66
186

Ramón Piñeiro e o cristianismo

Deus22. En consecuencia, a persoa crente sabe tamén que aí ten que
aprender, en elemental reciprocidade, aspectos novos desa presenza.
Máis aínda, en acollida crítica desa lección, debe estar disposta a corrixir trazos que na súa conduta individual ou na súa tradición comunitaria a ignoran, a escurecen ou a deforman.
Piñeiro, a quen Alonso Montero definiu magnificamente como “cidadán heroico” e “diamante moral”23, constitúe un caso exemplar. A
súa fondura humana e a súa alteza moral resultan incuestionables. A
delicadeza no trato e mesmo a evidente timidez psicolóxica nunca mermaron, cando foi preciso, nin a súa valentía nin a súa firmeza: “mira,
Andrés –díxome o día en que eu lle preguntaba pola súa aceptación de
ir como independente polo PSOE–, cando eu vexo algo en conciencia,
non dou marcha atrás, aínda que se opoña o mundo enteiro”. E sobre
todo estaba a bondade. Falando de Castelao, díxoo el con palabras preciosas que o retratan na súa máis íntima aspiración e na súa conduta
de cada día: “no reino da bondade está o cume do corazón humano, o
límite do humano e o divino”24
Somos bastantes os cristiáns que tivemos a sorte de o poder constatar no trato íntimo; pero mesmo aqueles ou aquelas que o encontraron de xeito ocasional nos camiños da vida puideron recoñecer nel
unha realización excepcional da existencia humana. O cal, traducido
á linguaxe relixiosa, significa tamén: unha prolongación excepcional
da acción creadora de Deus e unha acollida exemplar da súa presenza
salvadora.
Andrés Torres Queiruga

Fóra deste contexto tan concreto, intentei dar forma e fundamentación reflexiva a esta
ideas no meu traballo Atheism and Revelation: “Larvatus pro Deo”, en P. Gnanapragasam
/ E. Schüssler Fiorenza (Eds.), Negotiating Borders. Theological Explorations in the
Global Era. Essays in Honour of Prof. Felix Wilfred, Delhi 2008, 167-182.
23
La voz de Galicia, 9 agosto 2008. Suplemento de Letras.
24
Da miña acordanza, cit., 97.
22
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AIS “O Peto”:
Unha nova forma de relación
económica ao servizo das persoas
Raúl Asegurado Pérez

Os comezos...
No ano 2005 un grupo de persoas de distintos ámbitos decidimos
comezar unha reflexión sobre a situación da sociedade e posíbeis alternativas ante os moitos problemas que a afectan, sobre todo no referente ás desigualdades e falta de liberdade, determinada pola falta de
oportunidades para moita xente en situación de carencia, é dicir, da
súas condicións materiais de existencia. Pero como primeiro referente
tiñamos a nosa responsabilidade social, é dicir, asumindo que nós somos responsábeis dos nosos actos e por tanto da construción dun ou
doutro modelo de sociedade. Buscabamos algo diferente ás propostas
que xa había, para cubrir problemas que non poden ser atendidos até
o momento neses dous sentidos, na acción transformadora e na participación sociopolítica.
Existe unha inquietude por parte da xente de non contribuír a un
sistema de dominación. Un sistema que no que respecta ao uso dos
cartos, ten plena potestade e capacidade para investilos, fortalecerse
e expandirse; queríamos poder utilizar os nosos cartos para outros fins
diferentes aos que propón o sistema bancario tradicional.
Acreditamos en que o principal causante da desorde establecida no
noso mundo é o sistema económico, e, dentro del, o sistema financeiro. Para facerlles fronte coñecíamos algunhas alternativas como o consumo responsábel e o comercio xusto. Outra alternativa nova a afondar
era o aforro solidario.
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Esta iniciativa lévanos a repensar e ampliar o concepto de rendibilidade, incluíndo a rendibilidade social, ademais da monetaria. Isto
fainos caer na conta de que o noso aforro pode ser un instrumento de
transformación social, ao servizo dun mundo máis xusto e solidario.
Hai persoas sensibilizadas ante a inxustiza e a desigualdade extrema
no noso mundo. A moitas persoas que están comprometidas e traballan en diferentes ámbitos por ese “outro mundo posíbel” preocúpalles que os seus cartos, que soen estar dentro do sistema capitalista, estean ao servizo duns valores e intereses opostos aos deles: lucro
ilimitado, especulación, competitividade, explotación, degradación
medioambiental... Xa que nós, que estabamos en contra das empresas
contaminantes, da industria armamentísitica, da discriminación salarial por xénero, da escravitude infantil, etc..., que actuábamos contra
todo isto, mobilizándonos, combatendo de diversos modos..., os nosos
cartos, os nosos aforros, as nosas nóminas, etc..., depositadas no sistema financeiro estaban subvencionando economicamente todo isto que
queriamos combater. Tiñamos que dar resposta a esta análise.
Por tanto, trátase de rescatar os cartos e os aforros.
Na busca de alternativas de acción dos nosos cartos aparece o tema
dos microcréditos, promovido por Yunus e que está dando moi bos
resultados na India. Parece interesante, e non se coñecen propostas
deste tipo na nosa zona. Así que se lle empeza a dar forma á idea,
estudando formas de achegar este método á realidade da sociedade
galega.
Madurando esta idea chégase á conclusión de que o mellor é crear
unha asociación na que a xente poida investir os seus cartos sabendo
que estes non van ser utilizados para manter as situacións de inxustiza,
senón que van servir para axudar a outras persoas. Desde o principio quérese que quede moi claro que non se trata de doazóns, senón
dunha forma diferente de investir: en lugar de facelo para gañar máis
cartos faise para promocionar persoas. Antepor o valor da persoa por
riba do valor do capital.
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Hai que dicir que a proposta foi recollida doutras similares, sobre
todo da Asociación de Interese Solidario (AIS) de Sevilla, pero neste
caso fixéronse modificacións segundo as circunstancias concretas ás
que queriamos facer fronte.

Que é AIS O Peto?
É unha asociación sen ánimo de lucro que propón e alenta unha
economía alternativa e solidaria onde se antepón o valor da persoa por
riba do capital.
Pretendemos unha rotura progresiva coa xestión tradicional dos aforros e dos cartos, coa súa mentalidade e os seus hábitos. Contribuír ao
abandono progresivo do lucro e especulación do sistema financeiro.
Alentamos a autoxestión pola sociedade dos seus propios recursos
contribuíndo á mellor redistribución dos mesmos, á pedagoxía da solidariedade e á participación sociopolítica. Recuperando desta forma a
centralidade do ser humano na construción da sociedade.
Promovemos unha formación integral das persoas fomentando os valores de xustiza e solidariedade, que favorezan un cambio de valores
nas nosas vidas, para así transformar a sociedade. E desta forma creamos as canles que permitan a participación activa e o traballo coordinado de quen está interesada/o nos múltiples aspectos da economía
alternativa e solidaria.
Por último poderiamos dicir que poñemos en marcha os medios necesarios que faciliten a participación e/ou investimento de quen busca
criterios éticos e unha rendibilidade social ao seu diñeiro.

Como funcionamos?
Decidimos que se funcionaría con participacións. Cada socio podería coller as participacións que quixera, investindo así os seus cartos.
As participacións son de 60 euros cada unha. Ademais, establécese
que o 10 % de cada participación non pode ser recuperado, porque
se considera que é necesario para o funcionamento da asociación. O
concepto de inversión é bastante diferente do tradicional.
70
190

AIS “O Peto”: Unha nova forma de relación económica ao servizo das persoas

Os aforradores ao poñer os seus cartos á disposición da sociedade no
seu conxunto van perder unha cantidade automaticamente en beneficio da construción dunha sociedade máis xusta, con maiores cotas de
posibilidades, máis igualitaria e máis libre, xa que as condicións materiais que determinan o grao de liberdade son máis sinxelas de acadar,
por medio dos préstamos.
A organización tamén ten algunhas peculiaridades. Todos os socios/
as, teñan invertido o que teñan, teñen o mesmo peso á hora de tomar
decisións en asemblea. Aínda que existe unha xunta directiva para que
o funcionamento sexa máis áxil, estas reunións da xunta directiva son
abertas a todos os socios e socias, podendo participar plenamente na
toma de decisións.
Desta forma afóndase en dous conceptos: democracia e solidariedade: democrático, dotando da mesma “propiedade” ao socio/a por selo
e non pola súa capacidade económica, deámonos conta que o valor
obxectivo da cantidade de participacións mercadas hai que poñelo en
relación co valor subxectivo do capital que ten cada persoa. Solidariamente, esta forma de participación interna resposta á tradición que hai
en moitas correntes filosóficas, teolóxicas, políticas, etc..., que afondan
en que é máis importante co que te quedas que o que das. Se tes pouco
e das algo, ese “algo” ten igual ou máis valor que o que da “moito” tendo
moitísimo. Desta forma o/a que ten moitas participación aprende que
non pode ter unha relación de dominación co resto das socias e socios
que teñan menos participacións que el/ela.
Quedaba por ver que era o que se facía cos cartos. Neste caso a opción por parte da asociación estivo relacionada co problema do emprego. Aínda que apareceron outras posibles vías de utilización había bastante consenso en considerar que a falta de emprego era un problema
que afectaba a moita xente no noso entorno, sobre todo en colectivos
determinados (inmigrantes, mulleres...), e que de cara á promoción,
buscar vías de solución a ese problema era moi importante para o desenvolvemento da persoa. Estaba claro que se se conseguía que unha
persoa puidera traballar iso repercutiría na solución doutros problemas
tamén moi importantes (vivenda, manutención...).
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Analizando que se podía facer nese campo pensouse no tema do
autoemprego. Pola experiencia de moitas persoas que traballaban con
estes colectivos víase que había moitos problemas para acceder a préstamos dos bancos, porque normalmente pedían un aval, que esta xente
non podía ter, e os intereses non eran fáciles tampouco de amortizar.
Así que se decidiu que se concederían préstamos para proxectos de
autoemprego que doutra maneira non poderían conseguir, polas razóns
que dixemos antes.
Estes proxectos, por suposto, tiñan que ser viábeis, porque se non
non servirían para promocionar persoas, senón para facelos caer en
máis problemas aínda. A supervisión da viabilidade ou non dos proxectos corre a cargo da Plataforma polo Emprego, ou doutras institucións
que nos faciliten este estudo, na que traballan técnicos especialistas
en cuestións de emprego que son os que presentan á asociación aquelas propostas que consideran que van ter éxito, e que sen a axuda da
asociación non poderían saír adiante.
Mais na última asemblea xeral da asociación, celebrada hai tres
meses, decidiuse abrir o abano da concesión de préstamos, é dicir,
decidimos analizar outras situacións de urxencia económica que respondera a favorecer as condicións materiais das persoas e por primeira
vez comezamos a incluír a persoas xurídicas, en canto á posibilidade
de adiantar os cartos concedidos por algunha subvención pero que ao
atrasarse repercutiran moi negativamente nas posibilidades desas asociacións, tanto para manter as súas actividades, locais, etc... Do mesmo xeito que para as cuestións de adianto de bolsas de estudos, fianzas
de pisos de protección, etc...
Sempre se viu como algo tremendamente importante non só o feito
de estar axudando realmente a persoas concretas (nos tres anos que
leva funcionando concedéronse dez préstamos), senón sobre todo o
que supón de enriquecemento para os/as socios/as, de posibilidade
real de ter outra opción para investir os seus cartos, e non entrar así
nun sistema que xera inxustizas. É realmente curioso que haxa 104
persoas que decidiran investir os seus cartos nesta asociación sabendo
de antemán que xa teñen perdido o 10 %, por exemplo.
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Outro aspecto que a asociación quere atender é a formación, tanto
dos socios como en xeral para todos os que queiran coñecer outras
formas de financiamento e da economía alternativa no seu conxunto.
Todos os anos se organizan unhas xornadas de formación, a través das
que se pretende difundir e insistir na idea de que o sistema non é xusto e hai que buscar alternativas. Este é un dos principais obxectivos
da asociación. Máis que conseguir socios e levar adiante os proxectos
é fundamental crear nas persoas unha conciencia de que hai outras
posibilidades de utilizar os cartos e que estas son reais, posibles, están
funcionando.

Con que medios contamos?
Para que fose unha experiencia militante decidimos que esto tiñamos que facelo camiñar co sacrificio do traballo gratuíto dos socios/as
e colaboradores/as, tanto no cumprimento dos fins da asociación como
no seu funcionamento interno.
Outro piar fundamental era que o total do capital estivera formado
polas participacións adquiridas. É dicir, nin subvencións, nin doazóns,
todo o diñeiro aforrado é propiedade dos traballadores e traballadoras,
xa que o importante era rescatar os nosos aforros e non tanto aumentar
a capacidade de acción a costa de usar cartos que non foran nosos.
O noso investimento é non lucrativo de proxectos con rendibilidade social ou cultural e viabilidade económica, que poñen o centro de
atención no traballo socialmente necesario para que a persoa poida ser
protagonista da súa vida. É dicir, o tipo de xuro de todos os préstamos
concedidos até o momento é do 0%, así que novamente somos nós, as
socias/os aforradoras/es os que perdemos o valor anual dos cartos, e
non usando o capital como mercadoría, senón como ben de cambio.

Que tipos de proxectos atendemos?
A primeira acción transformadora que facemos é existir, é dicir, o
primeiro (e tal vez o máis importante) e fundamental do que facemos
é demostrar que desinteresadamente, con austeridade e responsabili73
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dade podemos combater aínda que sexa a escala local a acción máis
perversa do sistema financeiro. Desde logo somos conscientes que
precisamos dunha estrutura maior, de dotar á cidadanía dun banco de
verdade, por iso estamos traballando na constitución no noso territorio
do proxecto Fiare, que será esa estrutura necesaria.
Para exemplificar os proxectos aos que atendemos expoñemos a continuación de forma esquemática e resumida as axudas concedidas:
1. Compra dunha furgoneta para negocio de fontanería (3.300 €).
Creación dun posto de traballo. Xaneiro 2006.
2. Equipamento e existencias iniciais para empresa de produtos de
limpeza para gandería (5.836 €). Creación de 2 postos de traballo.
Xullo 2006.
3. Traspaso da caseta dun posto de venda nun mercado para unha
muller con discapacidade (6.900 €). Creación dun posto de traballo.
Setembro 2006.
4. Equipamento para actividade artesá de pergamiños enmarcados.
Un posto de traballo. (2.000 €) Xaneiro 2007.
5. Acondicionamento, inmobilizados do local e primeiros gastos de
execución dun restaurante de comida para levar (6.000 €). 2 postos
de traballo. Xuño 2007.
6. Posta en marcha dunha academia de clases de idiomas e de servizos de tradución (7.000 €). 2 postos de traballo. Setembro de 2007.
7. Concesión de adianto dunha subvención para manter os postos de
traballo nunha ONG. (9.000 €). Xuño do 2008.
8. Acondicionamento e primeiras mercadorías necesarias para abrir
unha cafetería no Carballiño (6.000 €). 2 postos de traballo. Outubro 2008.
9. Adianto dunha bolsa de estudos a unha estudante estranxeira.
(1.000 €) Febreiro do 2009.
10. Adianto dunha subvención a unha ONG para afrontar gastos necesarios para poder seguir a súa actividade de atención a inmigrantes. (1.000 €). Febreiro 2009.
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A modo de conclusión...
A creatividade segue sendo patrimonio de todas e todos, nós sabemos que non somos a resposta que o imperialismo precisa para rematar
con el, sabemos que non somos o único camiño alternativo nin que as
nosas análises son as únicas boas. Pero asumimos a responsabilidade
de todo isto e sabémonos parte de todas as respostas necesarias para
construír un planeta máis digno para todas e todos. Dicía Eduardo
Galeano: “Son cousas pequeniñas. Non rematan coa pobreza, non nos
sacan do subdesenvolvemento, non socializan os medios de produción
e de cambio, non expropian as covas de Alí Babá. Mais quizais desencadeen a ledicia de facer e a traduzan en actos. E ao fin e ao cabo,
actuar sobre a realidade e mudala, aínda que sexa un pouquiño, é a
única maneira de probar que a realidade é transformábel”.
Nós queremos transformar a realidade a creamos un mecanismo que
poñemos a disposición de toda a sociedade para que axude a facelo,
desta forma autorresponsabilizándonos de poder dar unha resposta ao
sistema financeiro animamos a todas e a todos, compañeiros e compañeiras, amigas e amigos, a apoiar este proxecto para que cada día sexa
menos testemuñal e máis combativo. E desta forma recuperar a nosa
responsabilidade e liberdade para asumir a construción da nosa sociedade con valores e intereses que pretendemos.
Raúl Asegurado Pérez
Traballador Social e Sociólogo
Presidente de AIS O Peto
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Soberanía alimentaria
Lidia Senra Rodríguez

A Soberanía Alimentaria é unha proposta da Vía Campesina que foi
lanzada ao debate público durante o Cumio Mundial da Alimentación
da FAO, celebrado en Roma no ano 1996.
Vía Campesina, define a Soberanía Alimentaria como o dereito dos
pobos, dos seus países ou unións de estados, a definir as políticas agrarias e alimentarias sen dumping1 fronte a terceiros países.
A proposta de Soberanía Alimentaria feita pola Vía Campesina, inclúe:
• Priorizar a produción agrícola local para alimentar á poboación,
o acceso das labregas e dos labregos e das e dos sen terra á terra, á
auga, ás sementes e ao crédito. Para isto son necesarias as reformas
agrarias, a prohibición dos organismos xeneticamente manipulados,
o libre acceso ás sementes, manter a auga como un ben público e
que se reparta de forma sustentábel.
• O dereito das labregas e dos labregos a producir a alimentación
básica para o seu pobo.
• O dereito dos países a protexerse das importacións agrícolas e alimentarias demasiado baratas.
• Os prezos agrícolas teñen que estar ligados aos custes de produción. Débese manter o dereito de cada país ou unións de países a
gravar con impostos as importacións baratas.
O dumping é a práctica de comercio na que unha empresa fixa un prezo inferior para
os bens exportados que para os mesmos bens vendidos no país. O dumping provoca
que as empresas que operan no mesmo mercado non podan competir co prezo e
calidade dos bens en cuestión, e a longo prazo quebren.
1
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• Os países teñen que comprometerse a manter a forma de produción labrega sustentábel e deben controlar a produción no mercado
interior para evitar excedentes estruturais.
• A participación dos pobos na definición da política agraria.
• O recoñecemento dos dereitos das labregas, que desempeñan un
papel esencial na produción agrícola e na alimentación.
Ás organizacións que, como Sindicato Labrego Galego, defendemos
no Norte a Soberanía Alimentaria, acúsasenos a miúdo de defender
unha proposta válida unicamente para o Sur e non pensar nos intereses dos labregos e das labregas do Norte.
Estas acusacións responden unicamente aos intereses das políticas
neoliberais e disfrazan a realidade facéndonos crer que, os nosos competidores e as nosas competidoras son as labregas e os labregos doutros
países.
As organizacións que formamos a Vía Campesina temos moi claro que as labregas e os labregos en todo o planeta somos vítimas das
políticas agrarias neoliberais. Na Unión Europea a través da Política
Agraria Común, nos Estados Unidos a través do Farm Bill, noutros
países a través das políticas de axuste impostas polo Banco Mundial e
polo Fondo Monetario Internacional, as políticas agrarias orientáronse
a fomentar os modos de produción industrial da revolución verde, destruíndo a agricultura labrega e sometendo as labregas e labregos e ao
conxunto da cidadanía ao control das multinacionais.
En 1994, crease a Organización Mundial do Comercio como un instrumento ao servizo dos intereses das grandes corporacións transnacionais. A través dela e dos Tratados de Libre Comercio preténdese impoñer a liquidación das políticas agrarias, suprimir o dereito dos países
a protexerse das importacións baratas con dumping social, económico
e ecolóxico, así como afondar aínda máis na imposición dun modelo
de produción industrial e intensivo, dependente da banca (inversións,
axudas condicionadas a pedir préstamos nos Bancos, préstamos condicionados a determinadas políticas) e dependente tamén dos insumos
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que as compañías transnacionais controlan e poñen no mercado (agrotóxicos, sementes tranxénicas, adubos químicos...).
O noso competidor son as multinacionais que, a través da agricultura
industrial promovida polas políticas agrarias actuais en case todo o planeta e mediante o control dos mercados dos alimentos, benefícianse
dos fondos públicos e do diñeiro que move a alimentación. Segundo
os datos feitos públicos a finais do 2004 no documento de ETC Group
titulado A invasión invisíbel do campo, o mercado de alimentos ao por
menor movía tres billóns de dólares cada ano e o mercado de exportacións agrícolas andaba polos 544.000 millóns de dólares. A isto habería
que sumarlle o que se move en préstamos bancarios, sementes, produtos veterinarios, pensos, agrotóxicos, etc.
Son as políticas agrarias e de mercado ao servizo das corporacións
transnacionais as que provocan a desaparición do campesiñado e deslocalizan a produción de alimentos en favor de grandes empresas agrarias, que producen para a exportación onde sexa máis barato producir
e tamén son fortemente apoiadas polas axudas públicas. Non esquezamos que onde existen axudas públicas para as explotacións (Unión Europea, Estados Unidos) o diñeiro maioritariamente vai parar a unhas
poucas grandes explotacións.
Desenvolver políticas para garantir a cada pobo o dereito á Soberanía Alimentaria é a única garantía de supervivencia das labregas e dos
labregos. E tamén a única garantía de liberdade dos pobos, porque un
pobo que dependa doutro ou das transnacionais para comer, sempre
será un pobo escravo. Novas como as que coñeciamos neste verán do
2008, sobre o racionamento do arroz feito en Estados Unidos e no Reino Unido polas cadeas de distribución non poden deixarnos impasíbeis
e deben alertarnos e facernos reaccionar do perigo que supón que os
gobernos deixen que as transnacionais controlen os alimentos.
A Unión Europea está modificando permanentemente a política agraria común (PAC), para adaptala aos acordos da Organización
Mundial do Comercio, a OMC. Esta é xa de por si unha constatación
da renuncia dos gobernos que integran a Unión Europea a que os pobos exerzan o dereito a decidir a política agraria e alimentaria que que78
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ren ter. Os gobernos destes estados son cómplices ao supeditar unha
decisión, que lle tería que corresponder plenamente á Unión Europea,
aos acordos dun organismo totalmente antidemocrático e que representa unicamente os intereses comerciais e de negocio das compañías
transnacionais.
Ademais, a Unión Europea é tremendamente dependente na práctica. Cada ano, importa grandes cantidades de alimentos para os animais, que hipotecan a Soberanía Alimentaria tanto no Sur como no
Norte. A terra que se utiliza no Sur para producir alimentos para o
gando europeo, impide producir os necesarios para alimentar as poboacións locais. Os excedentes que se xeran no Norte con eses alimentos inundan os mercados do Sur e destrúen explotacións labregas
no Sur e no Norte. No Sur colocan os excedentes nos Mercados con
dumping (a prezos por debaixo dos custes reais de produción) e no
Norte pagan baixos prezos, moitas veces tamén por debaixo dos custes
reais de produción, aos labregos e labregas.
Velaí porque os labregos e labregas fomos capaces de constituír a Vía
Campesina, para facer oír a nosa voz ante as negociacións internacionais. Tamén fomos quen, ante os desastres provocados polo neoliberalismo na agricultura e na alimentación, de lanzar unha proposta válida
para todas as labregas e labregos do mundo: a Soberanía Alimentaria.

A situación na Galiza
Se analizamos a proposta e vemos que ocorre na Galiza, atopámonos
con que o noso pobo tampouco ten recoñecido o dereito á Soberanía
Alimentaria.
Temos unha forte dependencia do exterior na nosa alimentación.
Non coñecemos estudos sobre o particular, pero abonda con darse
unha volta polos lugares onde a cidadanía merca habitualmente (grandes superficies) para ver a procedencia do que se leva á mesa cada día
no noso país.
Somos, tamén, extremadamente dependentes en alimentación animal. No seu día as terras agrarias fóronse usurpando aos labregos e
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labregas, e foron quitándose da actividade agraria: os encoros asolagaron os nosos vales máis fértiles; minas que destruíron aldeas, como foi
o caso das Encrobas e que seguen ameazando. Hoxe temos cinco mil
hectáreas de terras agrícolas na Terra Chá afectadas por unha concesión de explotación mineira outorgada polo goberno bipartito da Xunta
de Galiza. A especulación urbanística e a falta de protección das terras
de uso agrario até hai dous anos mudou prados e cultivos agrarios por
mares de eucaliptos e piñeiros de crecemento rápido para engordar,
sobre todo, os intereses das celulosas e de determinadas madeireiras.
Estímase que na actualidade, na Galiza temos unha superficie agraria
útil por baixo do 20%. Calquera país desenvolvido do noso entorno
anda polo 50%.
Ademais, na actualidade, para unha moza ou un mozo que non teñan
terra propia e queiran exercer a actividade agraria, élles difícil conseguila.
A introdución das grandes superficies foi un duro golpe para os mercados e o comercio local que se nutría de produtos alimentarios nas explotacións das labregas e labregos da Galiza. A lóxica da gran distribución e a normas comerciais disfrazadas de “paquete hixiénico sanitario”
supoñen a morte diaria de moitas explotacións labregas. Como dato
relevante apuntar que na Unión Europea desaparece unha explotación
labrega cada minuto.
Na Galiza, só en leite, no ano noventa existían cen mil explotacións
e a día de hoxe, cun maior volume de produción total, xa non chegan a
trece mil, e a maioría con graves problemas para sobrevivir.
O Sindicato Labrego Galego, ademais de defender os intereses das
labregas e dos labregos, somos un Sindicato comprometido co avance dos dereitos do pobo galego como pobo, e coa loita por acadalos.
Neste contexto, e no proceso de debate sobre a reforma do Estatuto,
propuxemos á Comisión que se encargaba deste tema no Parlamento
Galego, que o novo Estatuto recollese o dereito do pobo galego á Soberanía Alimentaria.
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Desafortunadamente, a proposta tivo pouco eco. Quero supoñer que
as e os nosos representantes no Parlamento aínda non son conscientes
do que significa para un pobo o dereito a alimentación, nin da riqueza
colectiva que supón desenvolver políticas para garantir o noso dereito
como pobo á Soberanía Alimentaria (postos de traballo, ocupación e
xestión do territorio, beneficios dos modos de produción sustentábeis
no económico, no social e no medioambiental, aforro enerxético do
comercio de alimentos a través do mercado local e de proximidade).
En definitiva que, a preocupación que habitualmente transmiten
polo abandono do medio rural, parece estar máis no discurso que nas
intencións reais de poñerlle solución. O medio rural só pode desenvolverse e estar vivo se o poder político lle da a posibilidade de producir a
nosa alimentación básica.
Este é o noso grande reto para os próximos anos. Nós entendemos
que esta loita non debe ser só a loita das labregas e dos labregos. Entendemos que acadar o dereito á Soberanía Alimentaria do pobo galego
debe ser un obxectivo do conxunto da cidadanía galega. Hai outras
organizacións no noso país que así o entenden tamén e, neste marco,
constitúese na Galiza a Iniciativa pola Soberanía Alimentaria, da que
o SLG forma parte. Esta é unha iniciativa aberta a todos aqueles colectivos que na Galiza queiran traballar, tanto para estender o debate
teórico como para apoiar e consolidar experiencias prácticas que contribúan a facer realidade o dereito a Soberanía Alimentaria na Galiza.
Lidia Senra Rodríguez
Sindicato Labrego Galego
Comisión Internacional de Mulleres da Vía Campesina
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Unha torre edificada na area
Xosé Luís Barreiro Rivas

1. Como unha onda
Nos días inmediatamente anteriores ao 1 de marzo, cando xa
empezaba a cheirarse que algo ía
pasar, moitos socialistas recibiron
nos seus teléfonos móbiles unha
mensaxe que trataba de mobilizar
a todo o electorado da esquerda.
O texto, moi expresivo, dicía así:
“Non é unha onda, é un tsunami”.
E nestas poucas palabras resumíase por adiantado algunhas das
características máis destacadas
das eleccións autonómicas que os
galegos vimos de celebrar. Porque
a forza que destruíu o bipartito
xerouse case a última hora, cunha velocidade e unha forza que os
enquisadores non foron capaces
de intuír nin predicir, e porque
nesa aceleración influíron algúns
elementos que, carecendo de importancia obxectiva para determinar un resultado, deixaron ao
bipartito PSOE-BNG absolutamente indefenso diante da rápida
mobilización do PP.
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Para entender o que pasou hai
que subliñar dous problemas importantes dos que toda a xente
falaba acotío, e que nos seis últimos meses producían un rebumbio abouxador: que a coalición
bipartita era só unha formalidade
externa, incapaz de deseñar e executar políticas de cambio, e que
o balanzo da Xunta nos tres últimos anos era tan magro que non
sostiña o necesario discurso da
continuidade. O PSOE e o BNG
estaban nunha regueifa continua,
que, na súa obsesión por controlar
os seus respectivos crecementos,
deslexitimaba unha boa parte da
acción da propia Xunta, e creaba
un espazo de impunidade para o
PP que Núñez Feijoo aproveitou
maxistralmente.
O único que impedía dar á dereita por gañadora era a hipótese,
moi plausible, de que a maioría
dos argumentos que serviran para
desaloxar ao PP do Pazo de Raxoi
seguían estando vixentes. E por
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iso quedaba unha moi razoable
dúbida sobre si na balanza electoral ían pesar máis os desencantos do bipartito ou a necesidade
de airear os pazos do poder que
Fraga deixara tan impregnados do
seu rancio alento clientelar, localista e conservador. E así se explica que, parapetados detrás deste argumento que consideraban
apodíctico, ningún dos servizos de
prospección social organizados ou
contratados polo bipartito foran
capaces de detectar a profunda
marea de descontento e frustración que aniñaba nos mesmos
sectores sociais que fixeran posible –tarde e polos pelos– a fin do
fraguismo.
Xa que logo pode dicirse que a
onda que varreu o bipartito tivo a
súa orixe nun longo e sonoro descontento que, facendo causa na división e na xorda loita que o PSOE
e o BNG mantiveron no seo do
bipartito, levou a moitos cidadáns
–tamén progresistas, nacionalistas
e de esquerdas– a considerar que
tiñamos unha alternativa esgotada, cuxas posibilidades de revisión
e rexeneración pasaban por unha
longa estadía na oposición. E as
razóns polas que esta onda non
foi visible ata que se converteu

nun tsunami están ligadas ao feito
de que a derrota do bipartito tivo
a súa causa principal na deserción
do seu propio electorado, que só
nas últimas semanas pasou de ser
unha severa crítica a converterse
nun castigo electoral demoledor e
exemplar.
Entre as causas próximas da vitoria electoral do PP hai que contar, sen dúbida algunha, os efectos letais dunha campaña suxa e
de baixa calidade que, insistindo
en aspectos tan prosaicos e demagóxicos como os luxos do presidente –coches, sala de xuntas
e mobiliario–, ou as “perigosas”
amizades de Quintana –ao que se
viña acusando de amañar o concurso eólico na cuberta do iate
de Xacinto Rey– logrou enguedellar ao bipartito nunha brañeira
da que non soubo saír. Pero non
nos enganemos. O bipartito non
caeu por corrupto, nin porque os
galegos se negasen a perdoarlle á
esquerda o que sempre tolera na
dereita, senón pola súa incapacidade de facer funcionar a coalición, e pola consecuente baixa
de eficacia na xestión dos asuntos públicos. E de aí se desprende tamén a peor das conclusións
que cabe sacar das eleccións do
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1-M: que a derrota non se vai cebar especialmente no BNG ou no
PSOE, senón nas posibilidades
de reconstruír unha alternativa
que xa non é crible, e que pode
precisar un largo proceso de rexeneración.

2. Quen é Núñez Feijoo?
Dicían as enquisas que Alberte
Núñez Feijoo non era moi coñecido para os electores galegos. E
dicíamos os politólogos que era
unha aposta moi solitaria, que
non tiña un equipo suficiente
para visualizar unha alternativa, e
que iniciara con certo atraso o sitio e conquista do Pazo de Raxoi.
Para dicir o mesmo con outras
palabras, tanto os comentaristas
achegados ao PP como as respostas que o propio Feijoo adoitaba
darlle aos que se interesaban por
el, insistían en que Alberte Núñez
era “un técnico”, que esa era a vía
pola que ía escalar as murallas da
Xunta, e que non lle importaba
dar unha certa sensación de timidez e desmarque fronte aos ouropeis cos que adoita revestirse a
alta política institucional.
Agora, a touro pasado, pode dicirse que esta descrición era basicamente certa, que Núñez Feijoo
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non dispoñía dun especial carisma nin dunha personalidade fascinante para ser candidato, e que
incluso fixo unha campaña que,
tanto nos aspectos políticos coma
nos ideolóxicos, tivo un perfil suficientemente baixo como para
que agromaran sobre el os picos
infectos da campaña de lixo que
foi instrumentada, e lamentablemente asumida, polos electores
galegos. Fronte á imaxe de anteriores campañas populares, que
moitos expertos explicaban erroneamente sobre a base carismática de Fraga, o baixo perfil político
escollido por Núñez Feijoo acaba
de demostrar que a vitoria é sobre todo do Partido Popular, cuxo
aparato electoral conecta de forma envexable coa cultura política
do noso país, e cuxos programas
teñen renunciado a poñer o dedo
acusador sobre os comportamentos e as inercias que manteñen a
Galicia –con ou sen fondos estruturais, con gobernos amigos
ou inimigos, e con autonomía ou
sen ela– nos derradeiros postos
do ranking de desenvolvemento
das comunidades españolas e das
rexións europeas occidentais.
Neste contexto, propio dunha
cultura electoral eficientista e
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chea de inercias, resulta evidente que Núñez Feijoo acertou de
cheo coa súa campaña de baixa
intensidade, mentres Pérez Touriño se estrelaba contra a realidade
social e a historia da autonomía
con unha campaña presidencialista que –carente de sentido e de
contidos– parecía argallada polos
seus inimigos.
Con estes datos cabe pensar
que o novo presidente vai ficar
moi lonxe do modelo fraguista, e
que chega coa suficiente información para enlazar algúns acertos
sen cometer grandes erros. Con
respecto ao PP de Fraga, Alberte
Núñez Feijoo vai a ser máis aberto, máis dialogante e menos sectario. E, por contraposición con
Pérez Touriño, vai exercer unha
vixilancia máis directa e persoal
da Administración e, alomenos
durante os primeiros anos, vai
ser meticuloso na administración
dos bens públicos.
Dende a perspectiva contraria,
Alberte Núñez Feijoo está amosando unha gran impaciencia
por demostrar que é “diferente”,
cousa que, de non cambiar, podería levalo a cometer moitos erros
no campo do ensino, nas relacións empresariais e na previsible

revisión das políticas enxergadas
–especialmente na área territorial
e de vivenda– polo goberno bipartito. Pero esta é unha historia
por escribir, e que teremos longos
anos para seguir.

3. Paul Krugmann e Ben Bernanke falan da crise
Máis dunha vez teño comentado que a falta de políticas económicas consensuadas no seo da
Unión Europea estalle proporcionando un camiño mallado ao papanatismo intelectual e mediático
que caracteriza as nosas relacións
cos Estados Unidos de América. E
por iso resulta posible que, falando no mesmo día, e dicindo cousas en boa medida contraditorias,
Paul Krugmann e Ben Bernanke
nos manteñan enguedellados nas
súas tópicas análises. O que veu
a dicir Ben Bernanke é que os
Estados Unidos xa albiscan a fin
do túnel, que as hipóteses dunha
recesión prolongada xa están desbotadas, e que o ano 2010, aínda
nun marco de destrución de emprego, pode ser xa un ano de crecemento. E o que dixo Krugmann
foi exactamente o contrario: que a
crise será longa e dramática, que
as medidas que se están aplicando
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en Estados Unidos e Europa non
teñen a radicalidade que lles sería
necesaria, que falta coordinación
internacional, e que o exemplo de
Xapón debería ser suficiente para
manternos en garda permanente.
Non se trata de infravalorar nin
desprezar os aportes deses que
agora deron en chamarse gurús.
Pero tampouco é razoable que
Europa siga sen preguntarse pola
fiabilidade e a independencia das
análises que nos chegan do outro
lado do Atlántico, e se non terá
chegado o momento de diagnosticármonos nós os nosos propios
males. Porque se as palabras de
Bernanke soan a puro desexo, sen
máis aporte crítico que o que nos
levou ao desastre no que estamos,
e sen que se teña demostrado
que os Estados Unidos xogaron e
xogan lealmente con Europa, as
verbas de Krugmann referidas a
Europa e ao seu sistema monetario, e as dedicadas especialmente
a España e ao euro soan non só
a puro dilate, senón ao enésimo
intento de frustrar o nacemento
dunha moeda alternativa ao dólar
e de manter a Europa –ás veces
penso que o merecemos!– sometida ao liderado e control da economía americana.
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Alguén poderá obxectarme que,
especialmente no caso de Krugmann, non estou falando máis
que dalgunhas conferencias que
o Premio Nobel veu a dar nalgunhas Universidades europeas
entre as que se encontra a de Sevilla, e que contra o vicio de ditar
leccións e impoñer camiños que
non foron solicitados hai a virtude
de facer oídos xordos e seguir o
noso propio camiño. Pero eu creo
que tanto as solucións das crises
como o proceso de soerguemento
dunha economía e dun sistema
monetario europeo son elementos
fortemente dependentes da opinión pública e da confianza que
esta teña nos procesos mencionados. E por iso considero unha
irresponsabilidade que, cando xa
temos experiencia do que pode
significar todo o sistema de informacións, teorías, ratings e auditorías elaborados polos americanos
ao servizo da súa propia economía,
da súa moeda e dos seu sistema
bancario, sigamos recibindo como
apampados –é dicir, dunha forma
acrítica e con unha permeabilidade digna de mellor causa– as
banalidades e os tópicos cos que
se pretende embarrancar os nosos
tímidos intentos de ordenar con

Unha torre edificada na area

sentido de futuro a economía e
os sistemas bancarios e bursátiles
europeos.

4. O difícil porvir da Lingua
Galega
Contra todo prognóstico, a idea
de que Galicia ten un serio conflito lingüístico –derivado da súa
“imposición” no ensino– estase
asentando entre nós. Nos seus
primeiros momentos pode dicirse que a demanda dunha utópica
harmonía bilingüe, baseada na
libre elección dos pais, non era
máis que un instrumento fabricado pola COPE e polos diarios
ABC e A Razón para reforzar a loita contra a progresiva descentralización do Estado, e que a absurda
acusación de que o castelán está
en perigo de extinción na periferia
de España non pasaba de ser unha
forma distinta de dicir que, grazas
á presión exercida por Cataluña
e Euskadi, España está sempre a
punto de fenderse en anacos que
precedan á extinción da nosa historia española, da nosa lingua castelá e do noso país. Neste punto,
xa que logo, o conflito lingüístico
tiña a mesma virtualidade que a
loita contra o Estatuto catalán, xa
que ámbolos dous estaban pen-

sados para potenciarse e facerse
máis visibles.
Pero, mentres noutras comunidades este conflito no tivo grandes
apoios sociais, en Galicia deuse o
paradoxo de que, a pesares de termos o modelo máis harmónico e
máis fácil de xestionar, unha parte
importante da cidadanía rendeuse
ao simplista argumento de que a
imposición non é esencial ao modelo educativo, e de que cada pai
pode esixir un modelo lingüístico
á carta para cada rapaz ou para
cada pai.
Por unha estraña circunstancia
da vida, os pais galegos teñen claro
de que se pode impoñer o inglés,
por exemplo, pero non o galego, e
que, sendo a imposición –ou algo
parecido– un instrumento esencial do proceso de socialización
e do proceso educativo, os nenos
galegos só deben ser perfectamente habilitados e normalizados
en galego –isto é, coñecer e utilizar con plena normalidade a súa
fala nai– cando o neno está dotado dun heroico e natural amor a
unha lingua que non coñece case
nada, ou cando ao pai non se lle
antolla apoiar ao Partido Popular
polo estraño procedemento de
atacar á súa lingua propia e facer
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ao seu fillo bilingüe en inglés. Impresionante!
O certo é, no tanto, que este
absurdo conflito xa está instalado
entre nós, e que, a pesares do seu
difícil enunciado –tanto en termos
pedagóxicos como de xestión– a
idea de revisar o modelo lingüístico asentado no ensino foi plenamente aireada, e en boa medida
confirmada, polo propio proceso
electoral. Preso da súa présa por
emendar ao bipartito, Núñez Feijoo xa anunciou algunha medida
que, sobre o feito de non ter consenso ningún entre a sociedade
galega, tampouco está formulada
como unha proposta realista que
impida a sensación de que a nosa
política lingüística esta a piques
de ser entregada a grupos minoritarios que, como Galicia Bilingüe,
fixeron do galego un instrumento
de acción política.
Xa que logo, creo que os galegos
que creemos en Galicia e na súa
expresión lingüística debémonos
centrar sobre este punto do programa de goberno de Núñez Feijoo. Porque, se ben é certo que o
tempo nos vai subministrar outra
longa serie de temas nos que está
comprometido –en termos económicos e sociais– o futuro desta
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terra, seguramente non hai ningún outro que sexa tan sensible e
tan visible para todos os galegos,
e no que se poidan facer patentes
as novas claves de interpretación
da nosa realidade nacional e cultural.
O futuro dos idiomas minorizados xa é difícil, de por si, no
seo das sociedades mediáticas e
postmodernas. Pero máis o será
se non somos capaces de asentar
unha discriminación positiva que,
asentada na ética percepción da
identidade cultural, priva aos nosos fillos dos recursos e esforzos
que precisan para manter a herdanza dos nosos pais. E por iso
cómpre non esquecer que está
virando o aire e que o partido se
nos está poñendo en contra.

5. Ollando cara o territorio
Tan pronto como se coñeceu a
vitoria do PP, as asociacións de
empresarios da construción de
Galicia empezaron a remitirlle a
Núñez Feijoo uns informes que
veñen caracterizados por dúas
peticións máis que esperables: a
primeira, que volva a considerar
ao sector da construción como
o único que pode xerar emprego e crecemento económico en
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proporcións significativas, e que,
para facer posible a recuperación
dos esplendores pasados, se modifican á baixa, ou se extingan directamente, as normas do hábitat,
os controis na adxudicación de
vivenda de promoción pública, e
as restricións da construción que
pesan sobre determinados territorios.
E por iso cómpre lembrar que,
se ben as normas ditadas baixo a
dirección de Tareixa Táboas non
son indiscutibles, si o é en cambio
o espírito de dignificación da vivenda, de socialización da mesma
e de protección do territorio que
alenta nestas e noutras medidas
adoptadas polo goberno bipartito.
A reforma da norma é algo sempre

posible en función das circunstancias e da filosofía que move unha
determinada alternativa política.
E iso faise substituíndo unha norma por outra, e mantendo íntegros os avances acadados a favor
do ben común e do progreso sostible. O que non sería de recibo é
o relaxamento xeral do que xa está
encarrilado, e a volta a un proceso
de masiva destrución do hábitat
e do territorio ao que os galegos
levamos tanto tempo entregados.
Porque o noso país é, máis que
nada, lingua e territorio. E cometeríamos un grave erro se non
souberamos darlle continuidade a
aquilo que estaba ben orientado.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Polo que a ti se refire, Menelao,
alumno de Zeus, a fortuna non dispón que acabes a vida e cumpras o
teu destino en Argos, país fértil en
cabalos, senón que os inmortais te
enviarán aos Campos Elíseos, nos
confíns da terra, onde se atopa o
loiro Radamantis.
Alí non hai inverno longo senón
que os humanos gozan dunha vida
feliz ao abrigo da neve, da xeada e
da chuvia, e dende o seo do Océano
érguese o sopro harmonioso e refrescante das brisas do Céfiro.

Estas palabras están tomadas
do libro IV, 563 da Odisea, atribuído cada vez con maior firmeza
a Homero, e que este debeu de
fixar por escrito arredor do ano
700 a.C., logo dun período de
transmisión oral. Tanto a Iliada
como a Odisea, a pesar da súa tan
ceda aparición, seguen a ser consideradas obras mestras do xénero
épico. Nelas non faltan a codificación tanto dos temas como das
formas, o dramatismo da acción
e do conflito entre as forzas, nin
tampouco a exaltación das virtu90
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des heroicas, así como da piedade, da fidelidade e da amizade.
A través do retallo asistimos
tamén á posiblemente inicial e
idealizada referencia ao remoto
Occidente, onde o poeta sitúa a
paradisíaca comarca dos Campos Elíseos na que vive, ou reina,
Radamantis, fillo de Zeus e de
Europa, aquela filla do rei fenicio de Tiro, que o deus raptara
adoptando a figura dun touro, tal
como pode verse na escultura que
no seu honor se amosa na viguesa
praia de Samil.
No mesmo poema cítase tamén
Menelao, rei de Esparta, marido
da Helena que seducida por Paris
foi a causante da guerra de Troia.
Como Argos coñeceuse, nuns
casos, a comarca próxima a Micenas, e noutros o Peloponeso, e
mesmo toda Grecia. En canto a
ese refrescante Céfiro co que se
recrea, é o vento do Oeste.

Audiovisual
O debuxante David Pintor gañou o 4 de febreiro pasado o VI
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Premio Pura e Dora Vázquez,
pola súa obra Encontro ás agachadas. Trátase dunhas ilustracións
que ofrecen unha historia futurista coa que trata de recoller o
espírito da comarca de Lires. A
Deputación coruñesa vai editar o
traballo nas datas do Día das Letras Galegas.
A vocalista Uxía (Sanguiñeda,
Mos, 1962), ven de recibir o Premio de Música na súa XIII edición,
pola mellor cantiga en Lingua galega Rumores de falúas. Uxía que
debutara no mundo discográfico
en 1986, editara xa varias obras,
entre elas Eterno navegar.
A Deputación coruñesa patrocina a xira da Orquestra Sinfónica
de Melide co seu espectáculo,
Grandes Coros de Ópera, que levará unha selección das máis populares pezas corais de Verdi, Bizet e
Rossini, por Culleredo, Betanzos,
Ferrol e A Coruña.

Banda Deseñada
Aproveitando algo tan inútil
e de actualidade como son eses
agresivos anuncios que, non sabemos quen puxeron nalgúns
autobuses, os humoristas gráficos
do grupo de Kiko Da Silva pretenderon facer publicidade da súa

Revista Retranca nos transportes
vigueses. A súa proposta foi a de
“Probablemente os deuses non
existan, pero a cultura galega si.
Porque non falamos das cousas
que existen?” O intento durou
nada máis que seis horas. Mais a
capacidade de reacción dos humoristas foi superior ao que se esperaba e, ao final, e postos de acordo
coa empresa, o seu anuncio ficou
deste xeito: “Probablemente Zeus
non exista pero a cultura galega
si. Porque non falamos das cousas
que existen?”
Por segundo ano consecutivo a
Banda Deseñada galega contou
cun espazo propio nun dos festivais máis emblemáticos do Cómic, o da localidade francesa de
Angoulême. Nel, e en presenza
de varios membros da nosa ilustración, celebrouse unha mostra
sobre Dez anos da BD galega.
Angoulême ven ser a antesala do
Saló del Cómic de Barcelona, a
celebrar os próximos 29 de maio
ao 1 de xuño.
Por man da editorial vasca Astiberri, dúas obras galegas, A teitaría do oso malaio, do ourensán
David Rubín, e O Evanxeo de Xudas, de Alberte Vázquez, van ser
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traducidas ao francés, o italiano e
ao checo.
O primeiro de Abril de 1938,
no primeiro número da revista
Action Comics, aínda que a súa
portada figure datada no mes de
xuño, chegou ao público Supermán, un personaxe sumamente
reiterativo mais que, a pesar disto,
acadou un éxito autenticamente asombroso. Os seus creadores
foron o estadounidense Jerry Siegel (1914-1996) e o canadiano
Joe Shuster (1914-1992). Posteriormente foron substituídos por
outros. Supermán foi tamén o primeiro dos que se deu en chamar
superheroes, ou seres dotados de
superpoderes, cousa que non é
completamente exacta, posto que
todos cantos heroes gráficos, e
non gráficos, existen ou existiron,
dun xeito ou doutro, foron tamén
seres superiores, ou cando menos,
invencibles. Comentamos isto
hoxe porque un exemplar daquel
primeiro número de Action Comic, que entón se vendera por 10
centavos de dólar, foi subastado o
14 de marzo do 2009 pola incrible
cifra de 245.796 Euros.
Enma Ríos Maneiro (Vilagarcía,
1976), que comezou a súa carreira
no inseguro mundo dos fanzines,
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212

e pasou despois polo grupo Barsowia, conseguiu, porén, acadar
unha ampla sona a causa do seu
estilo agresivo e irreverente. Nun
intre tan difícil como o actual,
unha editora tan prestixiosa como
a Marvel estadounidense pídelle
traballos. Mais Enma sabe que
en Galicia non hai unha demanda
de cómics o suficientemente importante como para facer rendible
esta industria. E engade “O boom
da BD en Galicia é máis un fenómeno mediático que outra cousa”

Cine e Teatro
Do 18 ao 22 de marzo, é dicir,
mentres entra en máquinas este
número de Encrucillada, celebrarase en Tui a V Edición do seu
Play-Doc ou Festival de documentais. Sabemos que se representarán máis de 30 filmes procedentes do Xapón, Reino Unido,
Eslovaquia, Irán, Israel, Polonia
e, por suposto, de Galicia. Mais
tamén haberá interpretacións
musicais, así como unha mostra
do pintor iraniano Jamshid Aminfar, protagonista ao mesmo tempo
do filme Cyanosis, e senllas atencións especiais ao director lituano
Audrius Stony e ao polaco Bogdan
Dziworski. O xurado internacio-
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nal estará encabezado por Georgi
Lazarevski.
Son trece os espectáculos da
nosa escena nominados nas distintas categorías dos Premios María Casares de Teatro 2009. A gala
de entrega de galardóns terá lugar
o próximo 25 de marzo no teatro
Rosalía Castro de A Coruña..
O incombustible Manuel Lou‑
renzo (Ferreira de Valadouro,
1943), autor e actor teatral autenticamente prolífico, ben de
rematar a súa obra As Dunas. As
Dunas pódese considerar como
“un cabaré sobre o Paraíso perdido”, ambientado na Mariña luguesa. A súa estrea tivo lugar no
Salón Teatro de Santiago no que
permaneceu varios días do mes
de marzo. Neste caso a dirección
correu a cargo de Quico Cadaval
(Ribeira, 1960), tamén actor e
adaptador teatral.
Polos mesmos días o Teatro Rosalía da cidade herculina acolleu
tamén a representación dunha
nova produción do Centro Coreográfico Galego, a denominada Giseliña, unha adaptación libre da
obra Giselle, que resalta os ideais
románticos. O responsable da
mesma é o catalán Cisco Aznar,

un bailarín moi prezado en Suíza,
país no que reside.

Decesos
O 16 de febreiro finou en Vigo
Xosé Guillermo (Carballo, 1947).
Xosé Guillermo, artista plástico e
membro do colectivo Fundición
Nautilus tratou sempre de achegarse ao público cos seus traballos. Na cidade olívica fican obra
súas como as denominadas Azulmarino, Verde primavera ou Hipocampus, que poden ser admiradas
na Facultade de Ciencias do Mar.
A súa derradeira mostra antolóxica, Danza nos Tempos, con máis
de cen pezas, celebrouse en setembro pasado na mesma Facultade.
Outra grave perda foi a do intelectual, profesor e poeta, Avelino
Abuín de Tembra (Dodro, 1931,
Compostela, 2 marzo 2009). Abuín
de Tembra estudou Filoloxía e Letras na USC, graduándose en filoloxía Románica. Impartiu docencia no Colexio Manuel Peleteiro.
Pola súa iniciativa creáronse en
1963 os Xogos Florais do Ensino
Medio; máis tarde fundou o Pedrón de Ouro, e Galicia Viva. Na
actualidade era tamén secretario
da Fundación Rosalía Castro.
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Etnografía
O Mosteiro de Santa María de
Oia, edificado onda o bravo mar
das mariñas próximas a Baiona,
recibiu non hai moito tempo dezaoito mil euros para a súa recuperación interior. No mes de
febreiro pasado, a Consellaría de
Cultura programou unha nova intervención consistente no apontamento e reforzo da estrutura e
rehabilitación das balaustradas e
elementos decorativos, así como
na colocación dun pararraios. A
inversión ascenderá a cento setenta mil euros.
O Castro de Santa Trega, situado no alto do monte do mesmo
nome, na Guarda, sobre a foz do
Miño, a pesar de ofrecer algúns
achados anteriores ao ano 500
a.C., preténdese agora datalo no
século I a.C., e polo tanto incluílo
na cultura romana, aínda que en
ningún dos lugares colonizados
por Roma existan construcións
que se parezan ás dos castros.
Afortunadamente, e a pesar de
semellante discrepancia, a Consellería de Cultura e Deporte
ven de destinar un investimento
de 232.000 euros para convertelo nun grande Parque Cultural
musealizado. Complemento des94
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ta actuación vai ser a de destinar
434.000 euros ao Centro de Interpretación do Castelo de Santa Cruz, tamén na foz do Miño,
en Camposancos, un interesante
exemplar da arquitectura militar
fronteiriza do século XVII.
Salinae, o Centro Arqueolóxico
do Areal, en Vigo, abriu por fin as
súas portas, coa atención a visitas
concertadas para grupos pertencentes a colexios, especialistas
en arqueoloxía e terceira idade.
Como o seu nome indica, Salinae,
consiste en salinas ou lugares destinados á salgadura, neste caso si
utilizados polos romanos, aínda
que se sospeita que tal actividade
era xa coñecida no país antes da
chegada destes, no ano 29 a.C.
En 1927 o arquitecto porriñés
Antonio Palacios Ramilo (18741945), deu remate ao emblemático Teatro García Barbón en Vigo.
Algo que xa é historia. Porque a
partir do 22 de marzo de 1984,
este edificio, adquirido pouco antes por Caixanova, converteuse
no Centro Cultural desta entidade, o lugar onde se centraron os
principias eventos da cidade. O
recente 25 aniversario deste feito
serviu para que se iniciase unha
destacada xeira de celebracións
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conmemorativas, que se estenderá ata o mes de maio próximo.

As Letras
O sábado día 7 de febreiro pasado, Margarita Ledo Andión
(Castro de Rei, 1951), escritora,
cineasta, e catedrática de Comunicación Audiovisual na USC,
pronunciou o seu discurso Do
bucle e a fenda. Para un ensaio crítico sobre a cultura galega. “Que
unha muller coma min sente na
cadeira dun bispo anuncia que o
futuro terá que ver co laicismo,
igualdade e compromiso público,
é dicir, político”. Con tales palabras, Margarita Ledo entrou na
Real Academia Galega. A réplica
ao seu discurso correu a cargo de
Rosario Álvarez.
Unha grande parte da intelectualidade cultural do país rendeulle unha homenaxe no Centro
Cultural Caixanova a Xosé Lois
Méndez Ferrín, (Ourense, 1938),
Doutor en Filoloxía, dramaturgo, poeta, prolífico autor, editor,
e Premio Nacional de Literatura. No acto foi presentado o libro A semente soñada, coeditado
por Sotelo Blanco e Xerais, unha
obra que fai o un retrato do ho-

menaxeado a través de artigos de
sesenta escritores.
O once de febreiro foi presentado na Biblioteca Ánxel Casal de
Compostela o acordo entre a Editorial Galaxia e Google Books, por
medio do cal poderá accederse
aos fondos literarios do catálogo
da primeira a través da rede. Case
que ao mesmo tempo esta entidade e a USC decidiron tamén que
unha parte dos fondos editoriais
desta poidan ser consultados a
través da rede.
Segundo as estatísticas, resulta que no ano 2008 a edición de
obras galegas aumentou un 58 %,
acadando un total de 3.700. As
mesmas estatísticas distinguen
entre o número de títulos imprentados, que si aumentou, e a
cuantía das tiradas, que se reduciu. Algunhas editoriais maniféstanse relativamente satisfeitas cos
resultados do ano, mentres que
outras, especialmente as pequenas, consideran que o panorama
é desalentador, e o presidente dos
editores anuncia que a crise acabará por chegar a Galicia.

Novas en Xeral
Os días 6 a 8 de marzo pasado,
e coa asistencia de preto de duas95
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centas mil persoas, celebrouse
en Baiona a conmemoración da
arribada, o primeiro de marzo de
1493, da Carabela Pinta, capitaneada por Martin Alonso Pinzón,
traendo a nova do descubrimento
do camiño do Occidente. Como
nas trece edicións anteriores, foi
todo adobiado coa lectura dun
bando, a edición dunha revista,
conferencias, concertos medievais, protocolos de exaltación, torneos de xusta, tiro con arco, cetrería montada, obradoiros artesáns,
desfiles e mostras de traxes medievais, e un importante mercado de época. Mágoa a escasísima
fidelidade histórica que se puido
observar nos elementos dependentes das persoas culturalmente
responsables dos mesmos.
O Consello da Xunta declarou
recentemente á casa familiar de
Castelao en Rianxo Ben de Interese Cultural coa categoría de
sitio histórico. Con esta decisión
culmina unha actuación que se
puxo en marcha no mes de xullo
do 2006.

Premios
Para Mariví Villaverde, escritora filla do derradeiro alcalde
republicano de Vilagarcía, e pos96
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teriormente exiliada, foi o premio
Bos e Xenerosos da Asociación
de Escritores en Lingua Galega.
Así mesmo, esta asociación decidiu concederlle a letra E ao autor
Agustín Fernández Paz, e a mención de Escritora Galega Universal á mexicana Elena Poniatowska.
O Consello de Ministros concedeulle a comezos de marzo pasado
a Isaac Díaz Pardo (Compostela,
1920) a Medalla ao Mérito nas Belas Artes. Díaz Pardo, intelectual e
artista sempre exemplar, fundou
hai moitos anos a admirable fábrica de cerámica de Sargadelos, así
como Edicións do Castro.
Xosé Neira Vilas (Gres, Vila de
Cruces, 1928) ben de ser distinguido co Premio da Asociación
Cultural O Facho, en base “á súa
longa traxectoria en defensa da
dignidade do país”. Con este motivo foille tributada unha homenaxe en Santiago o pasado 18 de
marzo, data na que se amosou moi
satisfeito polo florecente período
actual da nosa literatura. Neira Vilas, narrador, ensaísta, xornalista,
poeta, numerario da RAG, Doctor
Honoris Causa polas Universidades da Coruña e La Habana, tiña
xa, así mesmo, Premios da Crítica

O primeiro dos poetas

en Narrativa e Ensaio, así como
as Medallas Castelao, do Pedrón
de Honra e de Celanova Casa dos
Poetas. Despois de moitos anos
en América, reside na actualidade
no seu Gres natal, onde desenvolve actividades na Fundación Neira Vilas e na organización Follas
Novas.

vila do Lérez vaise converter nun
centro de reflexión e debate no
que serán varios os autores que
aborden temas dende unha perspectiva multidisciplinar. Marta
Harmecker, é autora, entre outros
traballos dos Cadernos de Educación Popular e Os conceptos elementais do materialismo histórico.

Varia

O Festival Internacional de Títeres de Redondela, chegará ao
seu X aniversario na actuación
do 18 ao 24 de maio próximos.
Seguindo a filosofía do seu creador, Juanjo Amoedo, este Festival
continúa na liña de involucrar na
súa celebración á maior cantidade
posible de institucións, sectores
sociais, e xentes da vila, coma xeito de manter este acontecemento
como a máis importante manifestación cultural da mesma.

Das tres mil pezas que se conservan da obra de Afonso R. Castelao
(1886-1950), político, escultor,
pintor e debuxante, esparexidas
polo mundo, están xa catalogadas
arredor de 1.600. Este é o balanzo que ben de presentar Avelino
Pousa Antelo, presídente da Fundación Castelao. A súa obra consiste en discursos parlamentarios,
cartas, manuscritos, debuxos, colaboracións literarias, creacións
en prosa, textos teatrais, artigos,
entre eles un acerca do plebiscito
de autonomía.
Marta Harmecker, socióloga chilena centrada no movemento obreiro, antigamente católica e máis
tarde asesora do goberno de Cuba,
vai ser a encargada da clausura da
XXVI Semana da Filosofía que se
vai celebrar do 13 ao 17 de abril en
Pontevedra. A consecuencia dela a

Os datos tirados das institucións, entidades e empresas, como
o Palacio de Congresos e a Universidade da Coruña, hoteis, etc.
indican que o chamado turismo
de Congresos nela celebrados,
beneficiou á cidade herculina en
arredor duns corenta millóns de
euros.
Xoán Bernárdez Vilar
xoaberna@mundo-r.com
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Rolda de Igrexa
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Roubo a Serrat parte do retrouso da canción consciente de
que faltan os versos. Pero foi o
que se me ocorreu ante as últimas
incidencias da Igrexa na opinión
pública, ou nos que presumen de
ser opinión pública. Tanto o Vaticano como a Conferencia Episcopal Española, e segundo se miren
as intencións, se é que as hai, provocaron varios temporais mediáticos no medio dunha crise da que
apenas se fala pero que ten pinta
de botar todo o cotarro pola borda. Un vaise fartando de ter que
dar continuas explicacións a xentes perplexas que preguntan: pero
que vos pasa que andades alterados? Leo en El País un magnífico
artigo do filósofo Gianni Wattimo
no que se pregunta se a relixión
non se está convertendo en inimiga da civilización e dá que pensar.
Nestes días de paixón medito desde o silencio, penso si todo isto
que remexemos unha e outra vez
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ten moito que ver con aquel Xesús
do madeiro ou do que andou polo
mar. Lefebvrianos, preservativos,
excomuñóns e linces marcaron o
paso dun convulso viacrucis nesta
coresma.

COUSAS DE ROMA E DO MUNDO
Confeso que quedei medio pampo ao ver que nun deses programas
que chaman de telelixo varios contertulios opinaban sobre Ratzinger
e os condóns. Nunca imaxinei ao
Pontífice alemán tema de conversa
de xente tan dispar e atolada: un
perruqueiro, unha vidente, algúns
especialistas en cameos e braguetazos, un ex xenro da neta do… Como
anda o patio! pensaba eu. Como
comprenderedes optei por outros
entretementos mais liviáns e menos metafísicos, como o fútbol,
pois cando un mira a televisión
ha ser sobre todo para distraerse
un pouco dos afáns diarios e non
para romper os miolos con estes
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cranios privilexiados que diría o
Max Estrella en Luces de Bohemia. Bisca o Barça.
Coma sempre, esaxérase, e a
historia de Bieito XVI cos condóns
non foi tanto como contan. O Papa
fixo unhas declaracións aos xornalistas que o acompañaban no
avión con destino a África. Cando
abordou o tema da Sida dixo que
non só bastaban os preservativos,
os cartos ou as campañas, e que
había que humanizar a sexualidade e crear relacións de amizade de
cara aos enfermos. Ninguén podía
agardar que o Papa bendicira os
condóns en África, aínda que todos sabemos que hoxe é a mellor
defensa contra o contaxio da Sida,
e que se reparten en parroquias e
colexios por moitos misioneiros.
Pero tampouco foi tan explícito,
quizais inxenuo, para caer nas
mans dos sensacionalistas. As reaccións foron tremendas en todo
o mundo, e unha vez máis Ratzinger aparece protagonizando unha
polémica que non lle fai ningún
ben á Igrexa.
Viñamos de pasar o temporal
dos lefebvrianos que é como son
coñecidos os membros da Fraternidade Sacerdotal San Pío X, nada
no 1970 de mans do bispo Marcel

Lefebvre, que sería suspendido
a divinis por Paulo VI en 1976 e
excomungado por Xoán Paulo II
en 1988, trala ordenación de 4
bispos sen o permiso do Vaticano.
A Fraternidade conta cuns 500
sacerdotes, 200 seminaristas, 300
consagrados e milleiros de fieis
distribuídos por Europa e algúns
países de América Latina. Na actualidade, Bernard Fellay, un dos
bispos ordenados por Lefebvre é
o superior xeral. Como sabedes,
a Fraternidade de San Pío X non
acepta o Concilio Vaticano II, e
amósanse contrarios á curia modernista que rodea o Papa, a liturxia postconciliar, ao ecumenismo,
a colexialidade e o diálogo interrelixioso. Ratzinger viviu moi de cerca este conflito como responsábel
da Congregación para a Doutrina
da Fe. El mesmo negociou con
Lefebvre ata o último momento, e
aos 4 meses de ser elixido Papa,
mantivo un primeiro encontro con
Bernard Fellay en Castelgandolfo.
Recordamos que o ano pasado
o Papa publicou motu proprio
Summorum Pontificum, permitindo a liturxia preconciliar, o que se
entendeu como un signo de achegamento aos lefebvrianos. Pero a
resposta da Fraternidade foi sem99
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pre negativa en canto a asumir o
Vaticano II.
O 24 de xaneiro deste ano o
Papa levantou a excomuñón aos 4
bispos da Fraternidade S. Pío X,
previa carta de petición do propio
Fellay. Non se fixeron esperar as
reaccións en todo o mundo e comezaron a chuzar críticas contra
Ratzinger, bispos, teólogos, comunidades, xornais…Hans Küng
mesmo pediu a dimisión do Papa.
Houbo tal desconcerto que algúns
bispos iniciaron unha campaña
de adhesión ao pontífice. Bieito
XVI, algo sen precedentes, escribiu unha carta o 10 de marzo a
todos os bispos do mundo, doído
polas críticas e dando razón da
súa decisión e admitindo algúns
erros na forma de levar as cousas.
Pero a fenda estaba aberta e comezou o ruxerruxe sobre guerras
e divisións na curia romana. A
cousa empeorou cando se destapou que un dos bispos lefebvrianos, Richard Williamson, nega o
holocausto nazi contra os xudeus.
Unha vez máis Ratzinger tivo que
rectificar e condenar a postura do
prelado ante os berros da comunidade xudía e de medio mundo.
Unha torpeza? O papa afirmou
que descoñecía as declaracións
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do bispo Williamsom. É posíbel
tal fallo no super-informado Vaticano? Williamsom foi expulsado
da Arxentina onde dirixía un seminario da Fraternidade, e aínda
que pediu desculpas e mesmo foi
censurado por Fellay que o relevou
do seu cargo, o Vaticano declarou
que non eran suficientes as escusas, agardando unha destitución
por parte da Fraternidade de San
Pío X. Williamsom despachouse a
gusto falando da liturxia postconciliar como dunha torta envelenada e do ecumenismo como algo
diabólico, profetizou tamén unha
terceira guerra mundial e un gran
vertido de sangue na Igrexa.
Non remata aquí este culebrón
ao que hai que engadir o caso da
designación como bispo auxiliar
de Linz, en Austria, de Gerhard
M. Wagner, o 31 de xaneiro, que
levantou unha forte polémica.
Este individuo, ademais de ultraconservador, é coñecido polo seu
odio aos homosexuais e por declarar satánico a Harry Potter, o protagonista dunha serie de novelas
e filmes xuvenís. Ao episcopado
austríaco non lle gustou o candidato e protestou. Wagner, presentou a renuncia a Roma a mediados
de febreiro. O episcopado austría-
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co pediu acompañar os procesos
de designacións de bispos en cooperación co Vaticano. Ao Papa
hai que darlle información fiable
e os fieis merecen que os bispos
sexan nomeados non contra senón
para unha igrexa local. É a segunda vez que Bieito XVI ten que
aceptar a renuncia dun bispo por
escándalo, recordemos que en xaneiro de 2007, e unha hora antes
da cerimonia de toma de posesión
como arcebispo de Varsovia, tivo
que renunciar Stanislaw Wielgus,
acusado de colaborar cos servizos
secretos comunistas.
O 9 de febreiro e despois de tres
días de suspensión da alimentación e hidratación artificial que a
mantiña en estado vexetativo desde había 17 anos, faleceu a moza
italiana Eluana Englaro. No momento do pasamento o parlamento
italiano debatía unha proposta de
lei impulsada por Berlusconi que
pretendía impedir de urxencia a
morte de Eluana. O caso viña
provocando serios enfrontamentos entre políticos, movementos e
Vaticano. Algún deputado da dereita cualificou o feito de asasinato e desde o Vaticano ameazouse
con excomuñón para os médicos
e familiares de Eluana. O caso

tivo repercusión en todo o mundo,
e iniciáronse campañas a prol e
en contra da decisión dos pais de
Eluana de suspender o tratamento médico. O voceiro do Vaticano,
P. Lombardi chamou á reflexión
recoñecendo que a morte da moza
deixaba unha sombra de tristeza
polas circunstancias nas que se
producira. O Cardeal Lozano Barragán pediu deixar as polémicas
e buscar un espírito de perdón e
reconciliación. Foron moitos os
grupos e colectivos cristiáns que
apoiaron á familia de Eluana en
momentos ben duros. A moza foi
enterrada na vila dos seus avós,
Paluzza, no norte de Italia, cun
funeral católico no que o párroco
se dirixiu á defunta dicindo: “agora xa es libre, estás preto de Deus
e coñeces a verdade, pídoche que
nos ilumines a todos e que esteas
cerca do teu pai e da túa nai”. Na
cerimonia leuse unha nota do
bispo da Diocese, Pietro Brollo:
“Eluana merece unha gran manifestación de afecto, ela falounos e
interrogounos. Ti estás agora na
verdade, e coñeces mellor ca a nós
a verdade”. O caso de Eluana garda similitude co de Inmaculada
Echevarría, a muller que morreu
en Granada no 2007, tras pedir
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que lle retirasen o respirador que a
mantiña con vida. Ambas permaneceron en institucións relixiosas,
nas que foron coidadas durante
anos, ata o momento da morte en
que tiveron que optar por clínicas
privadas ou públicas.
Outra polémica veu da man da
excomuñón que o arcebispo de
Recife, no Brasil, José Cardoso,
fixo pública a primeiros de marzo
por un aborto practicado a unha
meniña de 9 anos que fora violada polo seu padrastro. A excomuñón caeu sobre a nai da meniña e
o equipo médico que operou. Ao
violador parece que non lle tocou
nada, salvo a detención por parte
das autoridades. O goberno do
Brasil enfrontouse ao arcebispo,
e tanto o ministro de saúde como
o presidente Lula, que se confesa católico, cualificaron a medida
como radical e falta de caridade.
Non contarei o que dixeron centos de asociacións feministas de
todo o mundo. Unha vez máis a
Igrexa aparece como acusadora,
condenadora, ante un drama humano no que penso eu había de
ter outra actitude. Desde o Vaticano apoiouse en principio a decisión do bispo, pero comezaron
a aparecer críticas polo feito de
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facer público o caso a través dos
medios de comunicación, e así o
presidente da Academia Pontificia para a Vida, Mons. Rino Fisichella, desmarcábase do bispo
brasileiro nun artigo publicado en
L’Osservatore Romano: “Hai outros
que merecen a excomuñón, non
os autorizados a axudar a vivir e a
restaurar a esperanza e a confianza…” Pronto sumáronselle voces
dentro da Igrexa, entre elas varios
cardeais e bispos.
Os Lexionarios de Cristo tiveron que admitir publicamente que
o seu fundador, Marcial Maciel,
levaba unha dobre vida e mantiña unha amante coa que tiña
unha filla. Maciel que morreu en
xaneiro do pasado ano, fora apartado do seu cargo de director dos
Lexionarios tras unha investigación vaticana debido a varias acusacións de abusos sexuais a antigos seminaristas da congregación.
Vaia peza! O asunto sumiu nunha
fonda crise aos Lexionarios e non
se descarta unha intervención do
Vaticano como aconteceu no caso
de Lumen Dei.
Deixando xa estas cousas, nada
agradables, damos conta da prevista elección do metropolita Kirill como 16º Patriarca de Mosco-
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va e de tódalas Rusias, sucedendo
a Alexis II, o 27 de xaneiro. A
elección causou alegría en Roma,
onde Kirill é apreciado pola súa
experiencia no diálogo ecuménico. Bieito XVI envioulle un telegrama de felicitación e coa súa
oración para que Deus o asista
no servizo ao pobo. Foi discípulo
do metropolita Nikodim, brillante figura da igrexa ortodoxa, que
morreu nos brazos do papa Xoán
Paulo I, curtido na resistencia durante o comunismo soviético que
chegou a destituílo como reitor
de Leningrado en 1984. A Kirill
débense as traducións de teólogos como Rahner, Von Balthasar e
Congar. Todo apunta a unha época esperanzadora nas relacións
entre ortodoxos e católicos.
Se antes falamos da diocese
brasileira de Recife pola polémica da excomuñón, volvemos agora
con máis alegría: o centenario do
nacemento do chamado profeta
do século XX, o arcebispo Hélder
Câmara. Creador da Conferencia de Bispos do Brasil, inspirador do CELAM, defensor dos
dereitos humanos, voz contra a
ditadura militar, e sobre todo un
bispo pobre e dos pobres, que vivía nunha humilde habitación na

sancristía da igrexa das Fronteiras
en Recife. A Cámara de Deputados celebrou o 6 de febreiro unha
sesión solemne en homenaxe a
dom Hélder. Conferencias, eucaristías, monumentos e centos de
actos recordan a este bispo, santo
e profeta, moi vivo na memoria do
pobo brasileiro.

IGREXA EN ESPAÑA
Mans Unidas cumpre 50 anos de
actividade, traballando: “Combater a fame, proxecto de todos” é o
lema da Campaña contra a Fame
deste ano. Non sei se por causa
da crise, pero este ano non chegaron os carteis en galego, unha
mágoa. A ONG centra as forzas
en lograr o primeiro dos Obxectivos do Desenvolvemento do Milenio: erradicar a pobreza extrema
e a fame nun mundo no que máis
de 900 millóns de persoas padecen fame crónica. O 6 de febreiro
celebrouse o tradicional día do
xaxún voluntario e o domingo 8 a
colecta.
Por España pasou Ernesto Cardenal, o monxe que foi ministro
sandinista, ademais de gran poeta
nicaraguano, para confesar con
amargura a persecución a que lle
somete o réxime persoal do que
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fora o seu compañeiro no goberno, Daniel Ortega. Hans Küng
presentou en Barcelona o segundo tomo das súas memorias, Verdad controvertida (Trotta) e aproveitou para criticar o seu antigo
compañeiro Ratzinger: “a historia
xulgarao como propagador da sida
en África”. Tamén o que foi bispo
de Palencia, Nicolás Castellanos,
e que agora coordina en Bolivia
a Fundación Homes Novos, andou por aquí para nos recordar
que a pobreza é a ignominia da
humanidade e hai que impedila.
A Fundación de Castellanos é
recoñecida coma unha das institucións de máis influencia en Bolivia, e atende un barrio dunhas
300.000 persoas onde o 60% vive
na pobreza. O proxecto de Castellanos, fundamentado sobre todo
na educación, estase a converter
nun auténtico modelo de desenvolvemento para todo o país.
Bertone’s Tour. Chegado de Cuba,
Tarcisio Bertone o número 2 do Vaticano, fixo visita oficial a España,
en principio convidado pola CEE
para celebrar os 60 anos da Declaración dos Dereitos Humanos,
pero ao final foi unha visita de
estado moi peculiar. Só lle faltou entrevistarse coa duquesa de
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Alba, pois nunha xornada maratoniana, o 4 de febreiro, Bertone reuniuse co ministro de Exteriores,
Miguel Angel Moratinos, coa Vicepresidenta do goberno, Fernández de la Vega, co Presidente Zapatero, co príncipe Filipe, co rei
Xoán Carlos e co presidente do
PP, Mariano Rajoy. Detrás de tan
apertada axenda andaba a man de
Paco Vázquez, embaixador español ante a Santa Sé, e ex-alcalde
de Lacoruña. O goberno español
fixo un despregamento de medios
pouco habitual. Bertone aparecía
feliz ante tanta cámara e xornalista. Coas entrevistas, coas conversas sobre política exterior como
África, Palestina, Alianza das Civilizacións… coa política de estado co aborto e a Educación para a
Cidadanía, cos preparativos para
a Xornada Mundial da Mocidade
en Madrid… e coa invitación de
Zapatero para que o Papa asista
á festa do apóstolo en Santiago
no ano 2010. A segunda parte da
estancia estivo dedicada á Conferencia Episcopal, tras cear co
cardeal Rouco e durmir na Nunciatura, Bertone pronunciou o 5
de febreiro unha conferencia ante
máis de 60 bispos, o ministro de
xustiza e uns 400 convidados (160
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xornalistas) na sé da CEE. Bertone, como era de esperar, centrou
a súa exposición no tradicional
discurso romano: vida, familia,
educación. Non ampliar o dereito
ao aborto, dereito dos pais a escoller a educación dos fillos, ensino relixioso nos centros públicos,
a familia é se hai home e muller
indisolubles… que coincidía cos
postulados da CEE e que tanto
barullo crearon na escena política
dos últimos anos.
Pero, a que veu Bertone a España? Como comprenderedes eu
non teño claves desde este recuncho verde da Fisterra, e a verdade,
non é que me interese moito. Pero
por obriga con este espazo tiven
que ler unhas cantas e aburridas
páxinas de distintos medios. As
interpretacións son variadas, desde unha manobra masónica do
Nuncio, (sería a máis interesante por menos aburrida) ata unha
bronca á liña do cardeal Rouco
por se converter na oposición
real ao goberno laicista do perverso Zapatero. Para outros, Bertone leulle a cartilla ao goberno e
apoiou sen fisuras o episcopado
máis duro. De todo, gustaríame
saber de que falaron Zapatero e
Tarcisio durante unha hora e sen

intermediarios. Finalmente todos
contentos: visita exitosa, cordialidade, normalidade dentro das
diferenzas… e como dicía algún
titular sobre o Secretario de Estado Vaticano: Veni, vidi, vinci.
O 28 de xaneiro o Tribunal
Supremo pronunciouse sobre a
obxección de conciencia con respecto da materia de Educación
para a Cidadanía, negando tal
posibilidade, ao considerar que a
EpC non vulnera ningún dereito.
Recoñece o Supremo o dereito dos
pais a escoller a formación relixiosa e moral dos fillos, advertindo
que os contidos da materia deben
centrarse nos valores e principios
constitucionais. Non sentou nada
ben aos colectivos que impulsaban a obxección, como a CONCAPA ou Hazteoir, que xa miran
cara ao Tribunal Constitucional,
ou ao Europeo. Porén, a FERE, a
través do seu secretario xeral, Manuel de Castro fixo unha valoración positiva do fallo, e pediu que
se facilitara a incorporación, sen
represalias, dos rapaces que non
asistían ás clases por decisión dos
pais. Tamén o sindicato maioritario do ensino privado e concertado (FSIE) acolleu positivamente
a resolución do Supremo.
105
225

Rubén Aramburu Molet

Unha boa nova para a igrexa
española foi coñecer que aumentou en medio millón o número de
contribuíntes que marcaron o X a
favor da igrexa na declaración da
Renda 2008, correspondente ao
IRPF 2007. Supón que 7 millóns
de españois deciden doar os seus
cartos á Igrexa e un aumento de
70 millóns de euros con respecto do exercicio anterior. Estes resultados son esperanzadores, segundo Fernando G. Barriocanal,
vicesecretario para Asuntos Económicos da CEE, e terminan coa
incerteza que provocou o novo
sistema de asignación tributaria
acordado entre o goberno e o Vaticano no ano 2006.
Dous cregos españois foron asasinados nos últimos meses. Trátase do cura madrileño Eduardo de
la Fuente de 61 anos, que traballaba en Cuba desde o ano 2006.
Coñecido pola súa austeridade,
coherencia e compromiso cos
máis pobres, a súa morte causou
consternación tanto en Madrid
como no barrio de Sta. Clara na
Habana onde estaba dedicado
especialmente á formación de nenos e mozos. O cadáver apareceu
con signos de violencia, xunto ao
seu coche queimado, nos arrabal106
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dos da Habana o 14 de febreiro.
O misioneiro Ramiro Ludeña de
64 anos e natural de Toledo, foi
asasinado dun disparo o pasado
mes de marzo. Levaba 30 anos no
Brasil, na diocese de Recife, dedicado especialmente a atención
dos meniños da rúa. Un mozo de
15 anos foi detido polo crime, no
que parece foi un intento de atraco. Outra nova lutuosa foi a morte
accidental do decano da Facultade de Teoloxía de San Dámaso en
Madrid, Pablo Domínguez. Domínguez de 42 anos, despenouse
durante o descenso do Moncaio
o 15 de febreiro. Con el faleceu
tamén a montañeira madrileña,
Sara de Jesús. Pablo Domínguez
era unha promesa na Igrexa madrileña, que quedou conmocionada polo deceso.
Novos bispos. O 28 de xaneiro foi nomeado bispo auxiliar de
Barcelona, Sebastián Taltavull, de
61 anos. Nado en Menorca, era o
Director do Secretariado da Comisión de Pastoral da CEE. Juan
Antonio Reig Pla foi nomeado
bispo de Alcalá de Henares o 7 de
marzo. Levaba 4 anos de bispo en
Cartaxena, despois de 10 na sé de
Segorbe-Castellón. Logo comentaremos o caso pola sorpresa e
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malestar que causou. Por último
soubemos da designación o 19
de marzo do sacerdote e médico
sevillano José Mazuelos Pérez
(1960) como novo bispo de Xerez
da Fronteira. O que ata agora era
Delegado de Pastoral Universitaria de Sevilla e profesor de varios centros teolóxicos, substitúe
a Juan del Río que o ano pasado
tomou posesión como arcebispo
castrense.
Deixei para o final dúas polémicas das que non tiña moitas gañas
de falar, pero vaia, aí van.
Fálase da destitución de Reig
Pla, bispo conservador, do chamado sector duro, como bispo de
Cartaxena, diocese na que apenas
levaba 5 anos. Que aconteceu?
Xa temos comentado en números anteriores o conflito creado
pola titularidade da Universidade
Católica de Murcia en mans do
neocatecumenal José Luís Mendoza, conflito que mesmo chegou
aos tribunais civís. Recentemente
o Vaticano viña de lle dar un pau
a Pla, ao quitarlle toda potestade sobre a institución e colocala
baixo tutela do nuncio Monteiro.
Todo apunta a un desprazamento
forzoso a unha diocese de menos
importancia. Nos círculos próxi-

mos ao bispo sentou moi mal esta
decisión e os xornais reflectiron o
cabreo con varios artigos de opinión asinados por sacerdotes e
cargos diocesanos. Pouco a pouco
comezan a aparecer filtracións sobre as grandes sumas de diñeiro
que o kiko Mendoza doou a varios
xerarcas españois e á nunciatura.
Oficialmente son donativos para
as dioceses e outras causas, pero
a maledicencia xa anda solta e
dará que falar.
Os linces. O último foi a campaña da CEE contra da nova lei
do aborto. Imaxe: xunto a un lince
malaio, que non ibérico, co cuño
de especie protexida, aparece un
meniño que pregunta: “e eu? Protexe a miña vida!”. 241.000 euros
custa esta campaña que comezou
enchendo os muros e os espazos
publicitarios que ata había pouco
ocupaban os carteis electorais
dos partidos políticos. A campaña céntrase na celebración da
xornada pola vida celebrada o 25
de marzo. Cando, após a visita de
Bertone, parecía que viñan tempos de paz, de novo a carabina de
Ambrosio. As reaccións políticas
van desde o cabreo do goberno,
ao respectuoso silencio do PP e
a dura crítica de dirixentes ca107
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tólicos e da dereita nacionalista
como Artur Mas e Ibarretxe. Os
bispos pretenderon involucrar as
confrarías de Semana Santa nesta
protesta, pero non atoparon moito eco, e a maioría optou por non
mesturar devoción con política.
De todo o que teño lido, o máis
sensato foi o artigo do profesor
Barreiro en La Voz de Galicia o
pasado 23 de marzo e que paga
a pena buscar na hemeroteca: La
gravedad moral del aborto.

GALIZA
Debido ao exceso doutras informacións non teño moito espazo
para as novas da nosa terra que
tampouco é que sexan moitas.
Con motivo do día do seminario
houbo en case todas as dioceses
ritos de admisión, ordes menores
e maiores, pero sempre en números reducidos. A crise vocacional
continúa facendo estragos na
atención ás parroquias galegas.
Fóra das campañas institucionais, a TVG apuntouse un punto
creando un programa sobre a vida
dos curas e que tivo moito éxito:
13 badaladas. Desde un enfoque
desenfadado mostraron a vida de
varios cregos e relixiosos destacando sobre todo o optimismo e
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o lado humano das persoas, así
como parte do seu traballo pastoral. Nun tempo de tanta crítica ao
clero, sexa benvida esta iniciativa
feita por profesionais que aínda
que pouco relixiosos, son respectuosos e saben facer chegar as
mensaxes moito mellor do que o
facemos desde a Igrexa.
Irimia celebrou Asemblea Xeral
na Festa do Lume, no pazo de Galegos o 7 de febreiro. Ademais da
renovación de cargos, informes,
economía… contouse coa presenza de Camilo Nogueira e Victorino Pérez Prieto para o relatorio
e diálogo. Magnífica a análise de
Camilo sobre a crise económica
que, como nos contou, xerouse
hai case un século co inicio do
modelo capitalista. Victorino levounos polo camiño do reverdecer
da experiencia mística que amosa
as chagas da Igrexa e clama por
unha nova espiritualidade. Xantar
compartido cunha grande riqueza
de agasallos culinarios de todo o
país. Celebración das candeas e a
pesares da neve e do frío, moita
quentura de esperanza.
Do 6 ao 7 de febreiro celebráronse en Santiago no Pazo de
Congresos as Xornadas de Pastoral
Educativa 2009 organizadas pola

Golpe a golpe...

FERE-CECA. “A cultura e a fe
bícanse” foi o lema deste ano. Os
relatorios correron a cargo de Peio
Sánchez, Marciano Vidal, Tusta
Aguilar, Rafa Sánchez… que expuxeron a presenza da fe en distintos espazos culturais como o cine,
a literatura, música…
Tamén en febreiro, o día 24, os
responsables dos Equipos da Nosa
Señora, reuníronse en na Coruña.
Informouse do Encontro Mundial celebrado en Roma no mes
de Xaneiro e desenvolveuse unha
xornada de reflexión, convivencia
e programación. Equipos de Nosa
Señora é un movemento pastoral
formado por matrimonios.
O máis afamado cantautor do
mundo católico, Martín Valverde,
andou por Galiza convidado polas
Delegacións de Pastoral Xuvenil.
Concertos, encontros con curas,
actuación no cárcere…O 23 de
febreiro houbo unha xornada de
Formación na Casa de Exercicios
de Santiago na que participaron
150 persoas entre mozos e animadores, acompañados do bispo

de Mondoñedo-Ferrol, Sánchez
Monge.
Como anuncio informo da interesante convocatoria que fai o
Secretariado Interdiocesano de
Pastoral da Saúde en Santa María
de Oia os días 18 e 19 de abril.
A eucaristía e a Pastoral da Saúde será o tema de traballo para co
que contarán coa presenza do teólogo Xulio Lois. Non é doado ver
a Xulio por estas terras e menos
nun ámbito oficial da Igrexa. Parabéns aos organizadores, seguro
que é un éxito.
Remato estas liñas na tarde do
21 de febreiro, cando aló na Terra
Cha, xunto ás augas do Azúmara,
en Ramil, moitos amigos estarán
celebrando a vida e memoria de
Tintxu nun cabodano de esperanza pascual. En Encrucillada sabemos da súa bendición.
“Os homens gastam-se tanto em
palavras que não conseguem
entender o silêncio de Deus”
(Hélder Câmara).
Rubén Aramburu Molet
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Dios, hombre, mundo.
La Trinidad en Raimon Pannikar.
Victorino Pérez Prieto
Herder. Barcelona, 2008. 533 páx.

“Non é unha obra para comezar
senón para descolocar e para abrir
camiños novos” dinos o autor ao
comezo das súas conclusións,
despois de estudar longamente
a concepción de Deus na extensa obra de Raimon Panikkar. No
tanto, algúns dos libros do autor
estudado si poden ser excelentes
e osixenantes lecturas iniciadoras
para quen queira afondar na experiencia da fe, e mesmo os tres
primeiros capítulos da obra que
presentamos.
A investigación de Victorino Pérez Prieto chega a nós con importantes cartas de recomendación:
foi acollido polo propio Panikkar
como “excelente traballo”; foi moi
ben cualificada por un tribunal
académico ao ser presentada como
tese de doutoramento en teoloxía
en Salamanca (2006); foi moi valorada pola prestixiosa editorial
Herder ata o punto de editala con
esmero; é salientada no prólogo
nada menos que como “un dos
traballos trinitarios máis impor110
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tantes dos últimos decenios” polo
prestixioso teólogo Xabier Pikaza
e, en fin, foi moi ben recibida e
recensionada por especialistas da
teoloxía interrelixiosa como Melloni. Alegrámonos que un traballador e pensador tan vencellado
a Encrucillada, á que ten aportado con xenerosidade moitísimas
páxinas, e que tanto leva dado á
cultura e á fe cristiá galega (son
xa doce ou trece volumes os que
nos deu do prelo) , vaia recibindo
un recoñecemento tan aquilatado
fóra tamén de Galicia .
Ao tratarse dunha obra sobre o
pensamento de Panikkar, hai que
recomendar a lectura previa dos
aportes biográficos e da andadura
intelectual deste gran pensador
catalán e universal, que nos daba
o mesmo Victorino noutra obra
publicada tamén o ano pasado,
Más allá de la fragmentación de
la teología. El saber y la vida: Raimon Panikkar, da que Encrucillada publicou recensión no número
159. Para os que só poidan ler a
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presente reseña, cómpre dicir que
Panikkar (Barcelona 1918) é un
persoeiro moi recoñecido como
filósofo e teólogo a nivel internacional e en moitos aspectos
senlleiro. Quizais o mellor apunte para suxerir a súa poliédrica
identidade sexa recoñecer nel un
home que integrou (el di que harmonicamente, e sobre todo, sen
sincretismos) a súa condición de
cristián, budista e hindú, e que
pensou, dialogou e publicou con
fondura sobre a súa experiencia
ao mesmo tempo relixiosa (inter e
intra-relixiosa) e secular.
Pois ben, a darnos unha achega sobre o que Panikkar pensa
respecto a Deus adicou Victorino Pérez a súa tese doutoral que
comentamos. Ese pensamento,
énos presentado por Pérez Prieto
en cinco capítulos e unhas conclusións: os tres primeiros son de
doada e enriquecedora lectura.
O primeiro: Como non se pode e
como se debe falar de Deus, achéganos interesantes reflexións sobre o discurso relixioso, con crítica metodolóxica e elementos de
teoloxía fundamental. O segundo:
A experiencia de Deus, está cheo
de espiritualidade, e aporta toda
unha pedagoxía para o encontro

con Deus, tendendo pontes ademais de coas escrituras védicas,
tamén co budismo. O terceiro: A
realidade personal de Deus, é breve
pero substancioso, e abre horizontes para outras formas de crer en
Deus dun modo persoal e “máis
que persoal”, pero, sobre todo,
para non cousificar a Deus que
máis que substancia é relación:
é posible ser crente e ser crítico
cun teísmo que ou ben está ocioso e ausente do mundo ou ben o
invade sen deixar espazos para a
liberdade. No cuarto capítulo, o
máis longo e tamén arduo, dásenos o corpo central do estudo:
A Trindade radical e a intuición
cosmo-te-ándrica; para Pánikkar
trátase de recuperar a orixinalidade cristiá do Deus único pero
trinitario (que co pensamento advaita da non-dualidade e da relacionalidade impídenos caer nun
triteismo e tamén nunha experiencia de Deus como o Outro ou
o ausente) como enriquecemento
da tradición monoteísta abrahámica. As reflexións sobre a Trindade de Deus aparecen aquí moi
densas por veces, moi enraizadas
na tradición tamén, pero vislumbrando case sempre o diferente
alcance práctico dunha visión
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231

Recensións

de Deus patriarcal ou relacional.
A postura de Panikkar é recoñecer, ademais da Trindade divina,
a Trindade radical que une sen
confusión pero, de facto, sen separación a Deus, co ser humano e
co mundo, que el chama intuición
ou perspectiva Cosmo-te-ándrica.
O quinto capítulo, adicado a O
Cristo cosmoteándrico, céntrase
en Cristo, non tanto en Xesucristo, aínda que tamén, aporta a
percepción crística do hinduísmo,
reflexiona sobre a relación entre
o Xesús da historia e o Cristo da
fe e reclámasenos que desde o
cristianismo non queiramos exercer o monopolio do coñecemento
de Cristo e do acceso a el, pois é
unha realidade que non se esgota
no Xesús histórico de Nazaré e, se
ha ser recoñecido como o sobrenome e como o salvador universal,
debemos recoñecer que pertence,
dalgún modo, a todas as relixións
e mesmo a todas as persoas e a
todo ser, por iso preconízase, máis
que unha cristoloxía, (centrada na
palabra e no discurso e moi ancorada no pasado) unha cristofanía,
ou manifestación de Cristo, ensinada pola luz do Nazareno, pero
moi aberta aos aportes crísticos
das relixións e das persoas máis
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diversas. Por fin, nas Conclusións,
a modo de derradeiro e breve capítulo, Victorino, que no corpo da
obra manifestara entusiasta identificación co seu autor estudado,
amosa finalmente certos interrogantes que lle xorden para recoñecer a total xusteza do discurso de
Panikkar coa ortodoxia católica.
En apéndice vén amplísima bibliografía de Panikkar, sobre el e
sobre os temas tratados, así como
un amplo glosario de termos sánscritos, abundantemente usados na
exposición.
O conxunto da obra resulta moi
recomendable. O que Victorino
nos amosa axuda moito a repensar (e re-vivir) o tema de Deus
e dánsenos moitísimas pistas e
suxestións para vislumbrar un
Deus máis grande e tamén máis
achegado, máis ecuménico e máis
noso. Victorino non se limita a
darnos o pensamento de Panikkar
senón que tamén o relaciona con
outros moitos autores, maiormente con Leonardo Boff, Teilhard,
Greshake, Moing, Queiruga, Del
Cura, Moltmann e un longuísimo
etcétera que aparecen nas máis de
mil citas (1132!) do estudo, citas
que no tanto non estorban a lec-
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tura pois veñen colocadas ao final
de cada capítulo.
Algún defecto tiña que ter unha
obra tan vasta e xenerosa. Un é,
ao meu limitado ver, apegarse
quizais en demasía ás palabras
literais de Panikkar ao longo da
súa exposición, mais tamén pode
verse como virtude: a da propia
modestia posta ao servizo de dar a
coñecer a obra dun autor. Outro,
o pouco que se molla Pérez Prieto
á hora das conclusións. Parécenos
que hai algunhas citas de segunda
man que non aparecen como tales, e atopamos algún texto repe-

tido literalmente. Pero son eivas
menores a carón do seu grande
acerto: divulgar con vivacidade o
pensamento dun autor tan preclaro como Panikkar, que no que
toca ao tema de Deus, apareceu
en moitas publicacións de tempos
e idiomas ben diversos e que polo
traballo laboriosísimo de Victorino podemos acoller nós unitariamente. Danos así unha achega de
grandísimo merecemento que con
gusto agradezo ao Dr Pérez Prieto
e recomendo aos lectores de Encrucillada.
Xosé A. Miguélez Díaz

Los caminos de la ciencia hacia Dios.
El final de nuestra exploración
Arthur Peacocke
Sal Terrae. Maliaño, 2008. 254 páx.

Podemos considerar este libro,
cuxo orixinal inglés se publicou
en 2001, como o testamento intelectual de Arthur Peacocke, morto
en 2006, e que con John Polkinghorne e Ian Barbour constituían a
tríade de científicos-teólogos –consagrados ao tema das relacións entre ciencia e relixión– que dominou

durante moito tempo este campo
no ámbito anglosaxón. Comezarei
por dicir que, a pesar de a versión
que comento non ser unha mala
tradución, creo que o título español non reproduce ben o orixinal
inglés (Paths from Science towards
God. The End of all our Exploring)
ou cando menos pode ser lido
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equivocamente. Para unha posible
tradución ao galego, eu suxeriría o
seguinte: Sendas desde a ciencia
en dirección a Deus. O obxectivo
último da nosa indagación. Por
que non se trata dunha alegación
apoloxética ao estilo da tradición
novecentista da “teoloxía natural”
nin dunha especie de misticismo
científico, senón dun ensaio sobre os retos que a ciencia actual
presenta para unha teoloxía que
queira falar aos homes e mulleres
de hoxe na linguaxe do seu tempo,
inevitabelmente enraizada na armazón conceptual de cuxa xestación a ciencia é tan responsábel.
O libro está dividido en tres
partes. A primeira desenvolve a
idea central xa presentada no parágrafo anterior. Partindo da súa
concepción dun “realismo crítico”
tanto en ciencia como en teoloxía
(coñecementos que, aínda que
expresados en formulacións sempre revisables, pretenden unha
intelixibilidade do real en canto
tal, non unha mera explicación
mítica) Peacocke percibe o desafío que a cultura científica actual
supón para un discurso teolóxico
que pretenda ser coherente coa
concepción do mundo que, desde
a universalización da educación,
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conforma a mentalidade de todo
ser humano, cando menos na cultura occidental. En palabras do
propio Peacocke “calquera indagación en dirección a Deus só se
pode basear sobre aquilo que consideremos fundamentos sólidos
para unha reflexión sobre a natureza e a humanidade; e as investigacións científicas proporcionan a
base máis amplamente aceptada e
contrastada para este propósito”.
A teoloxía, tal como aínda se
fai, precisa unha reorientación,
que o autor –baixo o epígrafe A
teoloxía como debería ser– vincula
a unha transición desde a utilización exclusiva de fontes autorizadas (Biblia, tradición, maxisterio)
á incorporación das “realidades
do mundo e da humanidade descubertas polas ciencias” e mesmo
as percepcións e tradicións das
outras grandes relixións, se é que
se quere formular o que el denomina unha “teoloxía global”.
A segunda parte presenta unha
descrición do mundo tal como o
describe a mellor ciencia actual,
resaltando as novas perspectivas,
desafíos e preguntas que esta descrición suscita á reflexión teolóxica. Así, aínda que con brevidade,
son tratados a autonomía do mun-
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do e a impredicibilidade de certos
sucesos, o mundo como sistema de
sistemas e o fluxo de información
que neles se produce, a natureza
do actuar humano como produto
do funcionamento cerebral ou o
feito de que o mundo exista como
tal. Todo isto constitúe o terceiro
capítulo, entanto que o cuarto se
dedica ao estudo do mundo en
proceso: a orixe da vida e da humanidade, o proceso evolutivo e
os seus axentes, os seus aspectos
teleolóxicos ou a presenza da dor,
o sufrimento e a morte no drama
vital. O quinto capítulo –A interacción de Deus co mundo– trata
de reflectir sobre a maneira en se
podería concibir tal interacción,
respectando a autonomía legal de
que o mundo foi dotado por Deus
mesmo. Despois de descartar algunhas propostas doutros autores, Peacocke opta por imaxinar
como Deus pode actuar sobre un
mundo concibido como sistema
de sistemas, intuíndo que esta interacción podería impregnar toda
a realidade e ser captada polos
cerebros humanos. A explicación,
que pretende distinguir a acción
creadora da “providencia especial”
non resulta diáfana, e, baixo o

meu punto de vista, probablemente sexa innecesaria. Digamos tamén que esta parte do libro, pola
súa dificultade e polo súa condensada presentación, resulta de difícil lectura. O lector interesado
encontrará unha exposición moito
máis clara na súa obra fundamental Theology for a Scientific Age,
que desafortunadamente aínda
non foi traducida a ningunha das
linguas ibéricas.
Unha máis breve terceira parte
titulada O obxectivo último da nosa
exploración, retoma a vindicación
dunha teoloxía aberta, sinala o
modelo panenteísta como o máis
adecuado para a comprensión da
relación entre Deus e o mundo no
ámbito da racionalidade actual,
resalta os temas da Sabedoría divina e o mundo como sacramento,
e unha visión do universo sempre
penetrado por unha activa e sempre operante acción divina.
Digamos finalmente que a
edición española se complementa cunha introdución de Javier
Montserrat que resume a traxectoria intelectual de Arthur Peacocke.
Xaime M. González Ortega
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La siniestrabilidad vial
Emilio Sánchez Ferreira, Gautier Calero Taboada e Héctor Tejón Sáez
Ed. Sepha, Col. Libros Abiertos. Málaga, 2008. 108 páx.

Hai moitos anos que me dedico
á formación de condutores e sempre me atopei con moitísimos formularios e un gran continxente de
cifras para indicarnos o problema
da perda de vidas humanas nas
estradas, produto do movemento e
da velocidade a que andamos nos
quefaceres diarios. Todas as directrices da maquinaria do Estado se
centran na normativa do que non
debemos facer. Creo primordial
facer fincapé na educación desde a base, desde a escola, desde a
máis tenra infancia (que é cando
en realidade aprendemos). Como
ben dicía Pitágoras: “Eduquemos
aos nenos e non será necesario
sancionar aos homes”.
Nesta obra, os sociólogos Emilio Sánchez Ferreira, Gutier Calero Taboada e Héctor Tejón Sáez
apoian a tese de que non debemos
pensar soamente en acabar cos
accidentes, senón en evitar que
eses sucesos acaben en morte. O
seu traballo pode servir de axuda
na mellora de todas as fórmulas
para rebaixar o índice de mortaldade na estrada. Creo que a súa
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maneira de inculcar a concienciación do condutor sobre un problema que atinxe a toda a sociedade
é digna de eloxios. É de agradecer
que haxa xente que nos axude a
reflexionar sobre un problema tan
grave como a sinestralidade nas
vías públicas
Tocan todos os campos que están arredor do condutor dunha
maneira directa e sinxela facendo
unha reflexión (que debiamos facer todos) sobre as consecuencias
do movemento e a velocidade.
Buscan o equilibrio socio-cultural
entre condutor-vehículo-infraestrutura, que en definitiva son os
tres piares sobre os que se sustenta a condución. Pero fanno coa
intención de que toda persoa que
se poña diante dos mandos dun
vehículo recapacite acerca do que
ten entre mans.
Inciden de modo especial nos
mozos ao volante. Algo que nos
preocupa a todos e polo que se
están movendo os estamentos
dos países desenvolvidos. Debemos ensinarlles os valores da vida
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moito antes de chegar á idade de
manexar un vehículo ben sexa
de dous, tres ou catro rodas. É
importante ensinarlles a valorar
a vida propia e o respecto pola
dos demais. Como ben anuncia
o profesor Montoro: “Dentro dun

automóbil conviven por igual as
palpitacións da vida coa inercia da
morte”.
Considero que o ler esta obra
aportaranos un sentimento de cidadanía e colaboración.
José Antonio Cancela
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González Faus, José Ignacio: Etty
Hillesum. Una vida que interpela. Sal
Terrae, Santander 2008, 150 páxs.
Servidores y testigos.

vir ata Pulp Fiction, American Beauty
ou a triloxía El Señor de los anillos.
Sen dúbida sorprende e achéganos ao
cine cunha ollada diferente.

O diario de Etty Hillesum non deixa
de chamar por nós. A traxectoria vital
e introspectiva desta muller que desapareceu no campo de concentración
de Auschwitz aos 28 anos sobrecolle
e transforma. A brutal sinceridade
que manifesta consigo mesma e cos
demais ponnos de manifesto a fondura que os seres humanos somos
quen de acadar. O profesor González
Faus, a raíz dun seminario celebrado no 2008 no Instituto de Teoloxía
Fundamental da Facultade de Teoloxía de Cataluña, puxo por escrito as
reflexións propias e das persoas participantes. Xorde así este libro, que
abre pistas e desvela a esta muller
sorprendente, que foi capaz de afondar nas relacións humanas ata límites
insospeitados.

O orixinal inglés: The Gospel according to Hollywood, editouno Westminster John Knox Press en Loisville, en 2007. A tradución é de José
Manuel Lozano Gotor.

Garrett, Greg: El Evangelio según
Hollywood. Sal Terrae, Santander
2008, 230 páxs. Pastoral.
O título desta obra marca claramente
o seu contido e chama por todas as
persoas cinéfilas. Greg Garrett, autor de diferentes novelas e ensaios e
colaborador en distintas revistas, analiza como diferentes producións hollywoodienses tratan a existencia de
Deus, a natureza da fe, o mal, a xustiza, a redención... As longametraxes
analizadas van desde Que bello es vi118
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Rodríguez Olaizola, José María:
Contemplaciones de papel. Sal Terrae,
Santander 2008, 222 páxs. El pozo
de Siquem.
Partindo de 15 pasaxes evanxélicas,
o teólogo e sociólogo José María R.
Olaizola vai debullando reflexións sobre sanación, crenza, descubrimento
de deus, paixón, amor, soidade, facendo da contemplación un xeito de
oración na liña de Íñigo de Loiola.
Parte dunha historia evanxélica mirada con ollos novos, presenta unha reflexión sobre algún dos aspectos significativos da pasaxe, e remata cunha
oración-poema. Un esquema coñecido, pero non por iso menos efectivo
á hora de abrir o Evanxeo e meditar,
tanto a soas como en grupo.
Ranher, Karl: Dios, amor que desciende. Escritos espirituales. Sal Terrae, Santander 2008, 248 páxs. El
pozo de Siquem.
A introdución e edición desta obra
é de José A. García, que estracta
diferentes obras dun dos maiores

Libros chegados

teólogos católicos, arredor de sete
núcleos centrais: Deus e o mundo,
a experiencia de Deus, Xesucristo, A
Igrexa, María, nai do Señor, unha espiritualidade para o noso tempo e ser
sacerdote hoxe. A través dos textos,
lidos nun ton divulgativo, achéganos
a todos e todas a este grande teólogo
do “rebaixamento” de Deus.
Madrigal, Santiago: Iglesia es Caritas. La eclesiología teológica de Joseph Ratzinger-Bieito XVI. Sal Terrae,
Santander 2008, 510 páxs. Presencia
Teológica.
Partindo duns apuntes recollidos nun
curso de eclesioloxía impartido por
Ratzinger na Facultade de teoloxía de
Münster en 1965, Santiago Madrigal
vai reconstruíndo o pensamento teolóxico do actual papa, dilucidando a
posible evolución do seu pensamento
teolóxico desde o Concilio Vaticano
II ata os nosos días. O autor é profesor de Eclesioloxía e Decano da Facultade de Teoloxía da Universidade
Comillas de Madrid, e ten escrito xa
diferentes obras sobre a eclesioloxía
do Concilio Vaticano II e os seus protagonistas.
Vázquez Carballo, José Mario:
Trinidad y sociedad. Implicaciones éticas y sociales en el pensamiento trinitario de Leonardo Boff. Ed Secretariado Trinitario. Salamanca 2008, 650
páxs.
Xosé Mario Vázquez é director do
Instituto teolóxico lucense e ven de

publicar a súa tese doutoral sobre as
implicacións éticas e sociais do pensamento trinitario de Leonardo Boff.
Boff é dos teólogos máis orixinais e
sobranceiros da teoloxía da liberación.
Neste traballo de investigación dáse
conta exhaustiva dos aportes á teoloxía deste brasileiro, que ten como
base do seu pensamento o terceiro
mundo e a teoloxía da liberación.
Este é dos traballos máis completos
para coñecer e valorar a figura, obra e
pensamento de Leonardo Boff.
Juan XXIII: Escritos esenciales. Ed.
Sal Terrae, Santander 2009, 214 páxs.
El pozo de Siquem.
Editados por Jean Maalouf, que xa
publicou os escritos esenciais de Tareixa de Calcuta nesta mesma editorial, recóllense escritos de Angelo
Roncalli que translucen a súa espiritualidade arredor de catro bloques
temáticos: a chamada á santidade, o
liderado transformador, a igrexa no
mundo moderno e as sementes para
unha nova orde mundial. Logo complétase con oracións e ditos selectos
deste papa que foi quen de dar un
xiro á Igrexa no século XX. Convén
reler e meditar o seu alcance pois no
seu corto pontificado soubo plantar
as bases para camiñar cara outra igrexa posible.
O orixinal inglés: Essential Writings,
select with an introduction by Jean
Maalouf, editouno Orbis Books en
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Maryknoll, NY, en 2008. A tradución
é de Ramón Alfonso Díez Aragón.
González-Carvajal Santabárbara, Luis: El clamor de los excluídos.
Reflexiones cristianas ineludibles sobre
los ricos y los pobres. Ed. Sal Terrae,
Santander 2009, 284 páxs. Presencia
Teológica.
Luís González Carvajal, profesor de
teoloxía na Pontificia Universidade
de Comillas foi Secretario Xeral de
Cáritas. Neste seu último libro analiza a fondo o tema dos ricos e o pobres. Analiza a pobreza e a exclusión,
a igualdade, o destino universal dos
bens, a postura cristián ante os cartos, xustiza, caridade, compaixón, a
loita contra a pobreza e a causa dos
pobres na pastoral. Nos dez capítulos deste libro fainos entrar dende a
globalidade dun problema social á individualidade de cada drama humano
que se esconde tras a exclusión visto
con ollada cristiá.
Lison, Jacques: ¿Dios proveerá?
Comprender la providencia. Ed. Sal
Terrae, Santander 2009, 159 páxs.
Alcance.
Jacques Lison é un teólogo belga, director das revistas Prions en Église e
Rassembler. Nesta obra achéganos ao
Deus providente, unha imaxe fonda,
fonte da bondade que pode salvar o
mundo. Pero tamén advirte do risco
de alienación á que a Providencia, se
non se entende ben, nos pode levar.
No percorrido histórico que fai nesta
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obra pon de manifesto as desviacións
do providencialismo, apoiado en textos bíblicos e testemuñas concretas,
mostrando que a fe na Providencia,
ben comprendida e enraizada na Tradición da Igrexa, está moi lonxe de ser
unha ilusión alienante. A fe non exime ao crente de asumir a súa responsabilidade no mundo á luz da vontade
de Deus.
O orixinal francés: Dieu intervient-il
vraiment? Comprendre aujourd’hui
la providence, editouno Novalis en
Ottawa, en 2006. A tradución é de
Juan Rubio Fernández.
VV.AA. Revista de Filosofía, Vol 33,
Nº 1 (2008).
Chega á nosa redacción o nº 1 do volume 33 da Revista de filosofía, editada pola Universidade Complutense
de Madrid, e no que se recollen diferentes traballos. Esta revista é a máis
antiga do estado español dedicada
exclusivamente a temas filosóficos.
Dende o seu nacemento pasou por
diferentes etapas. Fundada en 1942,
publicou ininterrompidamente ata
1969, auspiciada polo Instituto Luís
Vives, do CSIC. Recupera a súa actividade no 1975, e logo de 1979 a
1986. Ao desaparecer o Instituto Luís
Vives, a Universidade Complutense
retoma o seu labor editorial no ano
1987, mantendo esta publicación ata
o día de hoxe.
Marisa Vidal Collazo

