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Guieiro

No número 162 de Encrucillada reflexionamos, da man de Luís de
Sebastián (†), de Pedro Pedrouzo e máis de Daniel Muñoz, sobre a
crise económica e financeira que estamos a sufrir. Alí atopou o lector
unhas acaidas análises sobre o contexto macroeconómico no que se
xerou a crise, unha lúcida reflexión sobre o seu impacto en Galicia, así
coma ricas intuicións á hora de enfrontarse a ela desde as conviccións
transformadoras do Evanxeo.
Como anunciamos xa no guieiro daquel número, o XXIV Foro Relixión e Cultura en Galicia, baixo o lema A outra cara da crise, intentou
profundar en novembro –con dous relatorios e unha mesa redonda–
sobre ese mesmo tema. Mais fixándonos agora, máis polo miúdo, nesa
outra cara (a dos pobres, marxinados e desfavorecidos) e nas posibilidades e iniciativas concretas que se poden desenvolver, e de feito
se están a desenvolver, a fin de poñer remedio a tanta situación de
precariedade e pobreza.
Unha aproximación teórica a un problema pode ser maximamente
práctica se acerta a desenlear o nó gordiano dunha cuestión, sendo a
un tempo rigorosa no plano intelectual e fiel á realidade no plano da
experiencia. O relatorio de Carlos Taibo sobre a Crise e o decrecemento
parece apuntar na boa dirección. O autor enviou un texto breve pero
denso, resumido mais preciso, no que o lector atopará as intuicións
centrais dun relatorio, que escoitado oralmente, foi extraordinariamente suxestivo. O problema non son as crises do capitalismo, senón a
ideoloxía neoliberal que o sostén e o anima, de xeito que unicamente
cuestionando o deus do “crecemento económico” e apostando por un
“decrecemento solidario e sostible” será posible saír do ciclo negativo e
sempre reiterado dos afundimentos do mercado que, conxuntamente,
ameazan o equilibrio ecolóxico do planeta.
O relatorio de Joaquín García-Roca titulado Crise e movementos sociais achéganos unha focaxe esperanzadora, con propostas concretas,
para se protexer da crise e non sucumbir aos seus engados. As crises
3
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non son realidades naturais, senón creadas. As crises poden sacar o
peor de nós, mais tamén poden ser oportunidades para a metanoia,
para o cambio de mentalidade, para unha orientación da existencia
radicalmente distinta, onde as palabras chave sexan as alianzas cívicas, as redes locais, o desenvolvemento de capacidades humanas de
transformación, de inclusión, de solidariedade, etc. Está escuro, mais
podemos acender fachos que iluminen o camiño.
Santiago González Avión preséntanos unha excelente reflexión que
encara a crise desde a pobreza e a exclusión social. Partindo do informe
da Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social, o autor expón como a crise afecta aos máis vulnerables, que actuacións se
poden levar a cabo e cal é o papel das entidades sociais ao respecto.
Noutra orde de cousas, abrindo un pouco máis a oferta temática
da revista, contamos cunha achega ben curiosa: da man de Rosa Cal
escoitamos a voz do finado Manuel Mejuto, amosándonos o seu descubrimento dos exiliados españois durante a posguerra en Francia e,
xa que logo, dunha España fracturada, maltratada e sufrinte. Unha dor
que se transforma en paz contemplativa cando, da man de Feli Alonso, ollamos os nosos fillos –e, en definitiva, toda a humanidade– coa
infinita misericordia que xera o amor de Deus. Velaquí, pois, estoutra
achega.
Azucena Fernández axúdanos a profundar nos Salmos nunha pedagóxica achega que inclúe exercicios prácticos para realizar, tamén, en
comunidade. Publicamos neste número, asemade, as conclusións da
II Asemblea de Redes Cristiás celebrada en Bilbao do 10 ao 11 de
outubro. As crónicas de X. L. Barreiro, X. Bernárdez e R. Aramburu
completan un número que, adornado sempre cos debuxos de Soedade
Pite, inclúe, ademais, interesantes recensións de libros recentes, xunto
cos numerosos libros chegados á nosa redacción. Por último, como
estamos a final de ano, incluímos os índices de todo o 2009 xenerosamente elaborados por Ramón Díaz Raña. Felices festas, bo Nadal, e
ata o ano que ven!
Pedro Castelao
4
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Benvidas, benvidos, a este XXIV Foro Relixión e Cultura en Galicia,
organizado por Encrucillada, Revista Galega de Pensamento Cristián.
Dende estas coordenadas ou presupostos guía (cultura, pensamento,
fe), imos abordar hoxe A Outra Cara da Crise económica e financeira
que nos preocupa e aflixe a moitos.
A estas alturas, contamos xa con moitas reflexións, manifestos e propostas, que abordaron o tema dende as máis diversas perspectivas e
disciplinas. Na nosa revista xa abordamos tamén o tema. Quero subliñar o artigo asinado polo recentemente finado catedrático do Esade,
Luís de Sebastián1, publicado no núm. 162.
A nivel da rúa, a nebulosa da crise xustifícao todo, envólveo todo,
pero non somos plenamente conscientes da realidade. En España algúns responsabilizan o goberno por non aplicar os principios neoliberais. Os medios de comunicación, con contadas excepcións, serven a
que serven. Que podemos facer nos, cada un de nos? Como podemos
concientizarnos e liberarnos das manipulacións dos poderes políticos e
sobre todo dos económico-financeros?
Case ninguén pon en dúbida que a actual crise comezou nas alturas económico-financeiras. As causas son de índole política2 e social.
Coma sempre, aféctanos a todos, pero de xeito mais sangrante aos que
menos ten ou non ten nada. As respostas ou propostas son do mais
dispar e dependen da ideoloxía, da teoría económica da que parten ou
de Sebastián, Luis, Sobre a crise económica, Rev. Encrucillada 162 (2009) 125-140.
Navarro, Vicenç, Las causas políticas de la crisis mundial. 30/10/2009. http://www.
vnavarro.org/?p=3570 .
1
2
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do estatus social de quen as propón. Porque como di o teólogo J. María
Castillo “a ciencia non é neutral” 3.
Así, dende o mundo da economía, un grupo de 96 economistas, especialistas en economía laboral, coordinados por FEDEA (Fundación
de Estudios de Economía Aplicada), en abril deste ano asinaron un
manifesto4 no que, para solucionar a crise económica e financeira en
España, propoñen a reforma do mercado do traballo, que lendo entre
liñas, non é outra cousa que abaratamento dos custos salariais, entendendo por tales todo tipo de prestacións, incluída a Seguridade Social.
Outro grupo (os asinantes do chamado Manifesto dos 700)5, afirma
que a lexislación laboral non foi a causante da crise, e que “a actual
crise económica internacional produciuse debido a un crecemento
desregulado do sector financeiro da economía cunha escasa supervisión, o que, unido a outros factores económicos, veu xerando un forte
incremento das desigualdades sociais a escala planetaria”.
Con outras palabras, uns avogan por unha maior liberdade, liberdade
absoluta do mercado, porque, para eles só así se creará emprego. Tratan de vendernos que para saír da crise non hai máis camiño que unha
economía de crecemento sen límites. Os outros, en cambio, insisten
na necesidade da regulación do mercado, para salvagardar os dereitos
dos traballadores.
A situación é grave, diría que limite. Hai un editorial de Noticias
Obreiras (Núm. 1.489)6 que describe esta situación socioeconómica
dun xeito moi ilustrativo. Afirma que “O modo que Adam Smith describira, en A riqueza das nacións, como o máis apropiado para crear
riqueza foi tirado ao lixo e substituído por un sistema especulativo que
xera beneficios sen producir nada. Dito doutro xeito: en lugar de utilizar traballo, materia e capital para producir algo, vendelo e obter un
Castillo, J.M., Premios Nóbel: la responsabilidad de los intelectuales. http://www.
feadulta.com/ventana-Premios-Nobel.htm.
4
http://www.elconfidencial.com/fotos/2009042172Propuestareactivacionlaboral.pdf
5
h t t p : / / w w w. e l p a i s . c o m / e l p a i s m e d i a / d i a r i o / m e d i a / 2 0 0 9 0 6 / 2 0 /
economia/20090620elpepieco_1_Pes_PDF.pdf
6
http://www.hoac.es/pdf/Noticias%20Obreras/1%20octubre/editorial.pdf
3
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beneficio (economía produtiva), compran empresas, accións, opcións
ou o que sexa para esquilmalas, no caso das empresas, e revendelas en
pouco tempo obtendo un gran beneficio (economía financeira). Está
claro, que controlando o mecanismo que fai subir e baixar o prezo
destes produtos financeiros. Por iso, alguén dixo que «a maior parte
da economía poderíase cualificar, sen esaxerar, de mafiosa». Hoxe, a
economía financeira, mafiosa, representa o 90% da economía total.”
“Hai algo máis –segue dicindo o editorial de Noticias Obreiras–. Estas operacións financeiras están exentas da maior parte dos impostos
que deberían pagar. É dicir: o 90 % da actividade económica non paga
unha parte importantísima dos impostos, o que produce un progresivo
empobrecemento do Estado e da sociedade. Se a isto lle engadimos ao
fraude fiscal, que en España ascende a setenta mil millóns de euros ao
ano, darémonos conta de que entre mafiosos e defraudadores estannos deixando na miseria. O déficit do Estado non provén dos gastos
sociais, provén dos especuladores e os defraudadores. Os pobres e a
clase obreira non somos o problema, somos as vítimas…”.
Este panorama é o resultado do ‘fin da historia’ proclamado por Francis Fukuyama alá polo 19897.
O modelo socioeconómico capitalista neoliberal para Fernando Bermúdez López, teólogo e membro das Comunidades Cristiás de Base
da Rexión de Murcia, supón unha “crise de humanidade, unha crise
ética, cultural e existencial. Entrou en crise o sentido mesmo da vida
e da historia. A sociedade de consumo e de ”benestar” dos países occidentais, é dicir, do sistema capitalista neoliberal, xerou unha profunda
crise de valores. Colocáronse os intereses do lucro por encima da persoa, e a razón da forza das armas sobre a forza da razón da vida. Neste
sistema prevalece a forza sobre o dereito, a eficacia sobre a verdade,
o pracer como fin supremo da vida sobre o compromiso por facer un
Fukuyama, Francis, ¿El Fin de la Historia?. Artigo, publicado orixinalmente na revista
The Nacional Interest (verán 1988), está baseado nunha conferencia que o autor ditara
no John M. Olin Center for Inquiry into the Theory and Practice of Democracy da
Universidade de Chicago, EE. UU.
7
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mundo feliz para todos. A existencia xira ao redor da conquista e goce
dos bens materiais cun criterio egoísta e marcadamente individualista.
Vívese para ter, gozar e aparentar”8.
Non podemos aceptar esta situación de corrupción como se fose
normal. Certo que non todos somos igual de corruptos, pero a nosa sociedade convive coa corrupción, amóldase a ela. Quizais por iso seguimos votando a algúns políticos corruptos e, moitas veces, envexámolos.
Non podemos quedarnos de brazos cruzados. Temos que transformar
esta sociedade, incidindo, fundamentalmente, na transformación das
estruturas socioeconómicas. Hai que pórlle límites á corrupción e á
explotación economico-financieira.
As esixencias dos grandes empresarios, entre eles os fabricantes de
automóbiles, o egoísmo dos bancos, a redución das cotas da seguridade social o despedimento máis barato son inadmisibles. E ante todo
isto “doe a actitude silente das voces públicas da Igrexa (xerarquía,
párrocos...) que con todo si se pronuncian, e moito, noutras cuestións
como o aborto ou a homosexualidade. Silencio que non se compadece
coa experiencia de contacto directo coa pobreza, á que tratan de pór
alivio institucións eclesiais como Cáritas –Diocesana ou parroquiais–
e outras asociacións. Faise ben a beneficencia pero esquécese, como
adoita ser habitual, a virtude da denuncia”9.
Somos vítimas dunha mal entendida tradición cristiá. Participamos
dunha lectura do Evanxeo que o deixa descafeinado. Tapámoslle a
boca aos profetas e canonizamos os que seguen a uniformidade imposta polos poderes, poderes de todo tipo.“A fe sen praxe, dixo Pedro
Bermúdez López, Fernando, Juicio ético a la crisis económica mundial. Alternativas.
Páx. 3 ao final.- http://www.comunidadescristianasdebase-murcia.com/principal.htm .
Cfr. apartado DOCUMENTOS.
Cfr..- Vence Deza, Xavier, A crise do modelo neoliberal e propostas alternativas,
6/03/2009. http://www.encontroirmandinho.org/index.php?option=com_content&view=
article&id=14%3Aconferencia-xavier-vence&showall=1
9
Bermúdez López, Fernando, Balance de la crisis desde la ética cristiana, publicado en
Redes Cristianas. http://www.redescristianas.net/2009/10/26/balance-de-la-crisis-desdela-etica-cristianafernando-bermudez/ .
8
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Casaldáliga nunha entrevista recente, é unha quimera e un sarcasmo”.
Casaldáliga insiste en que “hai que dar máis valor á política. Hai que
meterse en política, hai que asumir a vocación política. Se non, quedámonos en cantar cancións de protesta. A política foi desmoralizada,
foi quedando en mans de xente sen conciencia social nin responsabilidade”.
“Tanto os partidos como os sindicatos supuxeron moitas decepcións,
pero continúan sendo válidos, aínda que xa non son tan hexemónicos
porque tamén hai moitos movementos sociais e ONG que son moi
valiosos.
“As mellores ONG son as moi politizadas: coidan de axudar estimulando, axudar propiciando a acción e a formación. Deberíase pedir
que as ONG fixesen un exame de conciencia política. Porque están
axudando, si, pero e estruturalmente? A Igrexa católica sempre fixo
caridade, pero se non nos metemos coas estruturas, continuaremos
cunhas que son nefastas.”10.
Entón, que alternativas temos?. Cabe refundar o neoliberalismo ou
o socialismo?11. O capitalismo non se pode humanizar, é, en si mesmo
inxusto e inhumano. Polo menos hai que facer correccións urxentes12,
e camiñar cara a un socialismo novo, un socialismo democrático13.
Casaldáliga, Pedro, “La fe sin praxis es una quimera y un sarcasmo”. Entrevista
publicada no nº 39 de Revísta Pobos, setembro do 2009. Cfr.. http://www.feadulta.
com/elReino_entrevista-pere-casaldaliga.htm.
11
Bermúdez López, Fernando, Articulo citado, páxs.. 7-14 e 16 e ss.
12
Cfr.. Navarro, Vicenç, Cfr.. Reducir el gasto público y el déficit es un error, publicado na
revista dixital SISTEMA, 9/10/2009; El cuarto pilar del estado del bienestar, publicado no
diario PÚBLICO, 15/10/2009; El subdesarrollo social de España, publicado no mesmo
diario, 22/10/2009; La causas de la pobreza mundial, publicado id., 29/10/2009; Las
causas políticas de la crisis mundial, publicado en SISTEMA DIGITAL, 30/10/2009;
El Estado del Bienestar no es un problema: es la solución, publicado no diario dixital EL
PLURAL, 2/11/2009. Estes artigos pódense atopar no seguinte enderezo http://www.
vnavarro.org/?lang=es.
13
Díez, Enrique Javier, Un socialismo democrático del siglo XXI, 6/4/2009. En Público,
http://www.attacmallorca.es/2009/04/06/un-socialismo-democratico-del-siglo-xxi/
10
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Como somos capaces de compaxinar, sen ruborizarnos, un capitalismo sen límites co cristianismo? Que fixemos do Evanxeo de Xesús, o
Cristo, o Liberador, o que botou man do látego no templo? A Mensaxe
do XXIX Congreso de Teoloxía14 ábrenos camiños de reflexión e actuación.
Hoxe temos unha magnífica oportunidade para afondar na outra cara
da crise, a do compromiso político e social dende a fe. Contamos con
dúas testemuñas, que coñecen moi ben o tema; dous pensadores, que
destacan pola súa militancia e compromiso. Carlos Taibo presentaranos o decrecemento15 como proposta alternativa ao capitalismo salvaxe e Joaquin García Roca16 abordará o papel dos movementos sociais
fronte a crise.
Non podemos seguir calados ante a crise e as súas consecuencias.
Non esquezamos a mensaxe de Casaldáliga: “a fe sen praxe é unha
quimera e un sarcasmo”.
Antonio Gómez González
Asoc. Encrucillada

Cfr.. Asociación de Teólogos e Teólogas Xoán XXIII. O Cristianismo ante a crise
económica. Madrid setembro 2009 http://www.atrio.org/?p=1848.
15
Taibo, Carlos, Dez preguntas sobre o decrecemento, en http://www.altermundo.
org/content/view/2299/1/. Entrevista a Carlos Taibo: El decrecimiento es el futuro,
10/05/2009, en Revista Fusión. Cfr. http://www.decrecimiento.info/2009/05/entrevistacarlos-taibo-el.html.
16
Cfr.. http://jgarciar.blogs.uv.es/
14
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A crise e os movementos sociais
Ximo García Roca

Fazer da interrupção um caminho novo. Fazer da queda um
passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte,
da procura um encontro.
Fernando Sabino. O encontro marcado

A crise global é un acontecemento que interpela, chama a autenticarse e abre novos desafíos á responsabilidade persoal e colectiva. Cumpre a función de espello xa que desvela e manifesta as contradicións da
sociedade tanto como as súas oportunidades. Así mesmo cumpre unha
función exploratoria acerca da sociedade do porvir. Na historia dos seres humanos, toda crise produciu simultaneamente vidas desafiuzadas,
xentes desesperanzadas e perdedores; pero á vez, a mesma crise esperta a creatividade solidaria, a responsabilidade colectiva, a emerxencia
da conciencia e unha abafadora multitude de alternativas. Como dixo
poeticamente Holderlin “no lugar do perigo xorde a salvación”.
Non cabe dúbida de que a crise financeira global, que estalou en
agosto de 2007, ten un alto potencial destrutivo. O que comezou sendo crise financeira, está sendo tamén unha crise ambiental, unha crise alimentaria, unha crise humanitaria. Mais tamén nacen xermes de
inverno, fulgores de alternativas culturais. Temos que ser capaces de
ver todos os síntomas de lucidez nos períodos terminais, tal como observaba Hegel que sucedía coa curuxa de Minerva, que levanta o voo
ao atardecer.
Propóñome subliñar, a grandes trazos, a achega que os movementos
sociais poden facer para a resolución da crise; tamén a achega que a
12
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crise fai aos movementos sociais. Inclúo como movemento social todo
aquilo que o sector social constituíu, fronte ao mercantil e ao estatal:
os grupos organizados, as asociacións e cooperativas, os voluntariados
e comunidades de sentido, os comités cívicos e organizacións solidarias, empresas sociais que conforman a xeografía do social, un mundo
que se identificou como terceiro sector, porque nin era empresa privada nin eran estado, ou como movemento social, para indicar a súa
capacidade de mobilización e de participación.
Non só debemos preguntarnos que podemos facer ante a crise, senón que fixo a crise cos movementos e organizacións sociais solidarias.
Hai uns días, a prensa nacional difundía unha noticia orixinada en
Valencia: “O presidente da Generalitat de Valencia [dicía ao xornal El
mundo] presidiu onte a sinatura do protocolo de colaboración para distribuír, entre 26 asociacións benéficas, os 1.750.000 euros aprobados
en xullo para programas de acción social. Ao iniciar a súa intervención
desvelou que chamara a un amigo cardiólogo para preguntarlle canto
pesa o corazón. Ao longo destes anos, explicou despois, pasaron moitas
persoas polo Saló de Corts, mais ‘Non se enchera de tanto corazón, de
tanto compromiso e de tanta vocación como na mañá de hoxe’” (22 de
outubro de 2009).
Prescindindo do que ten de esperpento, hai dúas derivas de moito calado. Os programas de acción social quedan identificados coas
asociacións benéficas; e a crise actual require derivar para as asociacións benéficas o orzamento de acción social. No contexto da crise,
as organizacións sociais fan ás veces de ambulancia ante situacións
de emerxencia. As vítimas da crise necesitan dispositivos benéficos,
que son confiados a organizacións solidarias e humanitarias. É certo
que non podemos pasar nos bicos dos pés por enriba das situacións
de emerxencia, mais non nos podemos acomodar nunha mentalidade
asistencial nin en dispositivos meramente paliativos.
Ocupareime daquilo que vai ter unha importancia decisiva para o
desempeño dos movementos sociais a futuro.
13
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1. A PRODUCIÓN POLÍTICA DA IMPOTENCIA
A primeira achega dos movementos sociais sitúase no nivel do discurso sobre a crise, xa que, como é sabido, o modo de falar dun problema forma parte do problema mesmo. Referireime a tres mecanismos
que causaron a impotencia colectiva ante a crise global: a naturalización da crise, a perda da dimensión política e a extensión pola vía do
contaxio.
A naturalización
A crise representouse cos códigos da natureza, como algo similar ás
catástrofes que se producen independente de calquera consideración
histórica, allea ao contexto social e ao sistema económico, político e
cultural onde se produce. Dela dise que veu sen avisar e que se irá sen
saber cando nin como. Falouse da crise como de “tsunami provocado pola caída dos fondos monetarios”, como unha “seca crediticia” ou
como “un furacán financeiro”. Considérase natural a avaricia do capital, a arrogancia da opulencia, a precariedade do traballo, a expulsión
dos inmigrantes, os paraísos fiscais.
A crise convértese nun fetiche que se independiza como un poder
que sente e actúa coma ti e coma min. Atribúenselle ao sistema atributos humanos, a bolsa responde con alegría porque onte estivo deprimida, os mercados castigan as divisas, o Ibex vive pendente de Europa, a
crise comprendeu que hai que regular o comportamento dos bancos. É
unha crise que ten alegrías e depresións (Lizcano, 2008). Coa mesma
convicción que se naturalizou a orixe da crise, trátase a súa recuperación. Chegará o ano próximo, como chega a lúa chea ou a primavera.
Chegará fagamos os que fagamos.
A claudicación da responsabilidade persoal e política
A naturalización da crise produce a impotencia colectiva que é a
maior preocupación dos movementos sociais, unha impotencia que se
desprega na claudicación da responsabilidade persoal e política e a
perda da dimensión política. Coa naturalización ocúltanse responsabilidades, do mesmo xeito que ninguén é responsable dos tsunamis nin
14
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dos furacáns. E por outra banda inxecta resignación, xa que ninguén
escapa á lei da gravidade.
Deste modo pérdese a dimensión política da crise, que se entende
como unha disfunción do único sistema posible. A consecuencia máis
grave desta perda é pensar que o teito desexable e posible na saída é
a refundación do capitalismo con algúns paliativos, cun maior control
dos gobernos, ou con máis regras para perseguir os tramposos. Trátase
de remendar todo aquilo que orixinou a crise.
A universalización dos perdedores
Unha consecuencia, non menor, da naturalización da crise consiste
en xeneralizar a sensación de perda; como o tsunami que non diferencia as vítimas e estende a todas as clases sociais e grupos de poboación
os seus efectos destrutivos, do mesmo modo, todos perdemos coa crise:
perderon os bancos, perderon as multinacionais, perderon as empresas, perderon os altos executivos, perderon os traballadores, perderon
os mendigos. Todos estamos no bando dos perdedores. Se todos somos
perdedores, ninguén ten responsabilidades co outro, porque as súas
enerxías se centran en si mesmos. “Se soubeses como estou eu”, dicíame un empresario ao reprendelo porque non pagaba aos inmigrantes.
E como todos somos perdedores, quedamos escusados de ocuparnos
dos outros, e o desinterese é mutuo.
O desinterese polos outros é o peor resultado da crise –cando se
esquece que outros moitos países viven en crise permanente– que nos
induce a esquecelos para ocupármonos dos nosos intereses. É o que
subxace ás políticas regresivas en materia de inmigración, que limitan
dereitos e endurecen as condicións de vida de moitos inmigrantes.
A vía única
O grao maior de naturalización prodúcese cando se consagra a vía
única do crecemento, a vía única do desenvolvemento, a vía única da
cohesión social, a vía única para a felicidade. Tan forte é a convicción
do camiño único que mesmo a saída da crise se presenta mediante a
exhibición e o aumento do consumo: axudas á compra de automóbiles,
15
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plans Renove, estímulos á compra. A actual organización económica é
incapaz de imaxinar vías de saída para alén das receitas que a causaron.
O contaxio
A naturalización afecta mesmo ao modo de se propagar a crise a
través do contaxio. Na medida en que a crise se estende por toda a
sociedade, sen contornos precisos, crea a necesidade de se defender,
sen saber con certeza de quen e como facelo.
A crise actual activou o medo ao contaxio, que produce unha sociedade preocupada pola inmunidade. No seu nome construímos murallas para defender o benestar alcanzado, no seu nome construiremos
auténticas burbullas defensivas.
A sedución da inmunidade, en lugar de fortalecernos, fainos máis
vulnerables, como se mostra estes días coa Gripe A. O exceso de preocupación pola saúde fainos vivir de forma obsesiva e patolóxica. O
medo ao contaxio produce un acoso máis ás mentes que aos corpos.
Os movementos sociais ante a impotencia
A primeira convicción dos movementos sociais consiste en poñer
nas nosas mans aquilo que nos foi expropiado; e deste modo someter
a economía ás decisións políticas, someter os comportamentos ás responsabilidades persoais, someter a política á ética.
A desestabilización do natural
Os movementos sociais nacen cando algo pode ser mudado, cando a
crise se somete a un proceso de desnaturalización, cando é considerada como un produto histórico e social, que non está sometido á lei da
gravidade, senón a decisións humanas.
A crise ten causas e ten saídas. A orixe da crise ten as súas raíces nun
modelo produtivo insustentable: no aspecto económico porque nada é
mais insostible que unha economía centrada na especulación inmobiliaria e nun sistema financeiro desregulado. No social, porque fai máis
fráxil o vínculo social, xera precariedade, desconfianza no futuro. No
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ambiental porque destrúe sistematicamente as condicións de vida. No
cultural porque é unha fábrica de infelicidade.
Do mono-cultural ao recoñecemento da diversidade
A crise mostrou con todo rigor o fracaso de todo aquilo que se considera único: a crise dos actores únicos, dos saberes únicos, dos tempos
únicos, das xerarquías únicas, da produción única. “A opulencia arrogante mostrou a súa debilidade e sobre todo deixou de ser o único modelo do mundo” (Baudrillard, 2003: 14 e 15). Como suxire Boaventura
Santos Sousa, mesmo a pretendida universalidade da ciencia moderna
é “un particularismo occidental”.
A crise actual mostrou a debilidade do coñecemento económico, que
se consideraba moi sólido, e busca outros coñecementos complementarios, que se consideraron irrelevantes. Bastaría con atender á cultura
popular e ao sufrimento dos últimos, para advertir todos os signos que
facían inviable o actual modelo de crecemento.
A crise actual mostrou o fracaso da vía única para o progreso, cun
único criterio de verdade, produtividade e eficacia. Fronte a iso é necesario recuperar os sistema alternativos de produción, organizacións
sociais, economías populares, cooperativas de traballadores, empresas
autoxestionarias, economía solidaria.
A crise actual mostrou a debilidade do mercado cando se quere considerar único e universal para gobernar a produción e a distribución de
bens e servizos.
Cidadanía, veciñanza, fraternidade
Fronte á profunda naturalización da crise, os movementos sociais
activan os tres dinamismos do ámbito social, como exercicio de cidadanía, como exercicio de veciñanza e como exercicio de fraternidade.
Os movementos sociais teñen un papel decisivo na construción dunha
cidadanía inclusiva que recoñece e garante dereitos, e neste escenario
actúa como elemento de presión fronte aos Estados e as súas administracións; teñen un papel na construción da veciñanza, que se constrúe
socialmente cando convivimos uns con outros, e neste escenario actúa
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como promotor de tecido social a través de confianza e reciprocidade; e
teñen un papel na construción da fraternidade xa que non só conviven
como veciños senón que se recoñecen da mesma familia humana.
A responsabilidade “en última instancia non é outra cousa que se saber reclamado, amoestado, fráxil, debedor de resposta” (Innerarity, D.
2001). A hospitalidade non pregunta pola orixe nin pola circunstancia
sobrevida na vida de alguén; non depende de se coñeces unha familia,
ou compartes a súa relixión ou unha particular historia nacional. E
esta responsabilidade non pode ser transferida nin trasladada a outros
servizos administrados, nin especializados, nin profesionalizados. Na
comunidade política somos cidadáns, na sociedade civil somos veciños
e na comunidade cívica somos irmáns.
Os movementos sociais premen a comunidade política para que
garanta os dereitos das persoas como liña de dignidade. Ao lado dos
dereitos de cidadanía amence tamén o poder da veciñanza, polo cal
oímos o berro do veciño, observamos a porta que non se abre e percibimos que a depresión chegou cando nos cruzamos pola escaleira ou nos
atopamos no mercado. Recoñecernos politicamente como cidadáns, e
vivir socialmente en veciñanza, non é suficiente para reconstruír o poder destrutivo da crise. Podemos ser á vez cidadáns, veciños e irmáns.

2. A PRODUCIÓN SOCIAL DA VULNERABILIDADE
Estamos ao final de moitas cousas que parecían sólidas: parecía sólido o sistema financeiro, parecían sólidos os bancos e os mercados,
parecía sólida a estrutura familiar, parecía sólido o capitalismo, parecía
sólida a zona da integración. Tivemos a sensación colectiva de que o
sólido se esvaecía no ar e se creaba a zona da vulnerabilidade até a
facer de masas.
A vulnerabilidade de masas
A crise ampliou a brecha que se orixina entre os integrados e os excluídos e radicalizou as situacións de emerxencia social que golpean
persoas e grupos de poboación, como se mostra a diario nos centros
de acollida e nos servizos sociais, que triplicaron os demandantes de
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axuda, nos bancos de alimentos ou nas fames que comezan a golpear
en certos países.
Non obstante, a novidade da crise consistiu en ampliar o campo
da vulnerabilidade. Entre a zona da exclusión e a zona da integración
esténdese a zona intermedia da vulnerabilidade. Individuos deslocalizados, expulsados ao desemprego nos límites do intercambio social,
xente nova que non accede ao primeiro traballo e interrompen o seu
proxecto vital e regresan á casa de seus pais, persoas con hipotecas e
sen posibilidade de cumpriren os seus compromisos...
Até agora a produción industrial proporcionou a Z. Bauman a imaxe
que permite entender os dous lugares emblemáticos da modernidade:
un que se exhibe e outro que se oculta. Das fábricas saen dous tipos
de camións: uns diríxense aos grandes almacéns e os outros aos vertedoiros. Non hai fábrica sen o seu vertedoiro de lixo, non hai sociedade
sen o seu vertedoiro. Os residuos constitúen un ingrediente do proceso
social.
A experiencia colectiva de naufraxio
A vulnerabilidade de masas produciu unha experiencia colectiva de
naufraxio, cuxa primeira característica é a quebra dos dinamismos
vitais das persoas, especialmente os que se refiren ao ánimo, á confianza, á identidade, ás expectativas, á autoestima. Formulouno García
Marquez en Relato dun naufrago “no interior de todo naufraxio está a
fatiga co desespero”
En todo naufraxio se confunde o sentido da orientación, xa que non
se sabe se se avanza en dirección á saída da crise ou en dirección á súa
deterioración. Fálase de perder o rumbo, de sentimento de impotencia, de falta de horizonte. O primeiro sentimento do náufrago é o de
estar absolutamente só na metade do mar “O naufraxio precipítanos
nun abismo”, “nunha soidade infinita” (p. 42).
Para abaixo e para fóra
O naufraxio colectivo instalou na sociedade unha sensación de descenso: imos a peor di a última enquisa. Como se unha especie de
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tobogán, empurrase para abaixo e para fóra. E como advertía Antonio
Machado “¡Qué difícil es no caer cuando todo cae!” A crise activou a
sensación real de descenso. Sábeno ben os licenciados que foron reducidos a auxiliares domésticos e vendiman no campo; ou os inmigrantes
que foron reducidos a excedentes. Estes mecanismos desprazan dos
seus lugares moitos seres humanos, non como resultado dun espolio
desesperanzado que os marxina e os expulsa. Os desprazamentos son
causados pola desesperanza.
O desbordamento dos actores
A crise mostrounos a falta de lóxica nos mecanismos económicos, na
predicións financeiras. Dalgún xeito viviuse o desbordamento da sectorialización. O paro é un feito total, que afecta a todas as dimensións
da vida cotiá, desde as relacións sociais até a identidade persoal, desde
a vivenda ao xogo, desde a familia á amizade. Na crise non existe nada
físico que non sexa á vez psíquico, nada económico que non sexa á vez
social, nada cultural que non sexa á vez político, nada local que non
sexa transnacional.
Por iso, a resolución da crise desestabiliza as organizacións sectoriais
xa que implica simultaneamente o individuo e o grupo, o corpo e a
alma, o local e o global, a economía e a moral. Desestabiliza así mesmo
as dinámicas de escala a favor das dinámicas de conexións; nada hai
orgánico que non sexa psíquico, nada individual que non sexa tamén
social, nada local que non sexa tamén transnacional. Na crise todo
sucede en múltiplas escalas xa que os factores se imbrican e afectan
mutuamente.
Movementos sociais ante a vulnerabilidade
Se estamos ante unha crise total que afecta a todas as dimensións,
non hai saída económica sen resposta política, e non hai resposta política sen saída cultural, non hai transformación cultural sen mobilización
social. É xusto a lóxica dos movementos sociais que intentan fomentar
as conexións. O código xenético dos movementos sociais consiste en
estar enredados, entrelazados, conectados en relacións integradas.
20
500

A crise e os movementos socias

Creación de alianzas e resistencias
A vulnerabilidade resalta a creación de resistencias. En situacións
de catástrofe, o dano que produce un acontecemento inesperado é
proporcional á intensidade do golpe e ao estado das resistencias.
Ante o desbordamento que viven os actores e os sectores, ninguén
pode afrontar por si mesmo a crise. É imposible imaxinar que medios
exclusivamente políticos, legais e administrativos poidan contrarrestar a nova vulnerabilidade. Só un enfoque cooperante que posibilite e
amplíe a responsabilidade social, cultural e educativa poderá abordala
aínda que sexa a través da confrontación, a negociación ou o diálogo.
A crise actual mostra a profunda actualidade da Alianza Contra a
Pobreza que preme para buscar remedio ás carencias dos mil millóns
de persoas que viven con menos dun dólar ao día, cos mínimos necesarios para unha vida digna. Cando falamos destes asuntos, compartimos
que non só é necesario premer, senón tamén rebelarse tanto contra a
pobreza coma contra a riqueza, dado o seu carácter estrutural. Necesitamos alianzas para boicotear os bancos que exhiben comportamentos
escandalosos, podemos dirixir as nosas compras cara a produtos fabricados baixo certas condicións xustas e sostibles.
Redes locais e transnacionais
A saída da crise convoca a familia, as empresas, os sindicatos, os partidos políticos, as administracións do estado, os movementos sociais,
as parroquias, as ONGs. “Os movementos sociais cuestionaron a fantasía neoliberal mediante o emprego de redes informáticas” (Castells
1999 b: 132).
A estratexia de rede alude a centenares de batallas que teñen lugar
en centenares de sitios, simultaneamente. É a actualización da lanzadeira de David, cun tirapedras pódese desarticular un imperio. É a
tradición que valora o pequeno e o débil, o mesianismo descalzo, que
todo o grande comeza no pequeno. Aínda máis, a rede significa a vontade de buscar converxencias entre os movementos sociais e as forzas
sociais, entre parte do Norte e do Sur. Hai uns días, solicitábano os
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pais deses 10.000 novos mortos nas pateras: querían que alguén desde
aquí lles dixese se chegaran ou se ficaran no estreito.
Crear lazos comúns de pertenza, tecendo pequenas accións, espertando o dinamismo comunitario. Miles de experiencias están baseadas
naquela intuición que formulou Manolo Rivas en tempos do Prestige
cando unha cadea humana de vontades loitaban contra o petróleo nas
costas galegas: “Todos soltamos un fío, como os vermes de seda. Roemos e disputamos as follas de moreira, mais ese fío, se se entrecruza
con outros, se se entrelaza, pode facer un fermoso tapiz, unha tea inesquecible” (Rivas, M. 1998).
Os movementos sociais son creadores tamén de vínculos cunha historia compartida que ten un poder curativo. Como expresou Ángeles
Mastretta nun fermoso relato de Mujeres de ojos grandes: a protagonista, desesperada ante os límites da medicina, logra salvar a vida
da súa filla acabada de nacer contándolle entre murmurios ao oído as
historias das súas antepasadas. Para rematar dicindo que “Só ela soubo
sempre que ningunha ciencia foi capaz de mover tanto, como a escondida nos ásperos e sutís achados doutras mulleres cos ollos grandes”
(Mastretta, A., 2002, p. 187).
A crise actual necesita a creación dunha sociedade civil mundial,
construída sobre redes transnacionais: emigración transnacional, familias transnacionales, escolas transnacionales, unha cidadanía transnacional. Para a construción dunha sociedade mundial inclusiva son
máis importantes os locutorios, que os Bancos Mundiais.
Das carencias ás capacidades
Toda crise é dalgún xeito unha privación que produce seres con carencias e vidas desafiuzadas. A saída da crise iníciase no recoñecemento das capacidades da poboación, capacidades que se lle recoñecen
mesmo a aqueles que parecen perdelas. Desde o interior da peor crise
do século pasado Etty Hillesum, escribiu “Notei que en calquera situación, mesmo na máis duras, ao ser humano crécenlle novos órganos
vitais que lle permiten saír adiante” (Hillesum, E., 2001).
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Cun ollar ético-político Amartya Sen puido identificar unha lista de
capacidades básicas que se aprecian como valiosas desde a perspectiva
da privación. Son aquelas que se fan operativas nos Índices de Desenvolvemento Humano do Programa de Nacións Unidas e marcan hoxe a
liña de dignidade. Trátase da alimentación, do ensino básico, da saúde,
da liberdade de movemento, da participación na vida pública (Sen, A.,
2005) E, en negativo, a incapacidade para participar na adopción de
decisións, a falta de seguridade persoal, a incapacidade para participar
na vida dunha comunidade e as ameazas á sustentabilidade e equidade
interxeracional. (PNUD, 1997, 19).
Desde a perspectiva histórica, o recoñecemento das capacidades
produciuse a través de convulsións históricas. As revolucións dos escravos para lograren a condición de suxeitos, o movemento de Xesús
para lograr o carácter sagrado da persoa, as revolucións liberais para
lograren a liberdade de pensamento, de conciencia e de propiedade. As
revolucións socialista para lograren a igualdade e os dereitos sociais. A
revolución ecoloxista para a capacidade de interdependencia da terra;
a revolución feminista para mostrar a capacidade de vivir en igualdade
de sexo (Cortina, A., 2008).
Desde a perspectiva dos movementos sociais, esta crise poderá iluminar a cidadanía inclusiva baseada nos dereitos humanos, que son
os protectores das capacidades que consideramos valiosas para levar
unha vida humana. Todos os seres humanos necesitan ter garantido
un mínimo para sobrevivir dignamente mediante condicións de educación, saúde, suficiencia económica e seguranza.
A última revolta social nas periferias francesas puxo de manifesto
un aspecto esencial da democracia inclusiva. No berro irado daqueles mozos “A nosos pais humillastes e a nós pechastes as portas”, expresábanse as dúas condicións básicas da inclusión: a decencia e a
accesibilidade. A exclusión é á vez unha humillación institucional e a
ruptura, transitoria ou definitiva, da accesibilidade. O que non pode
tolerar unha democracia inclusiva é a humillación institucional e non
cabe dúbida que se humilla cando os dereitos se condicionan aos trazos étnicos, cando a cidadanía se somete ao territorio, cando o reco23
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ñecemento da necesidade se somete ao tempo burocrático, cando a
diversidade cultural é ignorada. Hai axudas que humillan, hai políticas
pro inserción que non son decentes.
O gran debate hoxe, nunha situación económica deprimida, é saber
se a humanidade está xa en condicións de crear gradualmente sistemas
de protección universais. Hai un clamor que reclama hoxe unha renda
básica universal como acción prioritaria.

3. A PRODUCIÓN SOCIAL DA ADICCIÓN
Os movementos sociais desempeñan un papel esencial na construción das expectativas sociais, pola súa capacidade de popularizar e socializar outro modo de vivirmos xuntos, outra forma de sermos felices
e outro modelo de desenvolvemento. A crise actual desvelou os vimbios que conformaron as expectativas sociais e manifestou os nervios
mesmos da realización persoal. Detrás da crise global subxace unha
representación do sentido de vivir persoal e colectivo.
Non é casual que a crise se caracterizase como crise de consumo,
en contraposición a outras crises que foron de produción ou de oferta; de momento comprendemos que non podiamos seguir comprando
casas, endebedándonos en hipotecas, destruíndo a terra, adquirindo
bens a futuro ou gozando de vacacións por enriba dos ingresos. Na caída económica e financeira escenificáronse as características da adicción e desveláronse os límites dun desenvolvemento sustentado sobre
o consumo de bens, que convive cos maiores niveis de deterioración
e contaminación, co crecemento da pobreza, cos niveis máis altos de
desnutrición, cos desprazamento migratorios.
A adicción ao consumo
Que estaba a suceder? A representación dunha vida boa, feliz e lograda vinculouse á acumulación e ao consumo até se converter nunha
auténtica adicción, que colonizou o imaxinario individual e colectivo.
Desenvólvese unha adicción que se caracteriza por atar a vida, consciente ou inconscientemente, a unha dependencia externa de quen
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espera recibir sentido para a vida, realización persoal ou benestar individual.
Necesidade de acumulación
En todo proceso adictivo, a satisfacción é proporcionada polos obxectos antes que polos suxeitos, o benestar da persoa está fortemente atado a ese obxecto máxico, a quen se atribúen dotes curativas. Cantas
veces oímos “estaba tan desesperada, tan sufocada, tan desorientada
que marchei comprar”. Toda adicción se presenta como a única vía
posible para lograr o propósito de alguén, como o único modelo válido
de realización. A actual organización económica é incapaz de imaxinar
vías de saída para alén do incremento do consumo.
O adicto non pode deixar de consumir. É básica, principal e completamente un consumidor, que cumpre deste modo cun dos principios
do mercado. En consecuencia esixe a acumulación, porque o camiño
do consumo nunca ten bastante e nunca satisfai completamente, xa
que os bens se consumen.
O mito do acredor
A dependencia do consumo creou o mito do acredor, daquel que
recoñece máis os seus dereitos que as súas débedas. Soubémolo cando
se cancelaron as hipotecas bancarias e se frustraron proxectos vitais e
expectativas de futuro. É incapaz de recoñecer as súas débedas coas
xeracións pasadas e futuras, coa familia e os mestres, coa terra e a
comunidade. Instálase na queixa e na busca obsesiva de culpables da
súa mala sorte. Mira para outra parte, mais nunca para a si mesmo: ao
Goberno correspondente, ao director da sucursal bancaria, ao amigo
que non o advertiu, ao veciño malévolo, ao colega intrigante... A crise
desvelou a amplitude e a persistencia da condición de acredor, que nos
instala na ideoloxía do conquistador, que pensa que só ten dereitos e
ningún deber cos outros. E deste modo pérdese a experiencia da gratuidade, que é o corazón da experiencia relixiosa.
Todos somos debedores e ninguén é só acredor. A cultura hexemónica afirma que somos máis accionistas con dereitos, do que persoas
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con obrigas contraídas cos outros, xa sexan os que construíron o noso
pasado, os que conforman o noso presente ou os que vivirán nun futuro sen nós, débedas contraídas coa terra.
A práctica da camuflaxe
En todo proceso adictivo hai mecanismos de ocultación. A crise actual converteu a ocultación en camuflaxe que esconde, distorsiona e
falsea para ocultar á vista as consecuencias por ela causadas. Os bancos simulan que non sucede nada, os fondos de pensións disimulan a
súa boa saúde, os grandes executivos disimulan os seus salarios, os ricos empobrecidos enmascaran a súa realidade, os agraciados pola sorte
da lotaría ocultan a súa nova condición, os inmigrantes ocultan a súa
situación migratoria. “Hoxe para ser felices –e ricos– vivimos escondidos” (Magli, 2008, 39). A exclusión e a pobreza causada pola crise
disfrázanse baixo unha falsa aparencia. As novas pobrezas, sobre todo
aquelas que golpean aos ricos e integrados, viven un proceso agudo de
camuflaxe, a través de estratexias de invisibilidade e disfrace (Bouvet.
J.F., 2000).
Porén, como toda máscara, esconde e mostra. Ninguén se disfraza
só para se esconder, disfrázase en igual medida para se facer ver, para
aparecer baixo unha cobertura espectacular e atractiva, desconcertante e enganosa. Os ricos ocultáronse para gañaren máis diñeiro, de aí
que de momento a bolsa poida crecer un 12 por cento.
Movementos sociais fronte ás adiccións
Necesitarase moita pedagoxía social para desmontar as adiccións que
provocaron a crise e os seus encubrimentos. A adicción é tan potente
que nin sequera o G-20 puido enxergar a saída fóra da adicción ao consumo: mudando o modelo de coche, as lavadoras que aínda serven...
simplemente o obxecto de adicción. O Banco Mundial, o Fondo Monetario Internacional, e outras axencias transnacionais intentarán manter
a adicción mediante cambios minúsculos, adxectivando os substantivos (“capitalismo sustentable” e “desenvolvemento sustentable”) para
manteren en movemento o motor do desenvolvemento mundial.
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Limitareime a sinalar tres saídas que protagonizan os movementos
sociais do xeito en que se establecen os pasos nos itinerarios de deshabituación.
Revolución das expectativas
Na deshabituación da drogodependencia fálase dun paso necesario
que consiste no recoñecemento da fisura interior, que incapacita para
mirar calquera outro horizonte. A adicción só se vence a través do contacto coa experiencia interior e a través do silencio ante os ruídos de
tanta información falaz. É aí onde se valoran outras dimensións humanas como o encontro, a relación interpersoal, o gozo da austeridade, o
sabor da solidariedade.
A grande tarefa cultural hoxe é trocar a adicción á acumulación
por propostas alternativas de vida boa e feliz. A dimensión da crise
situounos na antesala dunha situación de ruptura a causa do berro
ecolóxico, que cada día nos indica os límites como humanidade, e o
grito da pobreza que fere e ofende.
Ambos os dous berros reclaman, no nivel cultural, unha intensa
descolonización da nosa conciencia e “vivir dun modo que afirme os
valores ecolóxicos e humanos [...] o cal só é posible cunha revolución
interior, co reverdecemento do eu” (Kelly, 1994: 39-40, citada en Castells, 1999b: 135).
Non se trata de deixar de consumir, senón de consumir outros bens,
como os bens da saúde, da educación, da cultura, da solidariedade, de
gozar de bens aparentemente moi básicos mais escasos, como o tempo,
o espazo, a tranquilidade, un ámbito saudable, ou a seguridade. “Na
época do consumo desenfreado, o escaso, o raro, o caro e o cobizado,
non son os automóbiles nin os reloxos de pulseira de ouro, tampouco
as caixas de champaña ou os perfumes –cousas que se poden mercar
en calquera recanto–, senón as condicións de vida elementais, como a
tranquilidade, a auga pura e o espazo suficiente” (Enzesberger, H. M,
1996).
Por iso os movementos sociais non nos podemos avergonzar de
propoñer fronte á dilapidación, a renuncia; fronte ao crecemento, o
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decrecemento; fronte á velocidade, a lentitude; fronte á axenda sobrecargada, a contemplación da natureza, a conversación e a doazón
gratuíta. “A sociedade do crecemento non é desexable polo menos por
tres razóns: xera un aumento de desigualdades e inxustizas, crea un
benestar amplamente ilusorio, e a estes ricos non lles asegura unha sociedade amigable, senón unha anti sociedade enferma da súa riqueza”
(Latouche, 2003: 2).
A experiencia do espazo e do tempo humanos
A actual crise compromete a experiencia do espazo, que en lugar
de vivirse como escenario de encontro e de comunicación, constrúe
fronteiras para impedir a comunicación entre os de dentro e os de fóra.
O maior reto aos movementos sociais formulábao hai uns días Bashige
Michel, mozo senegalés ante a muralla de Melilla, “Estou seguro, dixo,
que se coñecesen a miña historia e a dos meus compañeiros non me
obrigarían a volver alí de onde veño nin me abandonarían nun deserto
sen ningunha posibilidade de supervivencia. Quero vivir e axudar a vivir aos meus irmáns, só pido iso. Pensaba contarllo en persoa, pero este
muro que foi levantado entre vostede e máis eu fai imposible calquera
encontro verdadeiramente humano entre nós e obríganos a ollármonos
desde lonxe. Dado que xa non podemos falar, permítanme fitar para os
seus ollos, a través deste muro de separación en forma de aramado”.
Neutralízase o encontro que é portador de esperanza.
Estes mitos producen unha claudicación do ollar e do oído. Hai lugares que deixan de ollarse e clamores que deixan de oírse por medo.
Os movementos sociais son hoxe indutores de visibilidade. E quizais
deste modo se realice o presaxio da Carta aos Hebreos “Non pechen a
porta ao estranxeiro non sexa que queden sen anxo”.
Do mesmo modo, a crise compromete a experiencia do tempo humano. A crise instálanos na nostalxia. O futuro vai á deriva e queda totalmente desatendido. Debilítase a capacidade de planificar e sitúanos a
todos no curto prazo. As institucións xa non garanten un longo prazo:
nin as institucións bancarias se comprometen a longo prazo, nin as familiares garanten a futuro un proxecto de vida estable; as institucións
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relixiosas non garanten os compromisos de por vida, as institucións
académicas non garanten as habilidades máis alá de dez anos.
Propostas sociais sobre o sentido
Se en toda experiencia adictiva se compromete gravemente a experiencia persoal sobre o sentido das cousas e da vida, necesitaranse persoas e grupos que fagan propostas sobre o sentido, para reelaborar a
ferida e tapar o burato negro por onde sangra. Quen busca un anaco de
pan, busca tamén falar; quen pide un teito pide tamén calor humana;
quen pide romper a soidade pide tamén reconstruír os ámbitos comunicativos. Trátase de buscar novas maneiras de construír a experiencia interhumana e refundar o sentido. Os movementos sociais serán
comunidades de adictos recuperados que apostaron por facer fronte
á adicción. Neste caso, construír a comunidade é construír a inmunidade (Espósito, 2004. 41).
Desde a perspectiva da deshabituación é necesario superar as prestacións, para xerar “políticas sociais de sentido” (Vidal, 2009), bens relacionais, nos que se intercambian valores simbólicos e se comparten
significados. A saída da adicción posúe unha alta intensidade comunicativa. Cando un adulto fica sen traballo, a perda do traballo é máis ca
a perda do emprego. Non se precisa só unha mera prestación senón a
activación dun xeito de se relacionar con un mesmo, cos outros, coas
institucións e co sentido.
No interior da crise, os movementos sociais, sexan relixiosos ou laicos, locais ou transnacionais, queren iluminar algo que nos permita
recoñecernos como seres humanos. O difícil e sorprendente para a
humanidade non foi recoñecer o diverso senón aceptar que nas outras
tribos hai seres humanos coma nós. O extraordinario é recoñecer que
fóra da propia tribo existen seres iguais a nós, que o mundo alberga
outros seres parecidos pero con igual dignidade e dereito. “A idea de
que todos os pobos do mundo forman unha humanidade única non
é certamente consubstancial ao xero humano”, escribe Finkielkraut,
“É máis, o que distinguiu durante moito tempo os homes das demais
especies é precisamente que non se recoñecían uns a outros. O pro29
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pio do home era, nos inicios, reservar celosamente o título de home
exclusivamente para a súa comunidade” (1998). Na base da cidade do
futuro, está a responsabilidade non só polos que pertencen ao mesmo
círculo senón tamén polos perdedores, deixándose así afectar polo sufrimento das vítimas desta historia nosa.
Nos últimos anos, este recoñecemento do común transcorre por
dúas vías hexemónicas. O común é a pertenza a unha mesma familia
na que recoñecemos o outro como carne da nosa carne e sangue de
noso sangue, como afirman as grandes tradicións relixiosas. A modernidade ensaiou outras vías para a universalización do común en torno
ao concepto de dignidade, cuxo nome actual é o de dereitos humanos,
como consenso mínimo alcanzado pola conciencia laica.
Hai unha terceira tradición que intenta recuperar o universalismo
moral mediante a experiencia do sufrimento, que actúa con autoridade
incondicional e con pretensión de verdade; como advertiu Theodor
Adorno “deixar falar á dor é a condición de toda verdade”, e percibir a
dor do outro é a condición indispensable para toda pretensión moral
universal.
Que pode significar nesta crise a responsabilidade universal ante o
sufrimento? Significa en primeiro lugar que “só alcanzamos a universalidade se partimos dunha parcialidade, dos últimos, dos que están fóra,
dos que ven negado o seu ser e os seus dereitos” (Dussel). Pódese e débese universalizar desde as vítimas da crise e non desde os vencedores,
desde os marxinados ou excluídos e non desde os banqueiros. O lugar
da saída da crise son os últimos, xa que cando eles teñen recoñecidos
os seus dereitos tamén os temos todos.
Como afirma Agnes Héller “a cadeira baleira agarda o Mesías e mentres a cadeira estea aí, emite bramidos e admonicións, mesmo patéticos, para que sexa tida en conta. Todo isto é pragmatismo”. A cuestión
hoxe non é saber se sairemos da crise senón se sairemos baixo a constelación dos poderosos ou baixo a constelación da cadeira baleira. Esta
centralidade que escoita a fame e a sede de xustiza é a categoría central
dos movementos sociais (Metz, 1997).
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Cando celebramos o centenario de Helder Camara quero lembrar
unha das súas exhortacións. “Ditosos vostedes cando loitan e soñan,
porque corren o risco de veren realizados os seus soños”.
Ximo García Roca
Profesor de Cooperación Internacional, de Participación Social
e de Organizacións Solidarias da Universidade de Valencia
Traduciu: Xaime M. González
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Sobre o decrecemento
Carlos Taibo Arias

Ningún proxecto que pretenda cuestionar a lóxica do capitalismo nos
inicios do século XXI pode permitirse non ser ao tempo decrecimentalista, autoxestionario e antipatriarcal. Do mesmo xeito, parece que
sobran as razóns para afirmar que ningún proxecto de decrecemento
que non cuestione a condición propia do capitalismo contemporáneo
terá por forza unha vocación contestataria lamentabelmente reducida.

1. NO MOMENTO PRESENTE, É SAUDÁBEL O CRECEMENTO ECONÓMICO?
A visión dominante nas sociedades opulentas suxire que o crecemento económico é a panacea que resolve todos os males. Ao seu amparo –dísenos– a cohesión social aséntase, os servizos públicos mantéñense, e o desemprego e a desigualdade non gañan terreo. Sobran
as razóns para recear, no entanto, de todo o anterior. O crecemento
económico non xera –ou non xera necesariamente– cohesión social,
provoca agresións ambientais en moitos casos irreversíbeis, propicia o
esgotamento de recursos escasos que non estarán a disposición das xeracións vindeiras e, en fin, alimenta un modo de vida escravo que invita
a pensar que seremos máis felices cantas máis horas traballemos, máis
cartos gañemos e, sobre todo, máis bens acertemos a consumir. Fronte
a isto imponse a certeza de que, deixado atrás un nivel elemental de
consumo, o acrecentamento irracional deste último é antes un indicador de infelicidade que unha mostra do contrario.
32
512

Sobre o decrecemento

2. DEBEMOS CONFIAR NOS INDICADORES ECONÓMICOS QUE HOXE
EMPREGAMOS?
Os indicadores económicos que nos vemos obrigados a utilizar –así,
o produto interior bruto (PIB) e afíns– robustecen, en palabras de J.
K. Galbraith, “unha das formas de mentira social máis espalladas”. Se
un país retribúe ao 10% dos seus habitantes por destruír bens, facer
buracos nas estradas, estragar os vehículos..., e a outro 10% por reparar
esas estradas e vehículos, terá o mesmo PIB que un país no que o 20%
dos empregos se consagre a mellorar a esperanza de vida, a saúde, a
educación e o ocio...
E é que a maioría deses indicadores contabiliza como crecemento
–cómpre supor tamén que como benestar– todo o que é produción e
gasto, incluídas as agresións medioambientais, os accidentes de tráfico, o tabaco, os fármacos e as drogas, ou o gasto militar. Eses mesmos
indicadores nada din, en troques, do traballo doméstico, da preservación do medio ambiente –unha fraga convertida en papel acrecenta o
PIB, en tanto esa mesma fraga indemne, decisiva para garantir a vida,
non computa como riqueza–, da calidade dos sistemas educativo e
sanitario, ou do incremento do tempo libre. De resultas pode afirmarse
que a economía dominante só presta atención ás mercadorías –o que
se ten ou non se ten–, e non aos bens que fan que alguén sexa algo (F.
Flahault).

3. NON SON MOITAS AS RAZÓNS PARA CONTESTAR O APARENTE
PROGRESO QUE PROTAGONIZARON AS NOSAS SOCIEDADES DURANTE DECENIOS?
Son moitas, si. Hai que preguntarse, por exemplo, se non é certo
que na maioría das sociedades occidentais se vivía mellor no decenio
de 1960 que agora: o número de desempregados era moito menor, a
criminalidade máis baixa, as hospitalizacións por doenzas mentais estaban lonxe das actuais, os suicidios eran infrecuentes e o consumo de
drogas escaso. En EE.UU., onde a renda per capita se triplicou desde a
segunda guerra mundial, baixou, porén, a porcentaxe de cidadáns que
declaran se sentiren satisfeitos. En 2005 un 49% dos norteamericanos
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estimaba que a felicidade se encontraba en retroceso, fronte a un 26%
que consideraba o contrario. Son moitos os expertos que conclúen, en
suma, que o crecemento na esperanza de vida verificado nos últimos
decenios ben pode rematar nun escenario lastrado pola extensión da
obesidade, o stress, a aparición de novas doenzas e a contaminación.

4. POR QUE CÓMPRE DECRECER?
Nos países ricos cómpre reducir a produción e o consumo porque
vivimos por riba das nosas posibilidades, porque é urxente cortar emisións que danan perigosamente o medio e porque empezan a faltar
materias primas vitais. “O único programa que necesitamos resúmese
nunha palabra: menos. Menos traballo, menos enerxía, menos materias primas” (B. Grillo).
Por detrás deses imperativos agroma un problema central: o dos límites ambientais e de recursos do planeta. Se é evidente que, en caso
de que un individuo colla do seu capital, e non dos seus ingresos, a
maioría dos recursos que emprega, isto conducirá á quebra, parece
sorprendente que non se utilice o mesmo razoamento para sopesar o
que as sociedades occidentais están a facer cos recursos naturais. Para
avaliar a fondura do problema, o mellor indicador é a pegada ecolóxica,
que mide a superficie, terrestre como marítima, que precisamos para
manter as actividades económicas. Se no 2004 esa pegada era de 1,25
Terras, segundo moitos prognósticos alcanzará dúas Terras no 2050. A
pegada ecolóxica igualou a biocapacidade do planeta arredor de 1980,
e tense triplicado entre 1960 e 2003.

5. CAL É A ACTITUDE QUE ANTE O ANTERIOR MOSTRAN OS NOSOS
DIRIXENTES POLÍTICOS?
Os dirixentes políticos, marcados por un irrefreábel cortopracismo
electoral, prefiren dar as costas a todos estes problemas. De resultas,
e en palabras de C. Castoriadis, “os que preconizan unha mudanza
radical da estrutura política e social pasan por ser ‘incorrixíbeis utopistas’, no entanto que os que non son capaces de razoar a dous anos de
distancia semellan, naturalmente, realistas”.
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A idea de que os nosos gobernantes teñen respostas complétase coa
que suxire que a ciencia resolverá de maneira máxica todos estes problemas. Non parecería lóxico, porén, construír un “rañaceos sen escaleiras nin elevadores sobre a base da esperanza de que un día triunfaremos sobre a lei da gravidade” (M. Bonaiuti). Máis razoábel sería actuar
como o faría un pater familias diligens, que “se di a si mesmo: xa que
os problemas son enormes, e mesmo no caso de que as probabilidades
sexan escasas, procedo coa maior prudencia, e non como se nada sucedese” (C. Castoriadis). Non é esta, no entanto, unha carencia que
atinxa en exclusiva aos políticos. Alcanza tamén aos cidadáns, circunstancia que lle da creto á afirmación realizada por un antigo ministro do
Medio Ambiente francés: “A crise ecolóxica soergue unha comprensión difusa, cognitivamente pouco influínte, politicamente marxinal,
electoralmente insignificante”.

6. ABONDA, SEN MÁIS, CON REDUCIR DETERMINADAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS?
Abofé que non abonda con reducir os niveis de produción e de consumo. É preciso reorganizar en paralelo as nosas sociedades sobre a base
doutros valores que reclamen o triunfo da vida social, do altruísmo e
da redistribución fronte á propiedade e o consumo ilimitado. Hai que
reivindicar, en paralelo, o ocio fronte ao traballo obsesivo. Ou, o que
é case o mesmo, fronte ao “máis de présa, máis lonxe, máis a miúdo e
menos caro” cómpre contrapor o “máis devagar, menos lonxe, menos
a miúdo e máis caro” (Y. Cochet). Debe apostarse tamén polo reparto
do traballo, unha práctica sindical que foi caendo no esquecemento co
paso do tempo. Outras esixencias ineludíbeis fálannos da necesidade
de reducir as dimensións de moitas das infraestruturas produtivas, das
organizacións administrativas e dos sistemas de transporte. O local,
por demais, debe adquirir clara primacía fronte ao global nun escenario marcado pola sobriedade e a simplicidade voluntaria.
S. Latouche resumiu o sentido deses valores da man de oito “re”:
revaluar (revisar os valores), reconceptualizar, reestruturar (adaptar producións e relacións sociais á mudanza de valores), relocalizar, redis35
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tribuír (repartir a riqueza e o acceso ao patrimonio natural), reducir
(rebaixar o impacto da produción e o consumo), reutilizar (en vez de
desprenderse dunha chea de dispositivos) e reciclar.

7. QUE SUPORÍA O DECRECEMENTO NAS SOCIEDADES OPULENTAS?
O primeiro que as sociedades opulentas deben considerar é a conveniencia de pechar –ou reducir sensibelmente a actividade correspondente– moitos dos complexos fabrís existentes. Estamos a pensar na
industria militar, na automobilística, na da aviación ou en boa parte da
da construción.
Os millóns de traballadores que perderían os seus empregos deberían encontrar acomodo a través de dúas grandes canles. Se a primeira
achegaríaa o desenvolvemento de actividades nos ámbitos relacionados coa satisfacción das necesidades sociais e ambientais, o segundo
viría da man do reparto do traballo nos sectores económicos tradicionais. Importa subliñar que neste caso a redución da xornada laboral
ben podería levar consigo reducións salariais, sempre e cando estas,
claro, non o fosen en proveito dos beneficios empresariais. Ao cabo, á
ganancia de nivel de vida que se derivaría de traballar menos, e de desfrutar de mellores servizos sociais e dun entorno máis limpo e menos
agresivo, sumaríase á derivada da asunción plena da conveniencia de
consumir menos, coa conseguinte redución de necesidades no que a
ingresos se refire. As reducións salariais que nos ocupan non afectarían, naturalmente, a quen menos ten.

8. É O DECRECEMENTO UN PROXECTO QUE AGOIRA INFELICIDADE
AOS SERES HUMANOS?
O decrecemento non implica en modo ningún, para a maioría, un
entorno de deterioro das súas condicións de vida. Antes ben, debe carretar melloras substanciais como as vinculadas coa redistribución dos
recursos; a creación de novos sectores que atendan as necesidades
insatisfeitas; a preservación do medio, o benestar das xeracións futuras, a saúde e as condicións do traballo asalariado, ou o crecemento
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relacional en sociedades nas que o tempo de traballo se reducirá sensibelmente.
Á marxe do anterior, no mundo rico fanse valer elementos –así, a
presenza de infraestruturas, a satisfacción de necesidades elementais
ou o propio decrecemento da poboación– que facilitarían o tránsito a
unha sociedade distinta. Hai que partir da certeza de que, se non decrecemos voluntaria e racionalmente, teremos que facelo obrigados de
resultas do afundimento, antes ou despois, do capitalismo global que
padecemos.

9. QUE ARGUMENTOS CUESTIONAN A IDONEIDADE DO DECRECEMENTO?
Varios son os argumentos vertidos contra o decrecemento. Tense sinalado, por exemplo, contra toda razón, que a proposta se emite desde
o Norte para que sexan os países do Sur os que decrezan materialmente. Tamén se ten suxerido que o decrecemento é antidemocrático, en
franco esquecemento de que os réximes comunmente descritos como
totalitarios nunca procuran, por razóns obvias, reducir as súas capacidades militar-industriais. Máis ben parece que o decrecemento, da
man da autosuficiencia e da simplicidade voluntaria, bebe dunha filosofía non violenta e antiautoritaria. A proposta non remite, por outra
parte, a unha postura relixiosa que reclama unha renuncia aos praceres
da vida: reivindica, antes ben, unha clara recuperación destes nun escenario marcado, iso si, polo rexeitamento do consumo irracional.
O proxecto de decrecemento nada ten, en suma, de ecoloxismo infantil e asocial: aséntase no designio de combinar o ecoloxismo forte
coas loitas sociais de sempre. Nesta dimensión ten por necesidade que
contestar a lóxica do capitalismo co dobre propósito de salvar o planeta
e salvar a especie humana. A tarefa de contestar en paralelo a orde
capitalista e a súa dimensión de explotación, inxustiza e desigualdade
non parece difícil: “A ecoloxía é subversiva porque pon en cuestión o
imaxinario capitalista que domina o planeta. Rexeita o motivo central,
segundo o que o noso destino estriba en acrecentar sen cesar a produción e o consumo. Mostra o impacto catastrófico da lóxica capitalista
38
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sobre o medio natural e sobre a vida dos seres humanos” (C. Castoriadis).

10. TAMÉN DEBEN DECRECER OS PAÍSES POBRES?
Aínda que o debate sobre o decrecemento ten un sentido distinto
nos países pobres –está fóra de lugar reclamar reducións na produción
e o consumo nunha sociedade que conta cunha renda per capita trinta
veces inferior á nosa–, parece claro que aqueles non deben repetir o
feito polos países do Norte. Non se esqueza, en paralelo, que unha
aposta planetaria polo decrecemento, que carretaría un cobizoso programa de redistribución, non tería, polo demais, efectos notábeis en
termos de redución do consumo convencional no Sur.
Para eses países imponse, na percepción de S. Latouche, un listado
diferente de “re”: romper coa dependencia económica e cultural con
respecto ao Norte, retomar o fío dunha historia interrompida pola colonización, o desenvolvemento e a globalización, reencontrar a identidade propia, reapropiar esta, recuperar as técnicas e saberes tradicionais,
conseguir o reembolso da débeda ecolóxica e restituír o honor perdido.
Carlos Taibo Arias
Profesor de Ciencia Política
Universidade Autónoma de Madrid
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O impacto da crise na pobreza
e a exclusión social
Santiago González Avión

Co gallo do día internacional contra a pobreza, a Rede Europea de
Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social no Estado Español EAPNEs, polas súas siglas en inglés (www.eapn.es), ademais do seu tradicional manifesto, presentou o seu informe El impacto de la crisis en
la pobreza y la exclusión social: diagnóstico y actuaciones. Este é unha
reflexión compartida por todas as entidades que forman parte da rede,
desde o nivel local ao estatal, desde as observacións feitas nos barrios
e parroquias rurais ata as realizadas polos observatorios de análise de
entidades como FOESSA de Cáritas Española.
A rede EAPN-Galicia (Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a
Exclusión Social en Galicia www.eapn-galicia.com) quere contribuír
ao coñecemento deste documento para difundir o diagnóstico da situación, as medidas que se están a tomar na actualidade e aquelas
que serían necesarias para evitar o crecemento da pobreza entre nós.
Consideramos que, a pesar das dificultades, aínda está na nosa man
transformar as percepcións, as actuacións cotiás e os marcos políticos
e culturais de referencia para lograr unha sociedade máis inclusiva,
máis solidaria e fraterna.

1. Un marco explicativo: a crise afecta máis aos máis
vulnerables
Os tempos idos non han volver. Tampouco poden volver anos coma
os que median entre a crise do emprego de 1992-1993 e a crise financeira internacional de 2007. O Estado Español pasou de ter 11,5
millóns de ocupados a máis de 21 millóns, mentres a poboación xeral
pasaba de 38 a 44 millóns. E, por moito que volvamos ao camiño do
crecemento económico, xa nunca poderemos volver a vivir un crece40
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mento do emprego por riba do 80% de incremento en quince anos (un
5,5% anual).
Pero non só no emprego. O noso sistema de acceso á vivenda, baseado
na propiedade, tivo un crecemento imparable desde os anos cincuenta
do século pasado, cando só un 20% da poboación habitaba en fogar
de seu, ata o momento actual, en que os datos están practicamente
invertidos. E menos aínda, podemos manter un sistema residencial
de vivenda principal e vivenda de verán. Para crear accesibilidade á
vivenda cómpre rematar este ciclo de endebedamento, que ten longa
vida, e dar oportunidades diferentes á xente nova e ás familias con
menos recursos, e pasa por crear unha nova cultura social vinculada
co alugueiro.
Ora ben, a crise non afecta a todo o mundo por igual. Ao contrario.
Lonxe dos relatos máis frecuentes, que retratan persoas de clases medias que o perderon todo, a crise afecta sobre todo ás persoas e colectivos que non se beneficiaran do benestar nos tempos de crecemento
económico. E, de forma máis dramática, a persoas que estaban na zona
de vulnerabilidade social, pero que se viran favorecidas polo anterior
contexto, que xa perderon e que non contan con poder recuperar. Ás
dificultades obxectivas, súmaselle o pesimismo vital, que dificulta as
oportunidades.

2. Diagnóstico dos efectos da crise
As Entidades sociais, desde a súa constatación de proximidade no
servizo próximo ás persoas e situacións vulnerables, destacan dous elementos que desempeñaron un papel crucial a respecto das consecuencias da crise: o incremento do desemprego e o modelo insuficiente de
protección social co que contamos. Ambas as cuestións tiveron graves
repercusións sobre a poboación máis vulnerable.
Detectamos que seguen chegando aos seus servizos as problemáticas anteriormente existentes: parados de longa duración, familias sen
recursos, mozos con gran dificultade de iniciarse no ámbito laboral
dada a súa escasa formación, ou o seu fracaso escolar, sen experiencia
41
521

Santiago González Avión

laboral, cos riscos sobrevidos, persoas con discapacidade, persoas da
comunidade xitana, mulleres maiores con pensións non contributivas
ou pensións mínimas, que non chegan a cubrir as súas necesidades
básicas, homes sós con rupturas de parella e familia que incrementan
as cifras de persoas demandantes de servizos ofrecidos por comedores
sociais e albergues, moitas veces con situacións de saúde mental, alcoholismo...
O que de nova ten a situación actual non é só o impacto provocado en quen se atopaba en situación de risco de exclusión social ou
en situación de precariedade económica, que son os que arrastran e
arrastrarán con maior gravidade os seus efectos. A perda do emprego e
os efectos derivados da crise ocasionan que aumente o número de persoas que, non presentando estas problemáticas engadidas, atópanse en
situación de desamparo sen capacidade de cubrir as súas necesidades
básicas nin facer fronte ás obrigacións familiares.
Estas situacións fan que se constate un incremento considerable no
número de persoas e de familias que acoden en busca de axuda. Unha
axuda que responde, de forma xeneralizada, a bens de primeira necesidade:
• Axudas

para alimentación e roupa. A falta de ingresos económicos
e o feito de non contar cunha cantidade de diñeiro aforrado, supuxo,
especialmente en familias de varios membros, non poder cubrir os
gastos de alimentación. Esta situación obrigou a familias enteiras a
recorrer aos comedores sociais en busca de alimento e aos roupeiros
para proverse de pezas de vestir.
• Axudas

para vivenda (nesta partida inclúense alugueiros, pagos de
habitacións como realugados, hipotecas, pago de pensións, auga,
electricidade, etc.). A perda de traballo supuxo para moitas familias
o non poder pagar as débedas contraidas. Ademais constátase a insuficiencia de recursos de vivenda dispoñibles para os mozos en risco e
os traballadores de rendas baixas coas súas familias.
Verbo da poboación inmigrante podemos afirmar que este grupo de
poboación se viu especialmente afectado pola crise, porque a destru42
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ción de emprego foi máis acentuada en sectores como a construción
e o sector servizos, que tradicionalmente se conformaban como saída
laboral para os migrantes. Atopamos un forte incremento no número
de persoas con autorización de residencia e traballo permanente, que
se atopan actualmente en situación de desemprego e que xa están a
esgotar a prestación. Pero como problema específico, falamos dun colectivo que non só necesita do traballo para o sustento das súas familias, senón para poder manterse en situación administrativa regular e
poder conservar dereitos fundamentais. Esta situación provoca moita
angustia ao non contar, en moitos casos, cos meses cotizados á Seguridade Social suficientes para poder renovar a tarxeta de permiso, de
traballo e residencia.
Xunto coas situacións de natureza económica, constátanse outras
que responden a outro tipo de procesos (radicalización de discursos
excluíntes respecto dalgúns colectivos determinados, falta de capacidade dos Servizos Sociais municipais para atender o incremento de
demanda...) e que condicionan as posibilidades reais de integración
coas que contan determinados grupos, familias e persoas, en relación
cos cambios orixinados pola crise. Neste segundo grupo cabe destacar
o feito de que a crise estea a afectar á saúde mental das persoas que
se enfrontan a problemas que lles resultan novos (baixa autoestima,
depresión, ansiedade, tensión, necesidade de sentirse escoitado, percepción de soidade, fracaso persoal, preocupación pola situación dos
seres queridos...). O que leva ademais unha deterioración nas relacións
sociais, que xeralmente xogan un papel fundamental como mecanismo
de integración.
Os grupos de poboación que emerxen nesta situación, especialmente afectados pola crise, son: familias novas con nenos pequenos (o que
leva o aumento da infancia en extrema vulnerabilidade); parados procedentes de empregos de baixa cualificación, con experiencia laboral
nos sectores da construción, a hostalaría e, máis recentemente, dos
sectores industriais; mulleres, especialmente soas con cargas familiares non compartidas, que teñen problemas de conciliación entre vida
familiar e laboral; persoas maiores afectadas pola crise na medida en
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que ven agravadas as súas responsabilidades familiares (fillos en paro/
resposta a hipotecas que avalaron...), e que coa súa pensión non poden
cos gastos; persoas inmigrantes en situación regular, ou xa arraigados
cun amplo período como residentes, pero que, ante a falta de traballo, non poden renovar os permisos; persoas inmigrantes en situación
irregular.

3. Actuacións ante os efectos da crise
Para os servizos sociais públicos ante o aumento de demandas de
atención ás necesidades básicas, estas demandas engadíronse a unha
situación previa de limitacións históricas e unha concepción centrada
na atención ás persoas en situación de exclusión. Todo iso veu a producir unha sobrecarga, e a pór de manifesto a inadecuación dos recursos
ás necesidades e ao volume da demanda actual.
A falta de resposta adecuada das Administracións ante o aumento de
demandas de atención ás necesidades básicas, produciu un aumento
de derivacións de persoas ás entidades sociais para que cubran estas
demandas, mentres os usuarios esperan que se tramiten desde a Administración algunhas prestacións sociais en prazos moi dilatados.
Moitas das entidades sociais vimos reducidos os nosos fondos procedentes da Administración para cubrir estas necesidades e sabemos
que non se está chegando a todas as persoas que os necesitan. Non
houbo aumento nas dotacións orzamentarias, nin subvencións para facer fronte ao incremento da demanda. Ao mesmo tempo, o feito de que
as Administracións Públicas estean contado cunha recadación menor,
está a empezar a afectar á sustentabilidade do Terceiro Sector. O que
afecta sobre todo aos usuarios dos servizos das entidades.
A ausencia dunha Lei de protección de dereitos básicos maniféstase
de modo palpable na carencia dunha Garantía de Ingresos mínimos.
Isto non está a ser resolto pola RISGA e outras RMI’s autonómicas,
pois, aínda que consideramos fundamental a vía das rendas mínimas,
é necesario superar as súas rixideces e a diversidade de criterios e condicionamentos para que sexan eficaces e poidan estenderse.
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Constatamos que gran parte das persoas en paro que acoden ás entidades sociais non cobran prestacións por desemprego. Entre os efectos
producidos por esta situación, cabe sinalar: en relación coa vivenda, os
desafiuzamentos, embargos, amoreamento e aumento de persoas sen
fogar; endebedamentos, especialmente en recibos de luz, auga, gas...;
aumento das necesidades de alimentación; situacións críticas psicolóxicas: psicopatías, depresión, ansiedade, agresividade...; familias en
dificultade social, rupturas, crises relacionais...; aumento de situacións
conflitivas e delituosas; desbordamento dos servizos sociais públicos
e da ONG; fractura social entre persoas inmigrantes e autóctonas. É
importante tamén controlar o aumento da precariedade e a explotación
laboral.
En canto ás políticas activas, constatamos que moitas veces existe
unha oferta formativa concentrada no mesmo período de tempo. Pero
de cara aos colectivos máis vulnerables detectouse a obrigatoriedade
de condicións formativas previas para acceder a esta formación que
non se adecúa aos perfís das persoas que traballamos, quedando automaticamente excluídas.
Nalgunhas corporacións locais, as cláusulas sociais que teñen implantadas non se están cumprindo. Cando se licitan obras ou servizos,
non se esixe que as empresas teñan dentro da súa política o compromiso de Responsabilidade Social implantado e que leve a cabo. En
canto ás iniciativas de reactivación do emprego, o incremento de obra
pública do Plan E, cunha creación de postos de traballo, non repercutiu directamente sobre as persoas en risco de exclusión social.

4. Actuacións das entidades sociais
Como impacto da crise, vimos como as demandas aumentaron en
gran proporción, e non só as de carácter asistencial e de emerxencia
social. Ademais, non son poucas as Administracións que recorren ás
entidades sociais para solucionar os seus problemas nestes momentos
de crise, pero non hai unha contrapartida en recursos económicos para
facer fronte a estas demandas. Pediuse ás Entidades sociais que adianten prestacións e que efectúen labores de contención.
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Observouse un descenso do financiamento recibido para programas
xa existentes orientados a promover procesos de inclusión social, condicionada polo incremento da demanda por parte da poboación da necesidade de cobertura de necesidades básicas, ao que se pretendeu derivar recursos que antes se dedicaban a procesos de inclusión social.
En canto aos recursos humanos das entidades, están desbordados
e en moitos casos afectados pola situación das persoas ás que teñen
que atender a diario, e ás que en moitos casos non poden dar resposta alén da escoita. As entidades sociais afrontan moitas situacións de
sobrecarga nos seus propios equipos e requírese unha liña de traballo
de reforzo que inclúa estratexias psicosociais de afrontamento e na
incorporación de voluntariado.
A relación das Entidades sociais cos Servizos das Administracións
públicas baseouse na procura constante de coordinación cos servizos
sociais municipais de base, e con outras organizacións e entidades,
para evitar a duplicidade na atención e favorecer a efectividade dunha
intervención máis comunitaria. Aos primeiros pídeselles que aumenten partidas económicas destinadas á cobertura de necesidades básicas, mentres que, pola súa banda, as Entidades sociais flexibilizan os
seus criterios de axuda económica para afrontar aqueles capítulos aos
que os servizos sociais públicos non dan respostas, como é o pago de
subministracións do fogar.
Téntase actuar sempre desde criterios de complementariedade e
subsidiariedade. Sabemos e expomos que a responsabilidade é das Administracións, pero nós ofrecémonos a colaborar con elas na medida
das nosas posibilidades e ata o momento en que esas responsabilidades
sexan plenamente asumidas por quen ha de facelo.

5. Iniciativas e propostas
Desde esta toma de conciencia e de acción, as Entidades sociais
propuxemos desenvolver unha serie de liñas de acción como son a
promoción dos dereitos de cidadanía; a creación dun Plan integral de
apoio aos servizos sociais, con axudas de soporte básico vinculadas a un
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proceso que faga viable a autonomía das persoas e as familias; apoios
específicos para evitar a perda da vivenda; accións para o famento da
formación e o emprego cunha proxección de futuro, nas que o obxectivo consiste en xerar emprego ou, polo menos, preparar ás persoas en
situación de desemprego para unha mellor inserción futura no emprego que se xere. Segue estando vixente a demanda dun sistema articulado de Garantía de Ingresos. Pero ademais, nesta conxuntura, debería
desenvolverse medidas de urxencia que axilizasen e desen respostas
rápidas e adecuadas. Tocante ao colectivo inmigrante estase insistindo
desde numerosas entidades, para que a reforma da Lei de Estranxeiría
non dificulte máis a situación destas persoas e facilite o cambio de
sector e ámbito xeográfico.
A crise non debe xustificar o recorte de dereitos sociais e de recursos para as políticas sociais. Demandamos “un Pacto pola Inclusión
Social” que é obrigado concretar durante este período de crise, pero
que transcenda a conxuntura da crise. Un Pacto que non sexa cuestión
unicamente dos departamentos aos que competen en exclusiva as Políticas Sociais, senón de todos as instancias administrativas e da sociedade civil organizada. E, nese pacto vincular ás organizacións sociais,
ás persoas voluntarias e tamén ás persoas excluídas con capacidade
para a mobilización.
Non podemos resolver todas e cada unha das consecuencias negativas da crise. Pero é hora de tomar conciencia persoal e comunitariamente, activar todas as nosas enerxías para combater a pobreza e
a exclusión social, creando espazos de inclusión, de participación, de
xustiza e de fraternidade.
Santiago González Avión
Presidente EAPN-Galicia
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Manuel Mejuto:
A outra España que el descoñecía
Rosa Cal

O 22 de marzo do 2008 fomos a Buriz Anxo e máis eu. Alí atopámonos con Segundo e Manuel Mejuto, nunha casa de pedra preciosa.
Polos camiños nin unha alma. A mañá estaba fresca e húmida. Demos
algunhas voltas até tropezar coa vivenda que se encontra amparada e
adornada por un pequeno horto.
Na cociña unha mesa grande, e acolleunos o calor do lume e da
aceptación. Estábase realmente ben. Chegamos sen avisar, pero recibíronnos cun sorriso. Tomamos un café con eles. Despois Segundo,
cóengo de Mondoñedo e Mestre de Escola, sen perder minuto, púxose
a preparar o xantar.
Mejuto aparentaba menos mal do que realmente sufría. Expliqueille
ao que ía e de seguida se animou. O peor a súa voz, tan deteriorada,
que custa transcribila. Á saída, Segundo levounos a ver a súa biblioteca
situada nunha antiga adega e advertiume de que Manolo estaba mal,
moi mal. Tivemos sorte naquel encontro agarimoso.
Digo tivemos sorte por dous motivos: un, a placidez do encontro, e o
segundo polo que nos contou, até agora ninguén o tiña recollido. Mejuto estivo cinco anos en Francia traballando con emigrantes e vellos
exiliados españois na zona de Nimes, acababa de cumprir trinta anos.
Manolo Mejuto tiña para min unha imaxe de home bo, pero sen
grandes compromisos sociais.... mais as súas verbas fixéronme cambiar
de opinión.
Cóntanos: “nos anos setenta tiña o teléfono controlado e o carteiro,
ademais cando os conflitos de Ferrol, tiña un policía diante da porta...
Supoño que a policía tiña unha ficha que dicía: este cura viviu en Francia en contacto cos emigrantes, exiliados e mineiros. Iso fun, capelán
de emigrantes, nomeado con firma do cardeal Confalonieri, Presidente
da Sagrada Congregación da... como-se-chamase!”.
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Mejuto foi ordenado crego no 1957; contaba vintetrés anos. Estivo
de cura en Abadín, despois en Lousada...
“Cando me mandaron a Francia no 1964, xa levaba sete anos de
crego. O bispo D. Jacinto Argaia, mandárame para Lousada porque
había unha oferta que non se podía perder. O concello rifaba polo
campo da feira, pero chegou un intre no que dixo que renunciaba
a todos os posibles dereitos sobre o campo se se construía a igrexa
antes do 1963. Pouco despois, o cura de Muras, Evaristo, deixou
150.000 pesetas, que eran moitos cartos, para que se construíra
a igrexa. Até daquela os actos litúrxicos das catro parroquias facíanse nuns cortellos previamente amañados algo, unha miseria.
Unha tarde que pasaba por Abadín D. Jacinto parou e díxome: “ven
comigo que vou de visita pastoral”, e foi cando me contou o tema,
había que construír a igrexa de Lousada antes do 1963 para non
perder a doazón dos cartos e o terreo. Así o fixen. Cando xa tiña a
igrexa feita, no 1963, penso que non sabían que facer comigo, ou
quizabes pensaba darme un premio. Volveume chamar D. Jacinto,
estabamos no Concilio, e comentoume: “El obispo de Nimes, que
es muy amigo mío, –efectivamente fora cóengo en Carcassone, e se
coñecían de novos– dice que tiene allí unos 22.000 españoles en la
diócesis (tantos non serían pero ben chegaban a 18.000) me pidió
un par de curas de mi diócesis, no me atreví a negárselos y pensé en
tí, Dios te lo tendrá en cuenta, Dios sabrá pagártelo...” ben sabedes
como era de zalamero.
Para alá fun, mandoume a Igrexa, penso que “a pesar do Réxime,
que non tiña ningún interese en que aprendera o que vou contar”,
aquela foi unha lección moito maior da que podas recibir na mellor
universidade.
En Francia, nos anos sesenta aínda se sufría a posguerra. A maioría
dos inmigrantes no país eran fuxidos, exiliados, ou asilados españois republicanos, anarquistas, comunistas, milicianos ou de esquerda en xeral. Algunhas familias conseguiran normalizar a súa
vida, outras sobrevivían cos salaios da saudade. O concepto xeral
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en España era que os bos quedaran dentro e os malos, vencidos e
castigados non podían volver. A Mejuto as ideas cambiáronlle.
“Con trinta anos cheguei a Francia, a Nimes. Gardo moi bo recordo
dunha familia exiliada de Barcelona, el foi o primeiro refuxiado político que coñecín, moi bo home, eu queríao moitísimo. Moi culto,
do que aprendín grandes leccións. Comezou a ensinarme a outra
cara de España que nin sospeitaba... Cando levaba un tempo alí,
encomendáronme á zona central do país, na que había importantes
minas de carbón.
A imaxe de España era a da posguerra, os recordos de centos e centos de fuxidos. Nos últimos meses da guerra de España fuxiran atravesando os Pirineos en masa, contábase que ao redor de cincocentos mil españois, a metade civís e a metade militares republicanos.
Entón en Francia xa caera o Goberno Popular e entrara o mariscal
Petain, colaboracionista dos alemáns. Entendían en Francia que os
que ían de España eran caníbales, que comían á xente. Nos pobos
fechaban as portas e as fiestras cando os vían vir. Concentráronnos en campos improvisados preto das praias do sur de Francia1.
A xendarmería francesa non os quixo gardar, encomendáronllos a
unha sección dos exércitos franceses formados por senegaleses. Os
senegaleses custodiaban aos españois. Os africanos non portaban
armas de fogo senón coitelos. Cando entraron os alemáns os que
puideron fuxiron polos montes, outros foron acollidos por familias
de españois emigrantes, e moitos apuntáronse no exército inglés
para combater aos alemáns. Na batalla de Narvík morreron uns
900 españois... O exército francés é moi fanfarrón, pero cando o
Para maior información recordamos que nos negativos da “maleta” de Robert Capra
atopada en México, no International Center of Photography de New York contén fotos
inéditas dos españois exiliados en Francia e dos campos de concentración do sur,
Argèles, Bram e Barcarès. O pasado día tres de maio celebrouse un simposio no Centro
Juan Carlos I da New York University baixo o título Documentando a los desplazados:
imágenes de los refugiados de la Guerra Civil española. Polos comentarios aparecidos
na red Web e nos xornais pódense comprobar as coincidencias coas lembranzas de
Mejuto (El Pais, 5 maio,2009)
1
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mariscal Leclerc entrou en París, en agosto do 1944, ía rodeado de
oficiais españois republicanos.
Cando rematou a guerra mundial todo aquilo era pura fame, miseria por toda Europa. Os peores sitios para acomodarse ou para traballar eran para os estranxeiros. Entre eles, para os españois, que xa
viviran unha experiencia dura coa guerra de España. Moitos foron a
cavar nas minas de Bélxica e nas de Francia. Todo iso contáronmo
alí.
Despois dun tempo na cidade de Nimes, mandáronme máis ao interior, á zona das minas de carbón. Ao comezo tiven algún momento
de rexeitamento. Eu era un cura franquista, un señorito, pero as
cousas cambiaron pouco tempo despois. Había un hospital e achegueime para preguntar onde estaban os españois. Había ben deles
enfermos de silicose, algúns levaban máis de vinte anos traballando
e colleran a enfermidade, outros morreran... Coñecín a moitos, algúns estiveran en campos de concentración dos alemáns.
Ía ao hospital e preguntaba: que españois hai aquí? Dicíanme en
tal ou cal habitación, e así entraba en contacto con eles. Aquilo
valeume moito. A constancia nas visitas fixo que pasara de coñecer
ao enfermo a entrar en contacto con toda a familia. Compartía con
eles, moi cordiais todos. Tratei a unha familia de Noia. Tiña unha
historia rocambolesca. O marido tivera unha barca e levou aos condenados a morte ata Burdeos para que fuxiran. Así até once viaxes.
No último collérono e foi sentenciado a once penas de morte. Máis
tarde foi liberado. Éramos como unha familia, queríamonos moito.
A min gustábame, e gústame moito o caldo. A muller facíao ás veces, e eu ía catro ou cinco veces ao ano comelo con eles...”
A outra cara da cuestión era o diferente nivel entre o clero español
e o clero francés. Pola parte española a ditadura de Franco persistía
nunha etapa de fin da autarquía e novos planos de desenvolvemento.
No noveno Goberno de Franco2 formaban parte varios ministros do
Entre outros formaron o IX Goberno, de xullo do 1962 a xullo do 1965, (un dos
de maior duración): Nieto Antúnez en Marina, Vigón en Obras Públicas, Camilo
2
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Opus Dei (os tecnócratas) nas carteiras de Comercio (Ullastres), Industria (Gregorio López Bravo) e Facenda (Mariano Rubio). Manuel
Fraga, en Información e Turismo, redactaría, para ser aprobada polo
goberno seguinte, unha nova lei de Prensa e Imprenta que puxo fin,
ao menos en teoría, á do 1938 sumamente represiva. As relacións co
estado Vaticano levábaas o ministro de Asuntos Exteriores Fernando
María de Castiella.
En canto ao clero español hai un artigo, precisamente editado en
Francia no 19683 que nos da o contexto do sector, é duro e determinante tanto nas cifras como nas opinións. Co papado de Xoán XXIII e a
convocatoria do Concilio Vaticano II dáse unha ruptura entre a inercia
dunha parte do clero e a xerarquía, que como máximo impulsou a renovación litúrxica, e a integración no pobo e a consideración de loita pola
xustiza e os dereitos humanos patrocinada polas novas xeracións, que
esixen cambios políticos, sociais e económicos. España tiña os bispos
máis vellos de Europa4, nomeados polo acordo concordatario. En España foi especialmente importante as accións do clero vasco, catalán e
algunhas personalidades madrileñas. A reacción do Estado en moitos
casos foi levar aos contestatarios ao TOP e erguer o cárcere concordatorio de Zamora. A asunción do “temporal e terreal” por parte do
clero máis socializado e cun evanxeo comprometido co “aquí e agora”
Alonso Vega en Gobernación, Manuel Lora-Tamayo en Educación e Solís Ruiz como
Secretario Xeral do Movimiento, o único partido permitido pola ditadura.
3
Langlois, Noël: Le Drame du clergé espagnol en Ëtudes, París, 1968. Moito máis
completo, e no mesmo aspecto de análise crítico é o estudo de Xosé Chao Rego: La
Iglesia en el Franquismo. Madrid. Ed. Felmar, 1976. Interesante para esa época é o
capítulo escrito por Fernando García de Cortázar Los brazos de la cruz No Tomo XLI
da Historia de España de Menéndez Pidal, coordinada por Raymond Carr e editada por
Espasa-Calpe; pp. 385-440.
4
Langlois op. Cit. Copiamos a cita 10: “En el ejemplar del 23 de diciembre de 1967 del
semanario católico Vida Nueva, M. Descalzo da las precisiones siguientes: de los 22.000
sacerdotes con que cuenta actualmente España 9.000 (45.9%) tienen menos de 40 años
(y entre estos últimos 3.440 tienen menos de 30 años); 2.889 tiene entre 40 y 49 años. La
edad media del episcopado español es de 64 años (el conjunto de obispos europeos tiene
63 años). De los ochenta obispos españoles 27 tiene más de setenta años y 26 entre 60 y
69; 18 entre 50 y 59 años”.
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levou á ruptura incluso nos leigos de Acción Católica, especialmente
XOC e HOAC baixo a dirección de Guerra Campos5. Algúns opositores á función social da Igrexa esqueceron que as encíclicas Populorum
Progressio e Pacem in Terris, seguindo os seus propios criterios, son
documentos políticos. A charla entrañable estendeuse demasiado e o
seu cansazo pedíanos que lle puxéramos fin. Aquí deixamos unhas derradeiras palabras de Mejuto:
“Pola outra banda estaba o clero francés, a Igrexa de Francia era
moito máis culta que nós, o Concilio Vaticano II entre o clero francés encarábase con gran esperanza.
Xa retornado, eu botaba en falla algo que vin alí: ter sitios onde o
clero puidera reunirse, estar a gusto falando... Axiña me nomearon
párroco de San Pedro6, no centro mesmo da cidade, rodeado de
enxeñeiros, militares, directores de bancos... Pouco despois atopamos algunhas casas abertas para tomar café e charlar: Chao, Alfonso Gil...
En Nimes aprendín moito máis que en ningunha universidade. Falei con moitos exiliados. Eles relatáronme por que estaban alí... Tomei unha visión do meu país que non a ía ter nunca se non estivera
en Francia”.
Agora entendo por que me dicía que nos anos de represión en Ferrol
tiña un policía diante da porta e lle controlaban a correspondencia.
Rosa Cal
Xornalista
Guerra Campos, José: Crisis y conflictos en la Acción Católica española y
otros órganos nacionales de Apostolado Seglar desde 1964. Madrid. Ediciones
ADUE, 1989.
5

Mejuto foi quen inaugurou esa parroquia no ensanche ferrolán. Creouse por Decreto
dado en Mondoñedo o 19 de marzo do 1968 sendo bispo D. Jacinto Argaya, según di:
“Decretamos la erección de una nueva Parroquia urbana en El Ferrol del Caudillo, para
la atención pastoral de la zona denominada del “Ensanche” (al Norte de la Avenida del
Generalísimo). - Esta Parroquia tendrá como titular a San Pedro Apóstol, coincidiendo su
erección con el XIX Centenario del Martirio de San Pedro y San Pablo y la celebración
mundial del año de la Fe (...)” Boletín Oficial del Obispado, abril 1968.
6
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O que é un fillo?
Feli Alonso Curiel

É ese ser que che fai descubrir o amor case infinito que aniña no
corazón de cada nai e pai. Un amor que é gratuíto e que che fai saborear o amor que sentiron os teus pais cara a ti e que ata ese momento
non captaras en toda a súa densidade. Un amor que, sen ser expresado
excesivamente con palabras ao longo da vida, se manifesta en miradas
contemplativas, en pensamentos, en renuncias caladas, en ilusións
compartidas, en satisfaccións aclamadas.
Un fillo é ese ser a quen arrolas, ensinas a andar, camiñas con el agarrándoo da man e sóltalo, con gozo, cando comprobas que o seu paso
na vida é máis rápido que o teu.
Un fillo é ese rostro onde descobres os trazos físicos de dous corazóns sumados que se aman entre eles e que se multiplican con el.
Que sendo a conxunción de dúas bioloxías, dúas psicoloxías, é único
e irrepetíbel.
Cando nace un neno a terra enteira vibra exultante para un grupo de
persoas. O máis importante que pode acontecer no mundo, durante o
tempo de espera para os seus pais, é que naza con ben ese ser que con
tanto cariño esperaron durante nove meses. Entre ese ser pequeno e
eses pais tecerase unha urdidoira imposíbel de fracturarse porque un
fillo é unha prolongación do corpo duns pais. Os seus ollos buscaranse
como os dos namorados durante os primeiros anos da vida. O neno
quizais os ame porque os necesita; os seus pais necesitarano porque o
aman. Verán cos ollos do seu fillo todo o que eles contemplan.
O amor paternal e maternal non é un amor posesivo senón xeneroso.
Conserva coidadosamente todas as cousas do seu fillo no seu corazón.
Coñéceno mellor que se coñece o mesmo fillo. Non saberán de perdóns porque non saberán de ofensas. As entrañas dunha nai e dun pai
non saben de ofensas.
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Se Deus é Pai e Nai ten que ter entrañas maternais; e o Ceo ten que
ser como unha mirada eterna e arroubada de Deus cara a cada un dos
seus fillos. Na miña imaxinación non se me ocorre nada máis pleno.
Hai algo máis dadivoso que mirar a un neno? Nesa mirada baleirámonos de orgullo, de vaidades, de impulsos agresivos e petulantes. Un
neno arrebátanos pola súa tenrura, pola súa indixencia, pola súa fraxilidade. Arrástranos tanto a súa inocencia que ata cometemos a licenza
de dicirlle: Comeríate!
Por un acaso o abrazo de Deus, Pai e Nai, máis alá da morte, non
é un abrazo tan efusivo que chega a fundirnos nel sen deixar de ser
nós?
Que pobre é a linguaxe cando falamos de Deus e do amor!!
Feli Alonso Curiel
Bilbao
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O libro dos salmos
Azucena Fernández Tiesta. SAC

Que che agraden as palabras da miña boca,
chegue ata a Ti o meditar do meu corazón,
Señor, Rocha miña, Redentor meu!
(Sal 19,5).

Introdución
Este artigo quere ser un dobre achegamento ao libro dos salmos: un
desde o punto de vista histórico-crítico sobre como se chegou a formar
a colección de 150 salmos e outro desde o punto de vista narrativo
sobre os xéneros literarios que hai nos devanditos salmos. Ambos os
dous achegamentos teñen detrás anos de estudo e investigación a toda
luz frutíferos.
Enténdense os salmos nun contexto de oración xa que naceron en
contextos cúlticos e recollen as profundas oracións do pobo de Israel
que tamén hoxe nos serven aos cristiáns para elevar a nosa súplica a
Deus Pai.

1. Para que se escribiron e se conservan os salmos?
Sinxelamente para recordar1. En Israel, como en todos os países de
tradición oral, non se contan as cousas para agradar aos oíntes, cóntanse para testemuñar. Foron escritos para enriquecer a memoria da
familia, do clan, do pobo de Deus e para crear identidade de pobo en
1
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momentos en que esta identidade corría perigo (o desterro en Babilonia ou a diáspora en Alexandría). É como unha herdanza que os nosos
pais na fe nos deixaron co máis prezado da súa experiencia de fe:
Na historia, Israel tivo a experiencia do amor invencible do seu Deus
e convida a todos os pobos a entrar nesa loanza, convencido de que
tamén a eles afecta o que lle aconteceu a Israel.

2. Que é un salmo?2
Para responder utilizaremos os nomes dados aos salmos ao longo da
historia pois cada un deles achega algún matiz que axuda a comprender o conxunto.
a) Nos tempos máis antigos este repertorio non levaba título. Máis
tarde usábase o termo tefilot, oracións, polo menos para designar o
núcleo máis antigo: os davídicos (Sal 1-72) e así aparece en Sal 72,
20: “Aquí rematan as oracións de David, fillo de Ixaí”.
A oración ten aquí o matiz de petición, súplica. Podería dicirse que
se tomou a parte polo todo, poñendo de relevo o carácter de súplica
que hai nalgúns deles.
b) Nos tempos do xudaísmo post-exílico usábase o termo tehilim,
loanzas, para designar o libro dos Salmos. Pón o acento sobre a idea
de loanza divina que predomina nalgúns salmos.
c) A tradución grega dos LXX, nalgúns códices, usa o título de psalmoi, cánticos, do verbo grego psalein: tocar un instrumento de corda.
d) As denominacións gregas pasaron ao latín e ás nosas linguas modernas como libro dos salmos, salmos, salterio.
Sigo o excelente estudo de J. García Trapiello, Introdución al estudio de los Salmos
editado por San Esteban-Edibesa, Salamanca, 1998.
2
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3. Proceso de formación dos salmos
Sinalo a continuación algúns datos que nos fan pensar que o libro
dos Salmos non foi configurado dunha soa vez, nin nunha mesma época, nin por un único responsable. Estes datos son:
• Títulos prefixados aos Salmos de modo individual, en momentos
diferentes e nunha época posterior. Se estivese escrito dunha vez
abondase un título xeral.
• Sal 72,20 di que “rematan os salmos de David, fillo de Ixaí”, o cal
indica que non todos os salmos estaban reunidos nun única colección. Habería seguramente un grupo de salmos davídicos.
• Os distintos nomes divinos que usa: Iahveh, Elohim, mesmo nos
salmos duplicados, aparece nun deles Iahveh e noutro Elohim (cf.
Sal 14 e 53). Isto argúe a diferentes agrupacións de Salmos.
As hipóteses dos estudosos pódense resumir en 4 etapas polas que
pasarían os salmos ata chegar aos que temos hoxe no noso salterio.
1) Tradición Oral: Poemas independentes que existían de xeito
autónomo en circunstancias diversas e eran aprendidos de memoria e
transmitidos oralmente.
2) Coleccións Menores: Por razóns prácticas reuníronse os poemas
populares e as composicións de carácter cúltico, as cales adoitan ser
reunidas en repertorios de oración. A partir dos títulos, as temáticas
e algúns trazos literarios non resulta difícil individualizar diversas
coleccións:
a) Salmos de David: unha colección Sal 3-41 e outra Sal 51-72. O
final en Sal 72, 20.
b) Fillos de Coré: Sal 42-49 +84-88 (excep. 86). Destaca a adhesión
a dúas realidades: Xerusalén (cidade Santa) e Templo (morada de
Deus).
c) De Asaf: Sal 50 +73-83. Predomina o tema de Israel como pobo de
Deus recordando as intervencións divinas favorables no pasado, así
como as crises do presente. Ton de apaixonamento e vehemencia.
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d) Salmos da realeza de Iahveh: Sal 93-100. Chamados así porque
exaltan o atributo da realeza universal de Iahveh, algúns comezan
con Iahveh raíña! (Sal 93; 97; 99).
e) Salmos das subas: Sal 120-134. Poemas breves, estilo sinxelo e
ritmo vibrante que eran usados nas peregrinacións a Xerusalén.
Sentimentos de confianza en Deus.
f) Salmos aleluiáticos: Sal 104-107 + 111-118 + 135 +146-150.
Forte ton de loanza a Iahveh e comezan con Halelu-yah.
3) Coleccións Maiores: Tres grandes coleccións en torno a un nome
divino:
a) Colección Yahvista: Sal 3-41. Usa o nome divino de Iahveh. Estes
salmos ademais levan no título o nome de David. É a colección
maior máis antiga e máis compacta e serviu de base para a formación
progresiva do futuro libro dos Salmos.
b) Colección Elohista: Sal 42-83. Usa o nome divino de Elohim.
Está composta por varias coleccións menores de salmos (a segunda
de David, a dos fillos de Coré, a de Asaf).
c) Segunda colección Iahvista: Sal 84-150. Usa o nome divino
de Iahveh. Pero o seu carácter é heteroxéneo e sen criterios de
unidade.
4) Colección única de 150 salmos: Dividido en 5 partes que se denominan
5 libros. Creando así unha especie de “Pentateuco” da oración, o autor
ideal da cal era David. O marco créano unha serie de doxoloxías que
foron usadas como fórmulas de conclusión.
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5 Libros de Salmos
I: Sal 1-41

II: Sal 42-72

III: Sal 73-89

IV: Sal 90-106
V: Sal 107-150

Doxoloxía final
Sal 41,14:
Bendito sexa Yhwh, Deus de Israel, dende
sempre ata sempre! Amén! Amén!
Sal 72,18-19:
Bendito sexa Yhwh, Deus de Israel, o único
que fai marabillas!
Bendito sexa o seu nome glorioso para sempre;
toda a terra se encha da súa gloria! Amén!
Amén!
Sal 89, 53:
Bendito sexa Yhwh por sempre!
Amén! Amén!
Sal 106,48:
Bendito sexa Yhwh, Deus de Israel,
por eternidade de eternidades!
E o pobo todo diga: Amén!
Sal 150

4. Os xéneros literarios dos salmos
A importancia dos xéneros literarios na Biblia sublíñao o Concilio
Vaticano II:
“Deus fala na Escritura por medio de homes e en linguaxe humana,
polo tanto, o intérprete da Biblia, para coñecer o que Deus nos quixo
comunicar, debe estudar con atención o que os autores querían dicir
e o que Deus quería dar a coñecer coas devanditas palabras. Para
descubrir a intención do autor, hai que ter en conta, os xéneros literarios. Pois a verdade preséntase e enúnciase de modo diverso en
obras de diversa índole histórica, en libros proféticos ou poéticos, ou
noutros xéneros literarios. O intérprete indagará o que o autor sagrado di e intenta dicir, segundo o seu tempo e cultura, por medio dos
xéneros literarios propios da súa época.” (D.V 12).
H. Gunkel3 foi o primeiro en analizar, de xeito sistemático e científico os xéneros literarios dos salmos, desenvolveu o método de modo
3
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orixinal e elaborou unha técnica e criterios rigorosos, descubrindo
perspectivas antes insospeitadas.
A dificultade xorde ao precisar cales son eses xéneros en concreto,
así como ao pretender distribuír os salmos entre os devanditos grupos.
Ademais hai salmos que pertencerían a diversos xéneros.
Hoxe en día téndese a pensar que os xéneros literarios fundamentais
son menos numerosos e que os mesmos salmos puideron ser adaptados a novas circunstancias relixiosas sen necesidade de recorrer, a un
novo tipo de salmo. Non se debe esquecer a marxe de liberdade que
sempre se dá na oración, sexa pública ou privada.
De todos os xeitos, existen tres xéneros de salmos máis doadamente
recoñecibles e máis frecuentes, os cales corresponden ás actitudes relixiosas do home en oración ante o seu Deus: himnos, súplicas e acción
de grazas.
4.1. Himnos
Composición poética que ensalza a Deus pola súa grandeza e esplendor ben ao mirar a creación ou as xestas que realiza na historia. O
himno representa o prototipo máis antigo da lírica relixiosa en todas as
relixións, e en Israel está presente no cántico do mar de María (Ex 15,
21) que é un relato do Mar Vermello en poesía ou o cántico de Débora
(Xuí 5) que canta a vitoria sobre os inimigos.
Traballo persoal e grupal:
Ler de vagar o Salmo 104 (105) e subliñar o que non entendo.
Comparar o Salmo 104 (105) co texto da creación (Xén 1, 1-2,3)
e descubrir semellanzas e diferenzas entre ambos os dous.
Crear o meu propio Salmo ou cántico á creación.
Rezar en comunidade co Salmo 134 (135) que é un Himno ás
proezas que realiza Deus na historia da salvación.
4.2. Súplicas.
O salmo de súplica é unha oración, en forma poética, feita a Deus en
demanda de axuda ante unha situación de apuro. A súplica non ha de
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ser confundida nin cunha elexía (poema lírico e lúgubre, de carácter
profano, que tamén está presente no A.T (cf. 2 Sam 1,19-27; 3,33-34))
nin coa simple queixa dolorosa (cf. 2 Sam 1,19-27; 3,33-34). Trátase
máis ben dunha invocación confiada a Deus no medio das dificultades.
Traballo persoal e grupal:
Ler devagar o Salmo 21 (22) e subliñar o que non entendo.
Comparar o Salmo 21 (22) con Is 52,13-53,12 e sinala
semellanzas e diferenzas.
Crear o meu propio Salmo de súplica.
Rezar en comunidade co Salmo 73 (74) que é un Salmo de
súplica colectiva.
4.3 Acción de grazas
O orante que se atopara inmerso nunha situación penosa, suplicou
a axuda de Deus; este atendeuno positivamente e agora dálle grazas,
mediante esta clase de salmo, polo favor recibido.
Traballo persoal e grupal:
Ler devagar o Salmo 115 (116) e subliñar o que non entendo.
Comparar o Salmo 115 (116) con Ex 15,1-21 que é un canto de
vitoria, de onde nacen os salmos de acción de grazas, e sinalar
semellanzas e diferenzas.
Crear o meu propio Salmo de acción de grazas.
Rezar en comunidade co Salmo 65 (66) que é un Salmo de
acción de grazas colectivo.

5. Uso cristián dos salmos
Os cristiáns estaban convencidos, desde o primeiro momento, de
que os Salmos do A.T conteñen en si mesmos un significado máis rico
e máis profundo. Non se trata de cambiar o significado orixinal dos
salmos senón de afondar e enriquecer o seu contido á luz do Misterio
de Cristo.
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5.1 Himnos:
Na última Cea Xesús e os apóstolos rezaron o Hal -lel (113-118),
as maiorías dos cales son himnos e é evidente que aceptaban e facían
seus os sentimentos contidos nestes salmos: grandiosidade de Deus,
creación, benevolencia cos desvalidos, éxodo de Exipto e axuda a Israel, vaidade dos ídolos e confianza en Deus.
Ademais do mencionado actuar divino na Historia da salvación o
cristián debe de engadir a xesta de Cristo na terra, as intervencións na
vida da Igrexa, a condución da Historia etc.
5.2 Súplica (lamentación):
Cando Cristo sentiu necesidade de presentar ao Pai os seus sufrimentos persoais sobre a Cruz, non tivo inconveniente de servirse do
Sal 21 (22) (cf. Mt 27,46; Lc 23,46). Polo tanto, é razoable que o
cristián atope nos Salmos de súplica fórmulas axeitadas para desafogar
ante Deus a súa necesidade e pedir axuda.
5.3. Acción de Grazas:
Ademais de agradecer a axuda que Deus concedeu ao antigo Israel,
os apóstolos tomaron man dos Salmos para agradecer o don inmenso
de canto supuxo a vinda de Cristo á terra. (Sal 118, cf. Mt 21,9.42;
23,39; Feit 4,11); ademais para agradecer a firmeza da súa fe no medio
de tantas dificultades, San Paulo usou o Salmo 116 (cf. 2 Cor 4,13).

6. Dificultades nalgúns salmos
Hai algúns versos dos Sal 137,5-6.9 e Sal 149,6 que causan dificultade ao lelos ou ao rezar con eles. Intentarei dar aquí unha breve
aclaración4.
Salmo 137, 3-6.9:
v. 3-4: “E os que nos levaran cautivos pedíannos cánticos, os que nos
desolaran pedíannos alegría, dicindo: ‘Cantádenos algúns dos cánticos
de Sión’.
Tomarei como referencia o libro de L. Alonso Schökel e C. Carniti, Salmos II Ed.
Verbo Divino, Estella, 1992, pax 1565-1575 e 1662-1667.
4
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Con mestura de curiosidade polo exótico e de burla polos vencidos,
piden aos israelitas que substitúan o choro pola alegría, que tomen as
súas cítaras e canten cancións da patria. A mesma ironía aparece en
Xuí 16,26 cando piden sacar a Sansón do cárcere para que lles divirta
aos filisteos.
v.5-6: “Que me paralice a man dereita, que se me pegue a lingua ao
padal...”
Nestes versos aparece un xuramento de fidelidade a Xerusalén. O
xuramento ten máis forza ao nomear a man que tanxe a cítara que
esquecerá a súa función e a lingua que entoa cantos que se pegará ao
padal.
v.8: “Quen puidese agarrar e estrelar os teus nenos contra as penas!”
Chega o canto pedido, pero non será de Sión, senón un dedicado á
capital (Babilonia). Neste canto a benaventuranza non é para Babilonia senón para quen poida vingarse dela. É un sarcasmo5 en canto expresa un sentimento, non encarga a xustiza vindicativa a Deus, senón
que desexa executala coas súas mans. Por que contra os nenos, que
son criaturas indefensas? Para que a cidade non teña futuro.
Salmo 149,6:
v. 6: “Na gorxa vítores a Deus, nas mans espadas de dous fíos. (Cf.
Neh 4,11). Executar a sentenza ditada é unha honra para todos os seus
fieis.”
O salmo fala de dous grupos de fieis: leais ou devotos e combativos.
Os devotos: exercen a súa devoción cantando, celebrando, festexando, gabando e tanxendo, vitoreando con entusiasmo. Todo dito en 7
verbos. Estes devotos recoñecen ao Señor como o seu Facedor e o seu
Rei.
Os combativos: Deus honra coa vitoria aos valorosos combatentes.
Non se encarga el de todo o asunto, senón que envía a loitar aos Leais
(cf. Xuí 5), unha especie de orde militar por anticipado. Os leais opoBurla sanguenta, ironía mordaz e cruel con que se ofende ou maltrata persoas ou
cousas.
5
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ñen armas a armas, violencia xusta a violencia inxusta. Tan xusta é a
súa acción militar, que nela se cumpre a sentenza ditada por Deus. Son
os verdugos honoríficos de Deus xuíz, polo cal gozan exercendo a xustiza vindicativa, executando o castigo e suxeitando os reis con argolas.
O espírito do Salmo 149 ha de ser corrixido co N.T xa que Xesús
rexeita tanto as lexións de anxos como a espada de Pedro no momento
do seu prendemento (Mt 26,52-54). E San Paulo anima a abastecerse
unicamente coas armas da luz (Rom 13,12).
Azucena Fernández Tiesta. SAC.
Traduciu: Anxos Canive Brión
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É un momento oportuno
Manifesto final da II Asemblea de Redes Cristiás

Os grupos que formamos parte de Redes Cristiás, procedentes de
todo o estado español, atopámonos en Bilbao para celebrar nosa II
Asemblea. Encontro que nos permitiu saber quen somos, coñecernos
máis e por en común as nosas esperanzas e dificultades. Únennos valores, sentido da transcendencia, compromiso e traballo en ámbitos
similares. Unha vez máis comprobamos que as razóns que nos impulsan a vivir estes valores nos nosos grupos lévanos tamén a compartilos
con outros grupos. Por iso cremos que é un momento oportuno para
comunicar esta Boa Nova a outros colectivos e comunidades, máis alá
de nós mesmos. Porque sabemos que somos moitos máis dos que cremos. E moitos máis dos que hoxe estamos en Redes.
É un momento oportuno para as persoas, comunidades, movementos de base. As institucións, todas, sofren desde hai tempo un imparable proceso de erosión na súa credibilidade. Tamén nós nos sentimos
así. Non esperamos demasiado delas. En cambio ante a soidade ou a
sensación de vivir no deserto ou na fronteira, e ante os retos do mundo
actual, consideramos que é oportuno acompañarnos, crear espazos nos
que, por poucos que sexamos en cada grupo, podamos explicarnos e
nos sintamos formando parte dunha comunidade máis grande.
Ante a rápida e progresiva secularización do noso contorno, é un
momento oportuno para impulsar espazos nos que nos podamos recoñecer como crentes. Vivimos como un feito positivo estar nun mundo
xa definitivamente laico, que define por si mesmo os criterios éticos,
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políticos ou morais acerca dos grandes interrogantes sobre a vida, o
comportamento humano, a xustiza ou a paz; que defende a liberdade
de conciencia como un ben para todos; que nas súas actuacións non
permite xa máis inxerencias que as que proceden da razón; no que non
son xa posibles máis privilexios ás confesións relixiosas; un mundo no
que as expresións públicas da experiencia relixiosa persoal van quedando progresivamente desdebuxadas. Por iso, no medio deste saudable
anonimato, cómpre promover encontros para recoñecernos e tamén
para establecer un diálogo serio coas outras espiritualidades laicas que
xorden desde a cidade secular.
Ante a difícil situación pola que hoxe atravesa o mundo: crise económica, desemprego, deslocalización de empresas, é un momento
oportuno para expoñer alternativas de xustiza e abrir novos camiños de
solidariedade. A liberación, que está no núcleo de todas as relixións,
é tamén liberación das dificultades materiais. Compartimos o criterio
do último Foro Social Mundial que proclamaba que esta crise non a
deben pagar os pobres. Vivimos nun mundo gravemente enfermo e
ferido. Ante tanto sufrimento cómpre encontrarse para, desde as distintas sensibilidades, establecer pontes entre nós e con outros actores
sociais cos que compartimos criterios e compromisos.
É un momento oportuno polo fenómeno crecente da inmigración.
Consideramos a inmigración como unha oportunidade e un reto, non
como un problema. Trátase dunha riqueza, inédita na historia, que de
maneira xeneralizada diferentes sensibilidades ante a transcendencia
ou diferentes maneiras de entender e relacionarse con Deus poidan
convivir nun mesmo territorio. O diálogo interrelixioso non se fará xa
desde as xerarquías das igrexas ou en congresos de expertos, senón
dende a rúa, no colexio, na escaleira, no supermercado. Nos nosos
ambientes faremos o posible para fomentalo con naturalidade desde
as mesmas bases.
Nos últimos tempos empezamos a ser conscientes dos novos problemas que ameazan a humanidade: esgotamento de recursos naturais,
malversación da nai natureza, a insostenibilidade do noso modelo de
crecemento, a opresión que diso lle deriva para os países produtores
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de materias primas, o recurso á violencia e á guerra para obter estes
recursos, etc. Observamos o final dunha longa ilusión fundada sobre a
posibilidade dun crecemento indefinido que a un tempo é necesariamente inxusto. Ante isto vemos que é momento oportuno para expoñer
a necesidade do decrecemento como única alternativa para salvar o
planeta e a vida das xeracións futuras, de decidirnos por fin por unha
maior austeridade nos nosos hábitos de consumo.
Día a día aparecen nos medios de comunicación vergonzosos actos
de violencia de xénero, desde a violencia doméstica ata o tráfico de
persoas para a prostitución. Trátalle dun cancro que corrompe as relacións humanas no seu sentido máis nobre. É un momento oportuno
para reflexionar sobre a dignidade de toda persoa como unha marabillosa obra de Deus, sen distincións de xénero, condición social ou
inclinación sexual e, se fóra o caso, denunciar aos agresores e protexer
as vítimas.
É un momento oportuno para o debate sobre educación e a formación das conciencias. A axitación que neste momento sofre o sistema
educativo na súa totalidade, desde a Educación Primaria ata a Universidade e desde os contidos ata a educación en valores, é o reflexo da
importancia que as diferentes forzas sociais dan á educación. Afírmase
que estamos nun verdadeiro cambio de civilización. Ante cambios tan
profundos no sistema produtivo, no modelo cultural e nas relacións
persoais, non queremos que o sistema educativo sexa simple reprodutor da actual estrutura social, ao contrario, debe ser o medio fundamental que facilite o nacemento dunha sociedade máis respectuosa,
máis igualitaria e máis libre.
É sobre todo un momento oportuno para expoñer unha necesaria
rexeneración moral. A crise actual ten moitas facetas, pero probablemente o seu punto de partida é a súa vertente ética e cultural. Contra a
idea de que non hai alternativa, hai que desenvolver o imaxinario social
e impulsar as alternativas desde a base. Contra a incoherencia entre o
que dicimos e o que facemos –tan frecuentemente motivo de escándalo– hai que fomentar os hábitos da fidelidade e da congruencia. Contra
a obscenidade da situación actual de violencia e inxustiza no mundo
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hai que buscar unha nova fundamentación ética da sociedade. Todo
iso significa unha enorme esixencia e esforzo, pero sen estes compoñentes é imposible superar a crise a favor do liberación das maiorías e
incluso de nós mesmos. Aqueles que cremos no sentido transcendente
da persoa temos moito que achegar porque historicamente os valores
das relixións, exprésanse a través de propostas e comportamentos da
ética.
Ao finalizar esta II Asemblea Redes Cristiás queremos proclamar
unha vez máis que Xesús de Nazaré, a súa persoa e a súa vida, segue
sendo o noso primeiro referente, o principal motor tamén das nosas
persoas e das nosas vidas. Igual que El no seu momento, hoxe nós
neste momento de crise queremos estar próximos ás vítimas, non só en
teoría ou en vagos desexos senón con feitos concretos.
É un momento especial, un momento oportuno, don da vida, sopro
do espírito, un agasallo que non podemos deixar pasar.
Bilbao, 11 de outubro de 2009
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Un futuro con “caixas destempladas”
Xosé Luís Barreiro Rivas

1. Breve historia dunha metáfora a Unamuno, coma se un
cadaleito batese na terra.
xenial metáfora
A primeira vez que escoitei a
expresión “caixas destempladas”
–igual que todos os que fomos
nenos en Forcarei– foi nos beizos da miña nai, e como culta
formulación dun castigo consistente en levar catro pandulladas
no cú por non obedecer. Eu non
sabía o que eran en realidade as
“caixas destempladas”, pero tiña
perfectamente claro a que se referían os maiores cando usaban
frases tan barrocas como “vas rir
como choran en Francia”, “vas
arrotar a elas”, “voucho dicir con
campaíñas”, e, a máis socorrida
de todas, “voucho dicir con caixas
destempladas”. E é certo que unha
pandullada no cú dun neno soa
bastante parecido ás caixas de redobre que se destemperaban en
sinal de loito. Porque, fronte ao
alegre repenicar dunha caixa ben
temperada, os golpes secos nunha
pel afrouxada soan, pedíndolle a
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Henry Purcell foi, entre os grandes músicos, o que mellor utilizou
as caixas destemperadas, que, no
canto procesional que inicia o
seu famoso “Funeral pola raíña
Mary”, parecen expresar o pranto
e a dor dun país enteiro. Os andaluces tamén utilizan moito as
caixas destemperadas nos desfiles procesionais da Semana Santa, ben sexa afrouxando as peles
dos instrumentos de percusión,
ou, como gustan máis de facer,
cubrindo con panos morados as
caixas, tambores e bombos, e convertendo en secos e enloitados os
sons incesantes das procesións
nocturnas.
En Galicia úsanse moi pouco a
música feita con caixas destemperadas. Pero non por iso imos
deixar de ser famosos cando remate o proceso de reestruturación
das caixas de aforro, e pasemos a
posuír as dúas caixas destemperadas máis grandes e famosas do
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mundo. Elas serán Caixa Galicia
e Caixanova, que, facendo música calada e soidade sonora, como
diría San Xoán da Cruz, van pregoar outro dos loitos que os galegos adoitamos facer polo que non
sabemos arranxar. Porque a realidade apunta a que Galicia pode
perder as caixas do mesmo xeito
e polas mesmas causas que perdeu outras moitas cousas, xa que
nada se está facendo en serio por
evitalo.
O problema vén, como case
sempre, de que, non podendo falar abertamente do que hai que
falar, os nosos políticos e financeiros están traballando –con boa
vontade, supoño– sobre un diagnóstico trabucado. E a ninguén
lle debera caber a menor dúbida
que sobre un mal pouco coñecido é moi difícil aplicar remedios
correctos. O primeiro que se da
por suposto é que o resultado de
unir Caixa Galicia e Caixanova
sería unha nova entidade forte,
suficiente, ben situada no contexto industrial e financeiro galego
e plenamente concorde coas necesidades e proxectos que ten a
Xunta e outras institucións para
potenciar os seus proxectos de
crecemento económico e social.

E temos que dicir que, aínda que
estamos traballando nun perfecto
escurantismo, que en nada cadra
coas necesidades dunha xestión
culturalmente democrática, ningún deses supostos está plenamente garantido, xa que todos os
expertos advirten do baixo índice
de complementariedade entre as
dúas caixas galegas. Nin está claro que a unión das dúas caixas
dea unha nova entidade san e
potente, nin que a súa dimensión
se adecúe aos tempos que veñen,
nin que a traxectoria histórica de
ambas as dúas institucións xustifique a afirmación, máis patriótica
que científica, de que Galicia non
é posible sen “estas” caixas. E por
iso pode ter moita razón Fernández Gayoso cando afirma que entregar Caixanova a Caixa Galicia,
para despois rematar absorbidos
nunha segunda volta, sería como
entregar media historia de Vigo a
unha operación coruñesista que
ten moitas posibilidades de rematar nun fracaso.
A segunda cuestión que temos
que abordar con sinceridade é a
do evidente localismo que lastra
este proceso. A Galicia moderna,
posterior a Constitución, está lastrada por unha permanente con71
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frontación entre Vigo e a Coruña
que, protagonizada polos seus
alcaldes, e asumida como inevitable polas institucións e por unha
parte importante dos medios de
comunicación, está impedindo
vertebrar o territorio de forma
adecuada, programar os servizos e
as infraestruturas de xeito racional e eficiente, e encauzar de forma axeitada os fluxos económicos
que, nacidos da iniciativa privada,
poden contribuír con eficacia ao
desenvolvemento colectivo. O reparto e duplicación de grandes inversións e infraestruturas en Coruña e Vigo está sendo suicida, e
lonxe de terse atenuado co posible
incremento da nosa cultura política e democrática, parece terse
exacerbado, nos últimos anos, ata
límites noutrora impensables.
Esa é a realidade, e sobre ela están construídas as nosas relacións
políticas e sociais e a percepción
do feito público que temos os cidadáns. A Coruña, é certo, xoga
esta carta dun xeito máis claro e
eficaz que as outras cidades, pero
todas están presas dese xeito de
pensar que non acepta ningunha estratexia que non pase polo
seu concello, nin está disposta a
recoñecer a presenza da súa ci72
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dade, sequera difusa, máis alá
dos puros límites municipais. E
nestas circunstancias, hai que
dicilo, o discurso de Núñez Feijoo convocando a unha cruzada
contra o localismo que el mesmo
e o seu partido alimentan máis
que nunca, convértese nunha
proposta política absolutamente
inoperante. Caixa Galicia e Caixa
Nova son un residuo querido do
localismo imperante no país. E se
as posicións de Caixanova teñen
neste intre unha maior aparencia
de aldeanismo provinciano só é
porque Caixa Galicia traballa a
fusión pro domo sua, sen dar ningunha explicación de cal vai ser o
futuro da entidade e de como vai
incardinar os seus intereses no territorio do país.
No contexto actual da política e
da economía de Galicia a posición
de Caixanova é absolutamente impecable, e só podería ser superada
por unha auténtica refundación
dunha soa caixa que, asumindo
unha nova cultura institucional
e económica, e reformando profundamente as estruturas tecnocráticas de xestión, finiquitara as
dúas institucións existentes para
dar a luz unha nova. E iso só pode
facerse neste intre trasladando a
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institución a Santiago e convertendo a capital de Galicia no centro financeiro do país. Calquera
outra situación será sempre provisoria, e nunca acadará o nivel
de desenvolvemento e innovación
que free as actuais inercias que
poñen a ambas as dúas caixas nun
serio perigo de absorción.
Dado que isto que eu digo é
sabido por todos, políticos e financeiros e mesmo medios de
comunicación, tamén me estraña
moito que ninguén poña a cuestión sobre a mesa, e que, en vez
de falar con realismo sobre os
problemas que temos, sigamos facendo elucubracións sobre un galeguismo beatífico que nunca se
plasma en nada que sexa razoable.
E estráñame sobre todo, que esta
aposta non teña aparecido nin nos
dirixentes de Caixa Galicia, que
son os que lle poderían dar mais
racionalidade á proposta, nin nos
discursos dos políticos gobernantes, que, coma se estiveran feitos
para as Cortes de Cádiz, sempre
están dirixidos a beatíficos galegos, soerguidos sobre a fragmentación social e territorial do país,
que en realidade non existen.
Metidos xa que logo neste ambiente, as ideas dominantes nos

discursos a prol da fusión das dúas
caixas, con centro de decisión en
Galicia, non pasan de ser inercias
discursivas pouco críticas que
apenas resisten o primeiro embate, e que, no tanto de enfrontarnos con realismo a un proceso
que ten moita importancia en Galicia e en España, téñennos cativos dun voluntarismo demagóxico
que non pode xerar nada bo.
Así as cousas, todo apunta a
que Caixa Galicia e Caixanova farán por separado o camiño cara a
reestruturación, aínda que é moi
posible que volvan a encontrarse
outra vez, convertidas xa en borralla, cando nos últimos estadios do
proceso, pasen a formar parte de
La Caixa, ou Caja Madrid, levando nas súas cámaras acoirazadas
as nostalxias de moitos galegos
que pensan que hai que facer
enxeñería co idioma –medíndolle as vantaxes e posibilidades ao
milímetro, e consumíndoo como
un ben de acceso voluntario–,
mentres se aplica o voluntarismo
e a poesía ás grandes operacións
financeiras e empresarias que
neste intre xogan con dimensións
xa inabordables para Galicia. Así
que moito me temo que todo isto
das caixas termine, a volta de moi
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poucos anos, nunha auténtica
desfeita.

de Medicina, segunda da provincia, que todos os galegos teríamos
que pagar.

2. A Universidade da Coruña
e os feitos consumados

Con tales antecedentes, o chusco e disparatado enfrontamento
entre a Universidades de Santiago
e Coruña a conta do nomeamento
de profesores asociados á práctica hospitalaria dos estudantes de
Medicina non é máis que o último
fascículo dunha disparatada novela por entregas na que se pode seguir o nacemento case inexorable
da nova Facultade. En contra do
que di e predica a diario, Núñez
Feijoo está tratando esta cuestión
no marco dun localismo exacerbado contra o que non ten ningunha
receita. E a polémica xa ten neste
intre os compoñentes dun modelo que os galegos coñecemos moi
ben, e que pon aos alcaldes a discutir a ordenación universitaria,
mentres a circulación para chegar
as facultades de Galicia resulta
cada vez mais entolecida.

A historia do capricho que supón a creación dunha segunda
Facultade de Medicina na Coruña remóntase, obviamente a Xosé
Luís Meilán Gil, que despois de
verse obrigado a renunciar formalmente a esta titulación para
consolidar os espazos tecnolóxicos
irresponsablemente esgallados da
Universidade de Santiago, decidiu
abrir unha vía de feito para crear,
á marxe dos acordos, a devandita
Facultade. E para iso valeuse sen
pudor de catro elementos importantes: a súa autoridade persoal,
a pusilánime defensa que fixo de
si mesma a Universidade de Santiago, a confusión e a falta de personalidade coa que se moveron
–acomplexados polo síndrome da
capitalidade roubada– os sucesivos conselleiros de Educación, e a
creación tolerada e pagada con recursos públicos dunha titulación
de Ciencias da Saúde que está
chamada a converterse na canle
pola que se vai creando un corpo
de profesores que aspira a chegar
pola vía de feito á unha Facultade
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Para que sexa máis evidente
que estamos no mesmo proceso
disparatado que puxo dous portos exteriores na mesma costa, e
tres pistas no mesmo aeroporto,
e unha manchea de trens AVE en
cada capital de provincia, e tantas
outras cousas, a Xunta xa lle deu
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orden ao Conselleiro de Educación para que non entre no asunto –non vaia ser que introduza
criterios de racionalidade e custo
do modelo!–, e para que permita que sexa unha concelleira da
Coruña, que accidentalmente é
tamén conselleira de Sanidade, a
encargada de cabrear a Senén Barro, o reitor compostelán, para ver
se perde os papeis e se trabuca na
estratexia da racionalidade.
A min, a verdade, é que xa me
da igual. Pero non me gusta que
as burradas se fagan disimuladamente, para despois botarlle a
culpa dos problemas á Divina Providencia. Porque se imos a renunciar a ter facultades de medicina
competitivas e serias, cómpre que
o fagamos con pleno coñecemento de causa, e con total conciencia das cousas ás que teremos que
renunciar no futuro para pagar o
capricho de reproducir na Coruña unha facultade das que non se
crea nun día nin se alimenta con
catro patacos.

3. Un exemplo que vale máis
que mil palabras
Cando se fai unha crónica bimensual, como esta que eu fago,
son máis importantes os procesos

que os sucesos, e por iso vou rematar este traballo con un exemplo que remacha as ensinanzas
que se tiran dos dous anteriores
e que explica perfectamente por
que Galicia é como é e por que
os galegos nos atopamos onde nos
atopamos.
No marco desa simpleza utópica
que anunciou a bombo e pratillos
o presidente Núñez Feijoo –“un
aeroporto, tres pistas”–, o director
xeral de Mobilidade da Xunta acaba de referirse á imposibilidade
de conectar co ferrocarril atlántico –algúns chámanlle AVE– os
tres aeroportos galegos. E, postos
a probar que o empate permanente entre Vigo e A Coruña impide
gobernar o país, o mesmo director
xeral anunciou que, a pesar de ser
neste caso viable, a Xunta renuncia a facer pasar os trens do corredor Vigo-Coruña por Labacolla, e
a crear un aeroporto conectado co
millón de habitantes que habita
nas beiras da antiga N-550. A razón formal deste disparate histórico, que incide na anterior burrada
cometida polos que proxectaron o
desdobre e modernización do eixo
atlántico, está nos “altos custos”
da operación. Pero a razón real é,
polo que se verá a continuación,
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moito máis desprezable que as invocadas economías, xa que a causa pola que os trens de pasaxeiros
non se van desviar –todos– por
Labacolla é porque ninguén se
atreve a tomar unha decisión que
situaría ao aeroporto compostelán
na cabeza do sistema e poñería fin
á pillota indecente de voos baratos na que consiste o plan Feijoo
de reestruturación dos aeroportos
e de competencia –vaiche boa!–
co Sá Carneiro de Porto.
Mentres por omisión se comete
este desatino, en Galicia estánse
principiando dous disparates que,
debidamente corrixidos, permitirían non só resolver os problemas
de mobilidade que afectan ao famoso aeroporto con tres pistas,
senón a toda a dispersa e invertebrada franxa urbana atlántica.
Tales obras son a autovía que vai
de Santiago a Lugo case en paralelo a A-6, e que pronto ha de ser
triplicada co eixo necesario entre
Santiago e Baamonde; e a autovía
Coristanco-Fisterra, que sobre
o feito de ser unha atolada ocorrencia xurdida como compensación do afundimento do Prestige,
supón un innecesario atentado
contra a sostibilidade dun espazo que, chamado a ser natural,
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acabará funcionando como unha
área residual dos espazos industriais da Coruña.
Cando se remate o plan de mobilidade de Galicia, anunciado
pola Xunta, un lucense poderá
viaxar a Santiago por tres itinerarios alternativos que non chegaran a ter unha diferenza de dez
minutos nos tempos de percorrido: Lugo-Santiago por Lalín;
Lugo-Santiago por Palas de Rei;
e Lugo-Santiago por BaamondeTeixeiro. É isto programar?
Pero peor é aínda o que sucede coa autovía de Coristanco,
que concedida con un presuposto
impresionante de 240 millóns de
euros, acaba de ser abandonada
pola empresa adxudicataria, e vai
ser sacada novamente a concurso
a pesar de que todo o mundo sabe
que os fluxos de tráfico non van
ser capaces de pagala e vai supoñer un desembolso insoportable
para as arcas da Xunta. O conselleiro Agostiño Hernández, que é
enxeñeiro de Camiños, sabe de
sobra que esta obra faraónica é,
ademais de innecesaria, un dispendio insoportable, e que todo
o problema que presenta esa zona
estaría mellor resolto con corredores que canalizasen debidamente
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os tráficos do Fin do Mundo cara
Carballo e Santiago. E tamén
sabe que con esa suma podería
darlle algo de sentido a trapallada
numantina do aeroporto con tres
pistas e ao problema de mobilidade que afecta severamente a todo
o eixo atlántico. Pero a estas horas xa é evidente que non é capaz
de tomar as decisións que el sabe
que son correctas, e que o clientelismo máis craso lle vai gañar a

partida a ese tecnicismo baldeiro
do que tantas veces se presume.
Pero xa se ve que Galicia é así, e
que, calquera que sexa o camiño
que tomemos, sempre chegamos
ao mesmo sitio, a bater cos mesmos problemas e a enfrontarnos
á mesma desesperanza. Feliz ano
2010!
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Os manuscritos de Iria Flavia
Xoán Bernárdez Vilar
“En este encomedio morreu Alvaro
Paas de Soutomayor
e na cibdade de Tuy; estaba çerquado
da Santa Irmandade;
serían fasta çinquo mill omes de pee e
de caballo; mandou
que entregasen a cibdade a Irmandae.
Falesceu eno mes de
março ano Domini MCCCC
sesagésimo oitavo. Socedeu en
seu lugar seu irmao Pero Alueres de
Soutomayor”.
Corónica de Sta. María de Iria,
(1468).

Non é fácil, a pesar dos moitos
restos arqueolóxicos atopados no
seu asento, precisar exactamente
o momento histórico no que naceu Iria. Situada nas marxes do río
Sar, moi próxima á súa confluencia co Ulla, considérase, no entanto, que o engadido Flavia que
complementa o seu nome se debe
á concesión ao favor dos seus habitantes do “ius latii” que, arredor
do ano 70, fixo o Emperador Tito
Flavio Vespasiano (69-79), o primeiro membro da dinastía Flavia,
que gobernou Roma dende o ano
69 ao 96.
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Iria Flavia foi na Idade Media
unha importante sé episcopal,
desaparecida nun intre histórico
un tanto impreciso, probablemente arredor do ano 847, data na que
faleceu o seu bispo Teodomiro,
que foi enterrado en Compostela,
a vila que se estaba a formar arredor da recén descuberta Tumba
do Apóstolo. Algo no que quizais
influíu tamén a maior seguranza
deste lugar, moito menos exposto
aos ataques dos piratas daneses
que subían polo Ulla. O traslado
oficial da sé, porén, non se produciu ata 1095.
Absorbida máis tarde pola emerxencia e o crecemento da inmediata Padrón, dende o ano 1851
Iria Flavia non é máis que unha
simple parroquia da mesma, berce non obstante do único Premio
Novel de Literatura que Galicia
deu.
Pois ben, cara ao ano 1139 deuse remate a un importantísimo
relatorio dos Feitos de Diego Gelmirez, Bispo e despois primeiro
Arcebispo de Compostela (11001140), escrito en latín, posible-
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mente inducido polo propio protagonista. Neste extenso traballo,
hoxe coñecido pola denominación de A Compostellana, aparecía tamén un denominado Chronicon Iriense, unha breve crónica
da diocese de Iria Flavia, na que
figura, en pleno florecemento do
reino Suevo, e como inicial bispo
da mesma, Andrés, asistente no
ano 561 ao primeiro Concilio de
Braga. Outros vellos textos falan
tamén doutros bispos anteriores
ao mesmo, se ben que neste non
aparecen. O Chronicon Iriense remata arredor do ano 982, posible
comezo do pontificado de Pedro
de Mezonzo e data da coroación
de Vermudo II (982-999).
Algún tempo despois, en marzo
do ano 1468, Ruy Vaasques, crego de Santa Vaya de Chacín, nas
proximidades de Muros, escribía
a Corónica de Santa María de Iria,
se ben que parece que tal título
non é o orixinal. Nela recolle, nesta ocasión en galego, e con intencións loubadoras para a diocese,
así como cronolóxicas, un resumo
histórico que abrangue dende os
tempos de Adam á chegada do
Corpo do Apóstolo, e do asentamento dos Suevos ao nacemento
de Compostela, á Reconquista, e

a unha parte da Grande Guerra
Irmandiña, concretamente ata o
intre no que a vitoriosa Irmandade ocupaba a cidade de Tui e Pedro Madruga pasaba o Miño para
se internar en Portugal. Trátase,
pois, doutro transcendental documento para o coñecemento do
noso pasado.
Mais non son estes os únicos
manuscritos irienses que se coñecen. Hai dous anos, en pleno
século XXI, alguén que na Biblioteca Nacional de Madrid investigaba sobre Francisco de Quevedo
(1580-1645) atopou un volume
de manuscritos encadernados dos
que era autor Pedro Otero Romero Torres, avogado dos Reales Consejos de Felipe V (1700-1746). E
non remata aquí o afortunado
achado xa que, no interior dese
volume, apareceron tamén 124
páxinas redactadas na nosa fala
baixo o título de Ystoria dela Santa
Yglesia de Iria Flavia y traslación
ala compostelana. Os profesores
da Universidade de Vigo María
Camino Noia Campos e Bieito
Arias Freixedo veñen de realizar
agora un detido e meritorio estudo
deste notable manuscrito, en fase
próxima xa á súa publicación.
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Das súas investigacións parece
tirarse que ese ata hoxe descoñecido Pedro Otero, grande perito
calígrafo, debeu de escribir a súa
Crónica de Iria entre os anos 1713
e 1735, que viviu no Padrón, e
que debeu de facer o traballo ao
se retirar. Algo para o que utilizou
o mellor de dous textos bastante
semellantes entre si que lle facilitara o arquiveiro da vila, para
que copiara, glosara e ampliara.
Temos, pois, novos e suficientes
motivos para desexar que o traballo dos profesores Noia e Arias
chegue o antes posible aos andeis
das librarías.

Audiovisual
Os espazos públicos da Coruña
así como moitos dos seus escaparates serviron de escenario no
mes de outubro para a Mostra de
Arte Emerxente na que participaron 29 novos actores tanto galegos
coma portugueses. Tamén foron
utilizadas a Sala de exposición do
Concello, a Casa da Cultura e o
Palexco.

Banda Deseñada
Temos que pedir desculpas por
nos ter esquecido de comentar o
feito destacado de que o impor80
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tante debuxante e guionista Miguelanxo Prado ingresou na Academia Galega de Belas Artes, na
sección de Artes e Imaxes a finais
do mes de marzo pasado.
Así mesmo, uns días despois, e
na Fundación Torrente Ballester,
foi presentada a nova revista xuvenil Galimatías. Galimatías, unha
nova era para o cómic en galego!”,
ten unha periodicidade quincenal,
distribúese gratuitamente con El
Correo Gallego e está dirixida por
Gemma Sesar e Fausto Isorna.
Detrás desta iniciativa atópase a
editorial El Patito.
Nas varias mostras que sobre a
nosa banda deseñada tiveron lugar
este verán –A Coruña, Cangas e
Ourense– nesta última, celebrada
do 1 ao 10 de outubro, foille entregada a El Patito Editorial unha
distinción polo seu labor a favor
da nosa Banda Deseñada ao longo
dos seus dous anos de existencia.
El Patito trata agora de recuperar
obras de debuxantes do país publicadas fóra.
O 29 de outubro cumpríronse
50 anos da aparición na revista
francesa Pilote de varios personaxes que acabarían por facer
historia, entre eles Asterix o Galo,
cuxas aventuras foron traducidas
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a vintecinco falas, contando, a
partir de 1978, a galega realizada
pola man dun autor do prestixio
de Eduardo Blanco Amor. Pois
ben, con motivo desta data publicouse un novo álbum, o número
34 da serie: O Aniversario de Asterix e Obelix que chegou a nós a
través da Editorial Galaxia.
Despois de acadar o Premio do
Saló del Cómic de Barcelona á
mellor obra e ao mellor guión, e
logo o Premio da Crítica, o Álbum
do Colectivo BD Banda As Serpes
Cegas, obra de Felipe Hernández
e Bartolomé Seguí, vén de recibir
o Premio Nacional do Cómic do
Ministerio de Cultura. A obra ten
coma fondo a historia dun emigrante que, fuxindo da Guerra
Civil, chega a Nova York no ano
1939.
Na sé pontevedresa da Fundación Caixa Galicia, tivo lugar o
pasado 30 de outubro a conmemoración do segundo aniversario
de Retranca, a revista satírica dirixida por Kiko da Silva.

Cine e Teatro
A feira Galega das Artes Escénicas, celebrada en Compostela a
finais de outubro, desenvolveuse
nun grave ambiente de pesimismo

e suspicacia a causa das demoras
e a falta de proxectos dos que da
amosas o novo Goberno da Xunta
que, por non apoiar, ademais de
deixar de lado o ensino do galego,
tampouco apoia economicamente
as actividades culturais dos Centros Galegos en Suíza, aínda que
si subvenciona o Festival Amal de
cine árabe de Compostela.
Manuel Lourenzo (Ferreira do
Valadouro, 1943), actor, dramaturgo, tradutor e conferenciante,
vén de gañar o XVIII Premio Alvaro Cunqueiro convocado pola
Axencia Galega das Industrias
Culturais para textos teatrais. A
súa obra Flores de Dunsinane está
inspirada no Macbecth de Shakespeare. En literatura infantil venceu Xosé A. Neira Cruz por Sopa
de xarope de amora, mentres que
os Barriga Verde foron para Ignacio Vilariño por Auga para beber, e
Begoña García por Bon appétit.
O Festival de Cine de Ourense, na súa XIV edición, rendeulle
unha xusta homenaxe ao cineasta
Eloi Lozano, o seu creador. Lozano nunca perdeu de vista o que
era a súa auténtica afección, a
pesar de que Blanco Amor non
lle deixara filmar a súa brillante
novela A esmorga, despois de llo
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prometer. Nesta edición do certame o primeiro premio e Gran
Calpurnia foi para o filme Hooked
de Adrian Sitaru, unha produción
de baixo orzamento interpretada
por actores descoñecidos. O pintor de ceos de Jorge Morais gañou
o Gran Premio Eixo Atlántico,
sendo para Miguel de Lira o de
mellor actor. En curtas venceron
Werepig do noso paisano Samuel
Ortiz e Rabbit Punch do británico
Kristian Andrews.
Nos días 1 a 4 de Decembro,
cando entraba no prelo o presente número de Encrucillada, celebrouse a Primeira Semana do
Cinema Israelí en Galicia. Nesas
datas foron visionadas nos Minicines Norte de Vigo a principais
producións realizadas en Israel
nos últimos anos, algunhas aínda
descoñecidas no noso país.

Congresos. Comunicacións
Os escritores da agrupación
Galeusca –Galicia, Euskadi e
Cataluña– acordaron o pasado
día 12 de outubro en Arántzazu,
no curso do seu XXVI Congreso,
apoiar as mobilizacións que se ían
celebrar nestes países na defensa
dos dereitos lingüísticos, amosando ao mesmo tempo o seu total
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desacordo coas accións regresivas
respecto ao galego que está adoptar o novo goberno.

Decesos
Anisia Miranda (Ciego de AvilaCuba, 1932), filla de emigrantes
ourensáns, faleceu o 22 de setembro en Gres (Vila de Cruces) onde
vivía co seu esposo o escritor Xosé
Neira Vilas. Casados ambos en
1957, Anisia fíxose famosa na súa
terra natal por unha biografía sobre Ernesto Che Guevara, da que
vendeu un millón de exemplares.
Inmediatamente despois comezou a publicar en galego e, algo
máis tarde, o matrimonio pasou a
vivir en Galicia.
O 3 de outubro finou en Lugo
o dramaturgo, narrador, ensaísta e
tradutor Daniel Cortezón (Ribadeo, 1927). A súa novela de maior
sona foi A vila sulagada, e as súas
pezas de maior proxección Xelmirez ou a gloria de Compostela e
Os Irmandiños. Cortezón foi partidario da realización dun “teatro
histórico, documentado, e social
e esencialmente político”.
Nesa mesma data fóisenos, así
mesmo, Ánxeles Barreiro Salgueiro (Marián), esposa do avogado,
autor, poeta e académico X.L.
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Franco Grande (Tomiño, 1936).
Deste grande traballador da nosa
cultura temos que dicir que,
uns días despois, recente aínda
a traxedia, sería distinguido cun
premio pola súa “dedicación de
toda unha vida”.
Tamén nos acaba de deixar Anselmo López Morais (Ourense,
1924), cronista oficial da cidade
das Burgas, avogado e político.
Anselmo López foi pai de cinco fillos, entre eles o historiador
Anselmo López Carreira (Vigo,
1951).
Aos 89 anos de idade faleceu na
súa cidade natal, Carmela Arias
Díaz de Rábago, Condesa de Fenosa e empresaria (A Coruña, 202-1920; 27-10-2009). A finada,
viúva á súa vez de Pedro Barrié de
la Maza, primeiro conde de Fenosa, foi tamén presidenta da Fundación Barrié de la Maza estreitamente relacionada co mundo da
cultura.
A finais de outubro faleceu en
Vigo Richard Terré, fotógrafo e
caricaturista. Terré nacera en San
Boi de Llobregat, Barcelona, en
1928 e despois de cursar estudos
mercantís na cidade condal pasou
a residir en Vigo no ano 1959, se
ben que mantivo contactos con

agrupacións fotográficas de Almería e de Barcelona. Estaba considerado como un dos grandes documentalistas do século XX.
Uns días antes de cumprir os
101 anos de idade, morreu en París Claude Lévi-Strauss (Bruxelas
28-ll-1908) un dos máis grandes
antropólogos de todos os tempos
e co que todos estamos en débeda. Lévi-Strauss, que pasou a
maior parte da súa vida en París,
onde cursou estudos na súa Universidade de La Sorbonne, visitou
o Brasil coma xeito de afondar
os seus coñecementos directos,
e impartiu a docencia en moitos
lugares. Mesmo foi mobilizado na
primeira Guerra Mundial. Autor
de numerosos traballos, moitos
deles considerados xa como filosofía pura, o máis destacado de
todos eles ven sendo considerado
o de Antropoloxía Estrutural.

Etnografía
Quizais a solución, ou as solucións, non resulten fáciles e mesmo poidan ferir a algún dos veciños
que habitan nas súas proximidades. Vigo conta con tres pequenas
e exemplares igrexas románicas: a
de Castrelos, a de Bembrive e a
de Coruxo. Mais todas elas se ato83
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pan a escasísimos centímetros de
estradas polas que circulan, non
só coches, senón tamén camións
de grande tonelaxe que fan abanear as construcións ao seu paso,
mentres que os gases dos seus
tubos de escape van denegrindo
as súas paredes. Algo haberá que
facer ao respecto. Calquera cousa
menos deixalas así, agardando a
que se veñan abaixo.
A Illa de Ons, próxima a Bueu,
ven de nos ofrecer a sorpresa da
localización no seu chan de tres
novos petroglifos. O logro débese ao Laboratorio do Patrimonio
do Consello Superior de Investigacións Científicas, dirixido por
Paula Ballesteros. No que a Europa se refire, Galicia en xeral, e a
costa pontevedresa en particular,
son os lugares onde semellante riqueza artística se concentra.
En outubro foi presentado en
Tui un Libro-Guía sobre o monte
Aloia do que é autor o arqueólogo
Juan José Perles Fontao. Nel propóñense tres rutas para percorrer
os lugares arqueolóxicos do lugar,
que este considera cheo de contidos complementarios entre si, así
como con varios castros, túmulos megalíticos, unha importante
muralla, e distintas obras de esca84
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vación e consolidación. O aporte
persoal deste investigador é a de
que pensa que a cima do monte
achanta un santuario romano, se
ben temos que comentar que a
xornalista que recolleu o comentario lle engadiu –cremos que
pola súa conta– “de época precastrexa”, cousa bastante difícil
xa que, por esas alturas non había
romanos en Galicia.
Sen abandonar este repaso ao
noso pasado, digamos que en
Amoedo (Pazos de Borbén) hai
malestar polo escaso coidado que
se lle presta ao achado dos 48 xacementos arqueolóxicos e petroglifos con escenas de caza e de armas, recentemente atopados. Os
veciños demandan tamén o establecemento de rotas guiadas e a
protección para o Foxo do Lobo
do río Alvedosa.

As Letras
Dende mediados de setembro,
e por iniciativa de tres mestras,
Galicia conta cun programa de
Lecto-escritura en Galego enfocado aos nenos de educación infantil e primeiro ciclo de primaria.
Os cadernos, que recollen unha
serie de actividades básicas, foron
realizados por Mª Teresa Fuciños
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Castro, María García Vila e Mª
José Rodríguez Ares.
Manuel Rivas (A Coruña, 2610-57), poeta, xornalista, escritor
e ensaísta entre os máis prolíficos
do país, ven de ser nomeado Académico da Real Academia Galega. A súa recepción no organismo
produciuse o 31 de xullo pasado.
Xohana Torres (Compostela,
1931), poetisa, dramaturga, narradora e membro da Real Academia dende o ano 2001, logo
de pronunciar o seu sobranceiro
discurso Eu tamén navegar, foi
obxecto dun recente simposio na
súa cidade natal. Baixo o epígrafe
Xohana Torres, a dona dos mapas
e co patrocinio do Consello da
Cultura Galega , o pasado 29 de
outubro estudouse detidamente,
e en profundidade, no Pazo de
Raxoi a súa obra literaria e os seus
perfís persoal e cultural. A parte
do elevado nivel dos poñentes no
mesmo, temos que recoller como
dato –posiblemente anecdótico–
o feito de que quen organizaban o
evento, así como quen interviron
no mesmo ao longo de todo o día,
foron mulleres. Tan só participou
un home. Así mesmo, a asistencia
era, maioritariamente, feminina.

Novas en Xeral
Isaac Díaz Pardo (Compostela,
22 agosto 1920), pintor, escritor,
editor, fundador da Cerámica
do Castro e da de Sargadelos, e
outras moitas cousas máis, Medalla de Ouro de Galicia, que o
pasado día 27 de outubro, aos 89
anos de idade, recibira de mans
do Xefe do Estado, a Medalla ao
Mérito de Belas Artes, recibiu tamén o 7 de novembro en Guitiriz
o recoñecemento como Chairego
de Honra.
O Instituto de Estudos Miñoranos (IEM) cumpriu o pasado
27 de outubro os seus vigorosos
primeiros dez anos de profunda
actividade cultural. No actual
ano, ademais de outras moitas,
celebrou como se merecen efemérides tan marcadas como a do
200 aniversario do nacemento de
Charles Robert Darwin, e do 150
da publicación da súa decisiva
obra A orixe das especies. Con este
motivo distintos investigadores
deitaron en Gondomar conferencia relacionadas tanto coa Selección natural, O bipedismo, motor
da evolución humana, así como
tamén da evolución vexetal.
O pasado día 20 de novembro
tivo lugar na Coruña a 51 entrega
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dos Premios Fernández-Latorre da
Voz de Galicia. Os 196 asistentes,
instalados en mesas con nomes
de distintos persoeiros galegos,
foron testemuñas da selección do
actual embaixador na Santa Sé,
e ex-alcalde da cidade, Francisco Vázquez, “pola súa traxectoria
polo ben común”.

Premios
A portuguesa Rosa Alice Branco
(Aveiro, 1950), vén de conseguir
o Premio de Poesía Espiral Maior
por O gado do Senhor, mentres
que Xosé Neira Vilas (Gres-Vila
de Cruces, 1928) fíxose co Reimóndez-Portela polos seus artigos
publicados en El Correo Gallego
baixo o epígrafe de Lóstregos.
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Ao mesmo tempo Xosé L. Méndez Ferrín recolleu o galardón
creado pola asociación Arraianos
pola súa actividade a favor da
proxección e da identidade desta
comarca.
A revista ponteareá A Peneira
ven de acadar o VII Premio Nano
Cambeiro instituído polo Instituto de Estudos Miñoranos de Gondomar. Nada no mes de marzo de
1984 A Peneira, e de periodicidade quincenal, ten finalidades
tanto culturais como informativas, abranguendo as bisbarras do
Baixo Miño, Val Miñor e o Norte
de Portugal.
Xoán Bernárdez Vilar
xoaberna@mundo-r.com

Rolda de Igrexa

Anatema!
Rubén Aramburu Molet

Cúmprense aniversarios de martirio: 20 anos do asasinato dos
xesuítas da UCA , e 30 de Monseñor Romero. Crimes non resoltos, aínda que se saben os nomes,
apelidos e cargos dos asasinos.
Por estas terras moito silencio
institucional. Só algúns círculos
xesuíticos celebran con devoción
a memoria martirial. Curiosamente unha asociación non relixiosa, punteira na loita antiglobalización e antisistema convoca
unha homenaxe en Santiago: A
Gentalha do Pichel, coa presenza
dos xesuítas José María Tojeira e
Manuel Robla. Entrementres un
bispo desfila por Paracuellos del
Jarama baixo a bandeira franquista e acompañado de históricos
ultras. Faime graza que ás veces
nos acusen de facer política por
defender a nosa cultura e a nosa
lingua. A lei do aborto rescata
anatemas e a imaxe do xenocida
Pinochet comungando da man do
Papa. Algúns católicos exemplares xa colocan ao Rei no punto de
mira se asina a nova lei. Haberá

que negarlle a comuñón a El Rei?
En Euskadi treboada polos nomeamentos episcopais. Lembro
aquilo que preguntaba Paulo VI:
Igrexa que dis de ti mesma? O
corazón serénase mirando a Julia
Aguiar, relixiosa Franciscana en
África, curando chagas que ninguén se atreve a tocar desde esta
Europa vacinada contra o gripe e
contra a misericordia. É Advento,
non podemos negar a esperanza.

Igrexa no mundo
No mes de novembro foi publicada a Constitución Apostólica
Anglicanorum coetibus, asinada
por Bieito XVI. Foi unha das grandes novas mundiais: os anglicanos
volven á casa. Non é tal, senón
unha pequena porción de descontentos. Trátase duns 50 bispos
agrupados na Comuñón Tradicional Anglicana (TAC), fundada
en 1991 e cuns 400.000 fieis, en
desacordo coa ordenación de mulleres e homosexuais como bispos
na Igrexa Anglicana. No ano 2007
puxéronse en contacto co Vatica87
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no para solicitar a comuñón corporativa e sacramental coa Igrexa
Católica. A cousa estaba máis que
negociada, tanto que o primado anglicano e bispo de Canterbury, Rowan Williams emitiu un
comunicado xunto ao arcebispo
católico de Westminster, Vicent
Nichols, no que valoran este paso
como froito do traballo ecuménico dos últimos 40 anos. O certo
é que para o primado anglicano
resólvese un serio problema: desaparecen os críticos e evítase un
cisma no anglicanismo, que hai
tempo padece unha forte crise.
Non faltaron críticas a tal acordo, católicas e anglicanas. Foron
os sectores máis progresistas os
que leron a nova coma un xiro á
dereita de Raztinger, xa amosado
co achegamento aos lefebvristas,
ou como unha agresión á unidade
anglicana. Hans Küng definiu a
actuación de Roma coma un caso
de “piratería eclesial”. O bispo anglicano de Madrid, Carlos López,
acusou ao Vaticano de aproveitarse da crise interna dos anglicanos
e de estar ansioso por acoller aos
disidentes, aínda que se amosou
aliviado de perder lastre ultraconservador. O tema estrela desta historia é a do celibato, pois moitos
quixeron ver unha xanela aberta
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ao incorporarse ao catolicismo
curas e bispos anglicanos e casados. Como non son un experto
ecumenista non alcanzo a valorar
a importancia ou non deste feito,
tan resaltado nas publicacións
eclesiásticas. Penso que non merece moito debate como se deu
nalgúns ámbitos. Benvidos sexan,
que seguro aportarán experiencia
e novidade. Se vos digo a verdade
preocúpame moito mais a xente “apartada” que atopo todos os
días, os que quedaron fartos da
súa experiencia de igrexa, os que
nos odian e moito, os divorciados
que queren seguir en comuñón,
e sobre todo estes mozos que a
través de nós non descobren nada
interesante porque posiblemente
non estamos a ser alternativa á
vida mediocre e aburrida que lles
tocou e da que só buscan evadirse
por outros camiños.
Podería seguir contando cousas como as intensas conversas
cos lefebvristas durante o mes de
outubro, ou sobre o proceso cos
Lexionarios de Cristo, ou sobre
o tremendo escándalo dos abusos sexuais tapados pola Igrexa e
o goberno en Irlanda pero prefiro
fuxir do morbo e dos chismes, da
tristeza e do aburrimento.
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A II Asemblea Especial do Sínodo dos Bispos para África comezou o 4 de outubro con moita
expectación. Centos de cardeais,
bispos e expertos de todo o mundo, pero sobre todo africanos centraron en Roma a reflexión sobre
un continente que se desangra entre guerras, miseria, fame e sobre
todo a SIDA. A pouca repercusión
que tivo esta Asemblea a nivel de
medios fai dubidar sobre o resultado efectivo das súas propostas
tanto na Mensaxe Final como nas
declaracións do Papa. As condenas ao actual modelo económico
que cada vez empobrece máis
ao Continente, as denuncias ao
tráfico de armas e aos intereses
dalgúns países que espolian sen
escrúpulos as riquezas naturais
africanas, o fomento das guerrillas financiadas polas potencias,
a corrupción na clase política… e
como non, o triste paso da SIDA
que deixa millóns de vítimas, pero
que non se pode solucionar só cos
preservativos, segundo Roma. A
abstinencia sexual e a fidelidade
entre casados propóñense como
solución nun universo tan diferente ao noso en materia moral e
sexual.
A simboloxía relixiosa en espazos públicos estase a converter en

continua polémica nalgúns países europeos. España comezará
a retirar os crucifixos das escolas
públicas e outras institucións do
Estado como hospitais, cuarteis,
ministerios… O Tribunal Europeo de Estrasburgo ditaminou
que tamén en Italia deben desaparecer as cruces nas escolas o
que ocasionou un forte debate e
a negativa do primeiro ministro
Berlusconi, quizais querendo reconciliar a súa imaxe cos católicos tralos escándalos sexuais que
protagonizou ultimamente. En
Suíza, nun referendo, o 60 % da
poboación aproba a prohibición
para que os musulmáns non poidan construír máis minaretes, que
parece van gañando o espazo aos
campanarios. A Comunidade Europea e o Vaticano reaccionaron
con estupor ante o que consideran un atentado contra a liberdade relixiosa.
O goberno do Salvador recoñeceu por vez primeira a responsabilidade no asasinato do arcebispo
Romero o 24 de marzo de 1980.
Agora que se van cumprir os 30
anos do martirio do chamado popularmente San Romero de América, quizais sexa o momento de
que se recoñeza dunha vez a súa
testemuña e a súa vida que se89
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guen sendo voz dos que non a teñen en tantos lugares do mundo.
A Comisión Interamericana de
Dereitos Humanos xa instara no
ano 2000 a investigar o caso, xulgar e castigar aos responsables do
crime e derogar a amnistía concedida aos implicados, entre eles
altos mandos do exército e dos
anteriores gobernos do Salvador.
A Igrexa Luterana de Alemaña
escolleu como máxima autoridade a Margot Kässman, bispa de
Hannover, que presidirá a Xunta
da Igrexa Evanxélica. Kässman
representará a uns 25 millóns de
protestantes. A elección provocou
a ruptura de relacións por parte da
Igrexa Ortodoxa Rusa que levaba
50 anos en diálogo cos luteranos
alemáns.
E dentro do catolicismo, tamén
son as mulleres as que inician algunha revolta, como é o caso das
relixiosas norteamericanas sometidas á inspección vaticana e que
se negaron a responder a unha
enquisa sobre a súa vida desde
a Congregación de Relixiosos, e
enviaron os seus estatutos e constitucións onde segundo elas, todo
está moi claro.
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España
Se non fora pola responsabilidade contraída cos amigos de Encrucillada, mandaría a paseo estes
relatorios aburridos que teño que
facer cada dous meses e que non
sei ben para que serven. O caso
é, que o panorama dos cristiáns
en España, polo menos o que se
percibe a través de xornais, blogs,
publicacións… ás veces parécese
máis a algún programa de Gran
Hermano que a unha fraternidade. E quero crer que non é certo,
senón que milleiros de persoas
intentan vivir a súa fe alleos a todas estas trapalladas mediáticas e
entretementos burgueses dos que
non teñen ou temos moito que
facer. Perdoádeme se non me estendo nas polémicas sobre a nova
Lei do aborto ou os novos nomeamentos de bispos. Sei que son
cousas graves e merecerían unha
reflexión serea e fonda. Pero cando os corifeos andan crispados,
e os galiñeiros revoltos, para que
perder folgos? Non acae mellor o
silencio?
A aprobación no Parlamento do
proxecto da nova Lei do aborto
trouxo ameazas de excomuñón,
herexía, anatema e as imaxinables
respostas. Unha nova manifesta-
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ción multitudinaria desde a que
os grupos máis conservadores do
catolicismo apuntan a posibilidade da creación dun partido católico ao tempo que se traban entre
eles. O laicismo en pé de guerra
con campañas de “autoexcomulgación”… senón fora polo dramático, podería parecer divertido.
Hai realmente unha manobra
orquestrada desde escuras grutas
para reconducir á igrexa vasca?
Son os bispos Iceta e Munilla os
abandeirados dunha nova cruzada
nacional? Hai tanto poder nalgunhas mans e tanto medo en tantos?
Se fose así teríamos que irnos
todos de exercicios ignacianos,
polo menos un ano. Si é certo que
aos bispos os escollen entre dous
ou tres, sen ter en conta o sentir
das dioceses e obedecendo a directrices de control e poder, pois
que nos queda? O prometido: por
hixiene eclesial prefiro non perder
máis tempo nestas cousas, que
bastantes saraos atoparedes por aí
onde romper a cabeza.
Preocúpame máis que non dediquemos tanto tempo, palabras,
manifestacións, congresos e oracións a cousas tan superficiais
como a reforma da Lei de Estranxeiría aprobada no Congreso

a finais de outubro. Segundo Cáritas, impón importantes restricións que afectan gravemente ás
persoas inmigrantes que viven en
España. Unha delas é o aumento das sancións a quen facilite o
empadroamento de persoas estranxeiras en situación irregular,
o que dificulta por exemplo, o
acceso á sanidade pública. A lei
mantén o período máximo de internamento nos CIE de 40 a 60
días.
Entre o 10 e o 11 de outubro
celebrouse en Bilbao a II Asemblea de Redes Cristiás na que
participaron unhas 300 persoas:
un centenar de organizacións con
presenza de varias comunidades
de base galegas. Neste número
podedes ler o manifesto final do
encontro.
Na nosa hemeroteca gardamos
as novas do pasamento do teólogo
laico Enrique Miret Magdalena
o 12 de outubro, aos 95 anos. O
que fora presidente da Asociación
de Teólogos Xoán XXIII foi despedido e homenaxeado nun funeral
na Igrexa dos Xerónimos en Madrid, presidida polo P. Angel fundador da Asociación Mensaxeiros
da Paz, da que Miret era presidente honorario. Escribiu máis
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de 2.000 artigos e cerca de vinte
libros, amosándose sempre crítico coa igrexa-institución: “Moitos
dos postulados que se pretenden
cristiáns a min non me convencen. A mensaxe de Xesús é realmente moi breve, e todo o demais
é moi discutible”.
O cardeal Carlos Amigo deixou
paso ao seu coadxutor Juan José
Ajenjo o día 5 de novembro, tras
27 anos de arcebispo de Sevilla,
tres meses despois de presentar a renuncia ao cumprir os 75
anos. Chama a atención a rapidez
en que é aceptada a renuncia de
Amigo, cando noutros casos demórase anos, ademais tendo en
conta a boa saúde do prelado.
Amigo destacouse polo seu talante moderado e aberto e as dotes de
bo comunicador que lle gañaron a
simpatía de xornalistas e medios
de todo o Estado.
A CONFER renovou a súa directiva para os próximos catro
anos durante a XVI Asemblea Xeral celebrada en Madrid entre o
10 e 12 de novembro. O xesuíta
andaluz, Elías Royón, de 72 anos
e Provincial de España, foi elixido novo presidente dos relixiosos.
Margarita Bofarull, catalana e relixiosa do Sagrado Corazón, será
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a nova vicepresidenta. Substitúen
ao mercedario Alejandro F. Barrajón e a Cecilia Barreda.

Galiza
Entre Braga e Oseira celebrouse a primeiros de outubro o
IV Congreso do Císter en Portugal e Galiza, no que participaron
160 persoas, a maioría mozos,
e se presentaron 60 comunicacións. O acto de clausura foi no
Mosteiro de Cela e participaron
entre outros o Arcebispo de Santiago, o bispo de Ourense, o bispo Auxiliar de Madrid, Martínez
Camino, o abade de Oseira, Juan
Javier Martín, e Miguel A. González, Delegado do Patrimonio da
Diocese de Ourense. O Camiño
de Santiago e a relación cos mosteiros do Císter estivo moi presente neste congreso, debido á
proximidade do Ano Santo.
Con motivo do 50 aniversario
da ordenación sacerdotal do cura
de San Xulián de Vea (concello da
Estrada), Xesús Mayo Brenlla, se
celebrou o día 31 de outubro pasado unha festa homenaxe organizada por unha ampla comisión de
veciños das parroquias de San Xulián e San Xorxe de Vea. Asistiron
cerca de 600 persoas A eucaristía
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foi presidida polo Vicario Xeral da
Diocese de Santiago. O acto civil
contou ca intervención de numerosas persoas que representaban
as parroquias nas que exerce ou
exerceu, o ámbito da cultura, do
ensino (o que tamén se dedicou)
e foi clausurado ca intervención
do Alcalde da Estrada. Logo
houbo unha comida comunitaria
e non faltaron as 50 bombas de
palenque. Xesús Mayo Brenlla
chegou a San Xulián de Vea no
ano 1963 e, formando parte do
Movemento Rural Cristián, impulsou unha serie de actividades,
culturais, recreativas, de lecer, de
formación profesional, etc., que
se constituíron nunha importante
panca de desenvolvemento dunha
zona rural e deprimida. Apostou,
xa antes do Concilio, por unha
normalización do feito relixioso
en tódolos sectores da poboación.
Enseguida comezou a empregar o
galego de xeito ordinario nas celebracións litúrxicas e traballou
para que a xente se implicase na
solución dos problemas que lles
afectan.
Preto dun cento de mozos das
dioceses galegas xuntáronse o día
7 de novembro na Casa de Exercicios de Santiago no II Encontro
Interdiocesano de Pastoral con

Mozos, organizado polas Delegacións de Pastoral Xuvenil, e na
que estiveron presentes os bispos
galegos. O Bispo de Mondoñedo,
García Monge dirixiu a oración da
mañá a que seguiu unha intervención do profesor Segundo Pérez,
director do ITC, sobre a tradición
xacobea e a historia das peregrinacións. A media xornada desenvolvéronse varios obradoiros, un deles dirixido polo abade de Oseira,
P. Juan Javier. O Arcebispo Xulián
Barrio presidiu a Eucaristía que
clausurou o Encontro, no que
tamén se informou sobre os preparativos da Xornada Mundial da
Mocidade do 2011 en Madrid.
O mesmo día, tamén en Santiago, Encrucillada celebrou o
XXIV Foro Relixión e Cultura, no
Auditorio de Galicia. A crise económica centrou as reflexións e o
diálogo que contou coa presenza
de Carlos Taibo e García Roca,
cuxos relatorios podedes ler neste
número da revista. Manolo Regal
presentou o seu último e fermoso libro: A graza daquel verán, os
exercicios espirituais levados á
vida diaria.
Unha relixiosa galega, a franciscana Julia Aguiar, de Vilar de Barrio (Ourense), misioneira desde
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hai 33 anos en Benín (Africa), foi
investida Doutora honoris causa
en menciña e cirurxía pola Universidade Federico II de Nápoles.
A relixiosa dirixe o Centro Sanitario e Nutricional Gbemontin
en Zagnanado, punteiro no tratamento da Úlcera de Buruli e
outras doenzas como a tuberculose, lepra e a SIDA.
A Romaxe de Crentes Galegos
ven de recibir o premio Xoán Manuel Pintos na súa cuarta edición.
O galardón, concedido polo Concello de Pontevedra e a Rede de
Entidades de Amigos da Lingua
(REAL), recoñece o traballo a
prol do galego en dúas modalidades, de ámbito local e galego. A
Romaxe acadou o premio a nivel
de Galiza, e a empresa Reizintolo
no ámbito pontevedrés. O alcalde
de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores entregou o premio
aos representantes da Romaxe
nun solemne acto celebrado o día
23 de novembro no Pazo de Mugartegui, na ribeira do Lérez. No
discurso, Lores salientou o compromiso da Romaxe durante 32
anos, levando por todos os recunchos do país a aposta por unha fe
vivida e encarnada en Galiza.
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Chegan informacións de parroquias moi dinámicas, como a de
Carballo e a da Virxe da Xunqueira en Vilagarcía. A Xanela é a revista-memoria das actividades da
parroquia bergantiñá, onde se da
información dos máis de 40 obradoiros de formación e ocupación,
ademais dos servizos de Cáritas
como o comedor e a atención a
inmigrantes. A Escola de animadores de Pastoral é un dos proxectos máis interesantes que ofrece a
Parroquia: leigos que se preparan
para asumir o servizo pastoral nas
moitas parroquias que van quedando sen cura. Desde logo, a
aposta de García Gondar, párroco
de Carballo, xunto a un bo equipo
de curas e laicos, é do máis interesante que hai en Galiza nos últimos anos, e nunha liña de servizo
ao mundo segundo o Vaticano II.
A parroquia de A Xunqueira,
ademais de iniciar o novo curso
da Pascua Xove de Arousa, que
escolleu este ano o tema da música e os mozos, organizou as VI
Xornadas Fe e Cultura, na que
analizaron o tema da arte e a beleza, axudados das intervencións
de Francisco Castro Miramontes,
gardián dos Franciscanos de Santiago, Mario Cotelo Felípez, cura
e licenciado en historia da arte,
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Ignacio Delgado Izarra e Teresa
Llamas, licenciados en pedagoxía
e dereito.
O director do ITC e catedrático da Pontificia de Salamanca, o
sacerdote mindoniense Segundo
Pérez, foi nomeado capelán da
Orden de Malta para Galiza e Asturias, e tomou posesión do cargo
o 28 de novembro na Catedral de
Mondoñedo.
No ITC presentouse en novembro un libro que recolle a obra do
bispo de Cuenca, o galego José
Guerra Campos. La Esperanza del
Evangelio é unha compilación de
artigos, homilías e conferencias
do que foi un dos bispos máis
polémicos na transición, ao pasar de lúcido asesor no Concilio
Vaticano II ás posturas máis involucionistas da igrexa española.
Con todo, contou coa veneración
de moitos dos seus sacerdotes, e
algúns andan organizándose para
propoñer a súa beatificación.
Nos últimos tempos non paran
de aparecer nos medios conflitos
polo traslado de curas que son
queridos nas súas freguesías. Algo
que ata hai pouco apenas transcendía vese alimentado, sobre
todo, por un tipo de programas
televisivos pendentes de calquera

carnaza que ofrecer ao instante.
Veciños alporizados que berran e
se manifestan, e chaman de todo
aos bispos e aos seus delegados…
curas elevados a santos e mártires… éche un conto! O certo é
que nas nosas parroquias vaise
impoñendo unha mentalidade
democrática entre as xentes, que
non concilia moito coa organización e actuación eclesiástica, e
que supoño cada vez traerá máis
problemas. O feito de que nas
parroquias non existan órganos
de corresponsabilidade como os
Consellos Parroquiais, dificulta o
diálogo e o consenso. Algo terán
que ir pensando os bispos se non
queren ser diana de moitas manifestacións.
Anúnciase un novo bispo auxiliar para Santiago coincidindo co
exceso de traballo institucional do
Ano Santo. Quizais cando leades
estas liñas xa estea nomeado. Xa
non entro en que sexa galego ou
non. Polo menos que sexa pastor. O alucinante é a “cutrería”
que provocan estes anuncios e os
rexoubes enfermizos nos que perde o tempo tanta xente e tantos
cregos. Non será síntoma de aburrimento?
Rubén Aramburu Molet
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Aínda é de noite.
Literatura galega do século XIX e cristianismo
Alvilares Moure, Xosé
Edit. Sept, Vigo 2008, 216 páxs.
En castelán está publicado en Nova Utopía

Alá polo ano 1969 en Ediciones
Marova (Madrid) apareceu o libro
de Alvilares ¿Proceso a la Iglesia
Gallega? Nel pretendía percorrer a
historia da Igrexa na literatura galega e determinar qué trazos e características presenta a Igrexa nos
escritores galegos, principalmente
en Rosalía e Curros. A crítica anticlerical presente nesta literatura podería servir para sinalar os
cambios e as reformas requiridas
na Igrexa que daquela encontraban un clima favorable despois do
Concilio vaticano II. Agora volve,
como el mesmo di, á mesma literatura, pero non de todo ao mesmo tema, ademais, desde aquela,
cambiaron abismalmente tanto o
mundo coma o lector. A reflexión
do autor céntrase no que el mesmo denomina “cristianismo esencial” –Evanxeo– para distinguilo
das formas culturais, temporais e
transitorias, nas que se ten expresado –Igrexa.
Ábrese o libro cunha presentación que o autor denomina Pro96
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pósito na que se formulan unha
serie de reflexións que serán algo
así coma o miolo da obra e servirán de fío condutor e xustificación
das tres partes que compoñen
este libro.
Na primeira parte analiza o
lugar que o cristianismo ocupa
no anguriado mundo interior de
Rosalía, “noite que nunca se acaba”. En Rosalía dase unha íntima
identificación e comuñón entre
xente e terra como ámbito de convivencia, algo que na súa vida persoal nunca puido conseguir, porque orfandade e incomuñón foron
algo coma unha negra sombra que
sempre a envolveu. Esa ausencia
de comuñón tamén a descobre
Rosalía na Igrexa que non aparece como comunidade fraternal,
senón como un lugar de culto relixioso mercantilizado, refuxiada
nunhas prácticas relixiosas farisaicas insensible aos sufrimentos
dos pobres.
Na segunda parte da obra, Alvilares contrapón a poesía da socie-
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dade de Curros, poeta social, coa
poesía da intimidade e da soidade
de Rosalía, afirmacións que considera necesario precisar.
Curros é o poeta máis anticlerical de Galicia, pero non pode
identificarse anticlericalismo con
anticristianismo, Curros ataca
unha Igrexa que detenta un poder
social e político de corte feudal e
absolutista, as denuncias de Curros non van contra o cristianismo, son máis ben, clamores éticos que protestan contra os que
instrumentalizan a idea de Deus
a prol de manter unha orde opresora do pobo.
Os tres poemas, (a Igrexa fría,
Mirand’o chau e Pelegriños a
Roma) que motivan a condena
eclesiástica de Curros, porque, segundo o ministerio fiscal fan mofa
e escarnecen o sagrado nome de
Deus, son analizados con certo
detemento polo autor que conclúe
máis “ca dunha ferinte negación
de verdades cristiás era primordialmente unha denuncia irritada
–e irritante– duns modos de vivila”.
O empeño de Curros é ético,
comprométese responsablemente
para transformar o mundo, porque os valores morais vixentes

na sociedade do seu tempo son
un carnaval, el sente coma unha
tarefa continuar a obra de Deus,
porque “Dios a quen prougo
deixar moitas cousas incompretas
impúxolles aos poetas o deber de
as terminar”.
Segundo o autor o testemuño de
Curros non resulta nos comezos
do século XXI de todo inactual,
“porque esta Igrexa non deixou
de ser, de todo, unha sociedade
clerical, non se converteu, como
se prometía, nunha comunidade
de membros activos e libres. Non
logra prescindir de todo das súa
vellas alianzas”.
Cuestións sobre o cristianismo
é o título da terceira parte do libro. Neste apartado o autor fai
unha fonda reflexión teolóxica,
vital e existencial, que paga a
pena ler con detemento e interese. O Cristianismo ou se prefire,
os cristianismos,di o autor, son os
modos como os homes, en tempos
e lugares distintos, responden á
chamada que constitúe o evanxeo
de Xesús, que non é un ditado,
senón unha inspiración, unha luz
sobre a realidade. Non reflicte o
invisible, senón que permite ver.
En “Aínda é de noite”, Alvilares
intenta pensar o Cristianismo en
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diálogo cos escritores galegos do
século XIX, en especial, con Curros Enríquez e con Rosalía de
Castro. Ao longo deste diálogo
está moi presente a linguaxe metafórica e poética para falar de Deus
como facía Xesús por medio das
parábolas. Tanto desta linguaxe
poética coma dos poetas mostra,
Xosé Alvilares, unha extraordinaria sensibilidade e coñecemento.
No desenvolvemento da temática do libro aparece un rigoroso
coñecemento da historia, da so-

ciedade e do pensamento filosófico e teolóxico encarnado na
realidade galega que explican, e,
mesmo condiciona os diversos tipos de cristianismo manifestados
ao longo da historia.
Coma toda a producción en galego do autor, “Aínda é de noite”,
está escrito nun galego fluído,
ameno, claro, conciso e de rico
léxico. É unha desas obras que
honran e prestixian unha lingua.
Xosé María Pin Millares

Matar a nuestros dioses.
Un Dios para un creyente adulto
José María Mardones
Editorial PPC, Madrid, 2007, 5ª ed., 238 páxs.

José María Mardones é persoa
ben recordada, seguramente, pola
maioría dos lectores. Morreu repentinamente o 23 de xuño do
ano 2006. Deixara unha extensa
obra escrita nos ámbitos da socioloxía e da teoloxía, materias nas
que era doutor e estudoso profundo. O presente é un libro póstumo, que rematara de escribir
practicamente na véspera da súa
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morte. En carta remitida ao seu
amigo e compañeiro Patxi Loidi dous meses antes de morrer,
presentáballe o libro desta forma
informal e clarificadora: “Ando
tentado –xa empecei– de escribir
sobre as imaxes de Deus: matar os
nosos falsos deuses. Un intento
de presentar sete imaxes de Deus
perversas, que habería que substituír por outras positivas. Un libro,
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quizabes, pastoral. Que che parece? Envíoche a presentación e o
primeiro capítulo: a ver que che
suxire. Quere ser lexible, sinxelo, sen notas, aínda que ao final,
inevitablemente, sáeme o aspecto
cultural. Pero quizabes isto non
sexa un defecto.”
E tal é o libro que temos diante. Un libro de doada lectura, basicamente pastoral, orientado a
axudar a crentes e non crentes a
borrar do seu imaxinario relixioso
imaxes de Deus que durante centos de anos fomos introducindo no
máis fondo da nosa sensibilidade
relixiosa, e que teñen a característica común de ser formas perversas que, no canto de facilitarnos o
trato de amizade con Deus, nos
arredan da posibilidade de experimentalo e gustalo. Pero o libro é,
por suposto, construtivo, e a carón de cada imaxe a deixar de lado
sitúa a imaxe alternativa que valería para achegarnos solidamente
ao Deus que quere saír ao noso
encontro con vontade amorosa de
acompañamento e liberación.
Así, despois da introducción
aclaratoria sobre as intencións do
libro, vanse sucedendo oito capítulos en cada un dos cales aborda
unha desas imaxes da que sería

ben converternos: 1. Do deus do
temor ao Deus do amor. 2. Do
deus intervencionista ao Deus
intencionista. 3. Do deus dos sacrificios ao Deus da vida. 4. Do
deus da imposición ao Deus da
liberdade. 5. Do deus externo ao
Deus que nos rodea. 6. Do deus
individualista ao Deus solidario.
7 Do deus violento ao Deus da
paz. 8. Do deus solitario ao Deus
trino. Como Mardones mesmo
anunciara, o libro é pastoral, e nótase ben este aire na maneira de
ir describindo con boa pedagoxía
teolóxica tanto a imaxe destrutiva de Deus en cuestión como a
imaxe construtiva que ofrece no
seu canto. O libro remata cun capítulo aclaratorio sobre a linguaxe
sobre Deus, tamén sinxelo e iluminador, que ben podería ir colocado ao comezo do escrito, para
orientar de entrada todo o traballo
posterior. A obra complétase cun
amplo apéndice final, no que o seu
amigo e compañeiro Patxi Loidi,
valéndose de testemuños variados
de xente amiga e compañeira, nos
achega ao rostro interior de José
María Mardones.
Para quen coñeciamos de cerca
a José María Mardones, para quen
tivemos a dita de convivir con el
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e incluso de ser alumnos del en
cursos de teoloxía, non nos estraña nin o ton pastoral do seu escrito, nin que este zumegue unha
intensidade relixiosa excepcional,
que soamente pode nacer –e isto
cónstanos– dunha experiencia de
Deus longa e fondamente buscada
e traballada e compartida durante
anos e anos. Por iso o lector non se
vai atopar soamente diante dunha
exposición máis ou menos accesible sobre determinadas imaxes de
Deus, senón fundamentalmente
diante do testemuño, misteriosamente final, dunha persoa que se
sentiu progresivamente collida e
atraída por Deus. Así o manifes-

ta el mesmo en palabras penúltimas, cando comentaba cun amigo
o que fora sentindo ao escribir o
libro: “Íacho dicir: quedo impresionado do Deus que temos. Non
o dou crido. Ao ir escribindo e
como téndoo presente, quedo totalmente abraiado, sorprendido,
sen palabras, cun nó na gorxa e
con gañas de lle dar unha aperta,
calando, calando, a este Deus.”
Que en tres anos a obra se reeditase en cinco ocasións é un indicador da forza do seu contido e
do servizo pastoral que pode prestar e de feito está prestando.
Manuel Regal Ledo

La Teología del siglo XXI.
Hacia una teología en diálogo
García Maestro, Juan Pablo
PPC, Madrid, 2009. 320 pp.

Ao comezo do prólogo da presente obra, realizado por Heleno
Saña, dísenos que “nunha época dominada pola ‘loita de todos
contra todos’ (Hobbes), o ‘imperialismo do eu’ (Horkheimer), a
arrogancia do poder e a mentira
da political correctnes nas súas
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diversas acepcións, nada resulta máis confortante que sumirse
na lectura dun libro no que desde a primeira ata a última páxina
se avoga pola vontade de diálogo
e se di categoricamente que non
a toda forma de autocentrismo e
de monólogo solipsista” (p. 9). Tal
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valoración reflicte perfectamente
o trasunto de cada unha das páxinas que compoñen o libro, tal e
como da a entender o subtítulo
do mesmo: “cara unha teoloxía en
diálogo”.
Desde esta perspectiva, o autor
–relixioso trinitario e profesor de
Teoloxía no Instituto Superior de
Pastoral de Madrid– trata en catro partes de desigual extensión a
presenza do Cristianismo, e máis
en concreto do Catolicismo, nun
mundo caracterizado polo fenómeno globalizador no que as
situacións de inxustiza e o pluralismo están a resultar grandes
interrogantes para a vivencia e a
transmisión da fe cristiá.
Na primeira parte o autor afronta dúas cuestións que, especialmente hoxe, constitúen un reto
para o facer teolóxico, como son
a cuestión do ateísmo na Modernidade e o misterio do sufrimento
humano. Nese contexto chega a
afirmar as grandes posibilidades
da mensaxe cristiá para ofrecer
unha resposta profunda aos diversos interrogantes humanos, así
como a convicción de que, a pesares do sufrimento, Deus segue
connosco, como o estivo na cruz
de Xesús, compartindo unha dor,

que sendo misterio, queda superada coa Resurrección salvadora.
A segunda parte é a máis extensa da obra. Nela trátase do
ecumenismo e do diálogo interrelixioso, atendendo incluso o novo
fenómeno da New Age. É unha
parte especialmente importante
dado que o autor toca temas moi
centrais da teoloxía fundamental
como o concepto de revelación
ou a cuestión da verdade das relixións. Neste senso resulta de
gran interese a análise que fai do
“subsiste en” do Concilio Vaticano II e do axioma extra ecclesiam
nulla salus, algo que resulta ser un
punto especialmente problemático coa pretensión de veracidade
que teñen todas as relixións.
Na parte terceira afróntanse algunhas liñas teolóxicas xurdidas
despois do Concilio que, dalgún
xeito, tentan facer teoloxía desde o “reverso da historia”, é dicir,
desde contextos marcados por
grandes doses de inxustiza e miseria. O autor, ademais dun balance, ofrece as liñas fundamentais
de por onde as teoloxías contextuais deberían camiñar para chegaren a ser realmente teoloxías
fieis aos excluídos da terra. É así
como estuda a teoloxía da libera101
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ción latinoamericana con especial
atención ao pensamento de Gustavo Gutiérrez, a teoloxía africana
centrándose en Albert Nolan e a
teoloxía asiática tomando como
referente a Aloysius Pieris.
Por último, na cuarta parte, o
autor bota unha ollada cara o futuro afirmando o que el considera, tomando como base o texto do
Bo Samaritano de Lc 10, 25-37
e o Concilio Vaticano II, a actitude e a opción básica da Igrexa
do século XXI, que se concreta na
chamada a ser unha Igrexa samaritana, servidora e humanizadora.
Por iso resulta tan significativo un
texto de Ellacuría que transcribe
na conclusión: “que puxeran vostedes os seus ollos e o seu corazón
neses pobos que están sufrindo
tanto (…): Que fixen eu para cru-

cificalo? Que fago para que o descrucifiquen? Que debo facer para
que ese pobo resucite?” (p. 307).
En definitiva, pódese dicir que
estamos ante un libro de enorme
interese para comprender o papel
do cristianismo no mundo actual
se quere seguir sendo unha relixión crible. Tamén é certo que
algunhas cuestións case non están
máis que insinuadas e que aínda
merecerían un desenvolvemento
maior. Con todo, cómpre felicitar ao autor pola tarefa asumida
de afrontar cuestións fronteirizas
e problemáticas e facelo ademais
cunha linguaxe que fai asequible
o seu contido incluso para lectores non especialistas, cousa que
de seguro moitos agradecerán.
Xosé Manuel Caamaño López

O natural é político
Teresa Moure
Ed. Xerais de Galicia. Ensaio. Vigo, 2008. 222 páx.

Pódense dicir as cousas máis
alto, pero non máis claro. Teresa
Moure (Monforte, 1966) xa nos
ten acostumado ao seu estilo directo e claro, comprometido, que
deixa de lado os reviraganchos do
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discursos e propón a simplicidade
como norma, sen escusas.
Neste seu último libro o tema é
o planeta e a súa sustentabilidade, alí onde o planeta de chama
Galiza.
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Levamos xa un tempo saturados
de discursos ecoloxistas, máis ou
menos tranquilizadores ou desacougantes. O planeta está enfermo, e as prácticas ecolóxicas
que nos venden están centradas
basicamente no reciclar. Pouco
se fala de reutilizar e moito menos de reducir, non vaia ser que
sermos ecolóxicas/os nos faga menos consumidores. Pero o reciclar,
aínda que tranquiliza as conciencias pouco informadas, de pouco
ou nada está a servir. O problema
medioambiental segue medrando
a ritmo de vertixe, así que vai sendo hora de pór en práctica novas
propostas.
Teresa danos as pistas, poñendo
en cifras abafantes as consecuencias dos nosos ritmos e hábitos
de consumo, as barbaridades ás
que nos está levando o noso ser
de animais depredadores manifestado nun consumo alimentario
desmedido. E propón novas prácticas ecolóxicas, quizabes non tan
novas, pois nacen do cotián, retomando os costumes da nosa cultura galega, tan sabia no respecto
polo medio. Imos ter que consumir menos, deixar de depender,
mesmo cortar coas esixencias dun
mercado cada vez máis agresivo,

para instalarnos no respecto e no
coidado.
Como ben anuncia a autora no
prólogo:
“A natureza está en crise en
todo o planeta, máis mirémonos
a nós. Na Galiza estamos a vivir
a resaca dunha sociedade periférica (pobre, rural, illada) que, a
través da súa instalación máis que
fraudulenta nun sistema político
estatal e interestatal, se deu situado, cando menos nominalmente,
entre os países desenvolvidos. A
instalación é fraudulenta, pois
nin o estado español está deseñado para velar polos intereses
de todas as nacións que o constitúen, nin a Unión Europea deu
superado, aínda, a súa condición
de praza onde circularen os mercadores. Como resultado, embriagámonos de occidentalismo e
modernización, case sen pensarmos no que deixamos atrás. Abofé
que ese mundo xa inexistente, o
mundo rural que acabou, era máis
sustentable. Os galegos e galegas
doutro tempo eran máis pobres...
pero estaban mellor instalados na
biosfera.”
Decididamente, o natural é
unha cuestión política e fai falla
unha revolución, un cambio radical. Os abusos ós que sometemos a
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natureza a diario, produto da nosa
febre consumista, non rebaixan a
nosa frustración e están acabando
pouco a pouco cos contadiños recursos de que dispoñemos. Fai falla empezar a poñer as bases para
unha nova ética e unha nova estética ecolóxicas, desmantelando
estratexias de poder e opresión sobre a biosfera e construíndo novas
políticas, mesmo fóra das canles
administrativas cando estas non
saben dar respostas coherentes e
eficaces ante o problema ecolóxico.
Esta obra mostra as consecuencias do consumismo tal e como o
estamos a practicar hoxe en Galiza, e isto si é novidoso: a referencia concreta aos problemas
medioambientais propios. Traza
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tamén a estreita relación que existe entre problemas ecolóxicos e
problemas sociais e políticos. No
epílogo da súa obra Teresa Moure
lánzase a aventurar esa outra Galiza posible e sustentable, unha
Galiza convertida en potencia
ecolóxica.
As propostas son ben directas,
e piden a súa posta en práctica.
Refírense ao noso, e tentan dar
pistas para reparar os danos que
infrinximos á nosa terra. Se é verdade ese amor que profesamos a
Galicia, non podemos quedar indiferentes ante a súa degradación.
Máis pronto que tarde ímonos ter
que poñer mans á obra.
Marisa Vidal Collazo
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VV.AA., Xénero Humano. Caderno de Igualdade. Nº 1, marzo 09.
Ed Concello de Ourense, Ourense
2009. 120 pax.
Nace unha nova revista editada pola
Tenencia de Alcaldía do Concello de
Ourense e dirixida por Marta Arribas, a súa concelleira de igualdade..
Neste número 1 destacan as biografías de Clara Campoamor e Nieves Fariza Alonso, as colaboracións
de María Jesús Fariña Busto, Julia
Varela, Mercedes Oliveira Malvar,
Amada Trabada Díaz, Xulio Prada
Rodríguez, Laura Bugallo e Eva Salgado e entrevistas a Elisa Feijoo, Isabel Vicente, Dolores Borrajo e Pino
Díaz.
Medrano, Carlos L., Esfinxe. Relatos de pensamento creativo. TresCtres, Santa Comba 2009. 120 pax.
Polipatín Xuvenil
Eis unha obra para desenvolver a
nosa capacidade lóxica. Dedicada
ao público xuvenil, Carlos Medrano, autor de cadernos de xogos coa
lingua, propón interesantes enigmas
que haberá que resolver con moito sentido da lóxica.... E se queres
facer trampa e mirar as solucións,
vas precisar un espello para podelas
descifrar!!
Durán Arufe, David, Palabras
xordas para oídos necios. TresCtres,
Santa Comba 2009. 65 pax. Varilongo. Poesía.

David Durán é o director do Conservatorio Profesional de Música
de Santiago. Esta obra consta dun
conxunto de 5 estudos de poesía que
deberán ser lidos na orde correspondente por dous recitadores. As dúas
persoas estarán sempre unha ao carón da outra, situándose a Recitadora 2 á dereita da número 1. Trátase
de combinar a creación literariopoética coa musical, observando de
forma directa a estreita relación que
hai entre ambas e o importante que
é a musicalidade na creación poética. As ilustracións son de Cristina
Durán. O libro inclúe un DVD.
Vázquez Fernández, Lois: A natureza reza co canto azul dos merlos.
Ed. Corona del Sur, Málaga 2009,
134 páxs. Islas del recuerdo.
O monfortino Lois Vázquez Fernández reside en Madrid, dirixe a revista
Estudios e investiga sobre Tirso de
Molina. Ademais escribe poemas na
súa lingua nai, nos que, cun estilo
propio e orixinal, mostra a súa opción crente e galega.
Barry, William A.: Una amistad
como ninguna. Sentir el abrazo de
Dios. Ed. Sal Terrae, Santander
2009. 191 pax. El pozo de Siquem.
William A. Barry é un experimentado
acompañante espiritual. Nesta obra
explora a idea de que Deus quere relacionarse con nós coma un amigo.
Para elo mergúllase na rica tradición
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bíblica seguindo nela a Revelación
progresiva de Deus.

conta as soidades humanas diante
do inevitable da morte.

O orixinal inglés: A Friendship like
no Other editouno The Society of
Jesus of New England, en 2009. A
tradución é de José María Díaz de
Vera.

O orixinal alemán: Was kommt nach
dem Tod? Die Kunst, zu leben und zu
sterben editouno Vier-Türme GmbhVerlag, en 2008. A tradución é de
José Manuel Lozano-Gotor Perona.

O’Malley, William J.: ¿Creer hoy?
Asentar la fe sobre roca firme. Ed. Sal
Terrae, Santander 2009. 183 pax.
Pastoral.

Garrido, Javier, Evangelización y
espiritualidad. El modelo de la personalización. Sal Terrae, Santander
2009. 517 pax. Presencia teológica.

William O’Malley é autor de moitos
libros de espiritualidade e profesor
na Universidade de Fordham de
Nova Iorke. Neste libro vai debullando as razóns para a fe diante das
novas correntes ateas que na actualidade se teñen volto máis sutís e
“astutas”.

En 1996, Javier Garrido, franciscano dedicado á pastoral de adultos,
publicou a síntese da personalización co título Proceso humano y
gracia de Dios. Apuntes de espiritualidad cristiana. Agora, nesta nova
obra, reestrutura a anterior. Diante
da problemática da evanxelización
faise necesaria unha nova síntese.
A personalización responde a esta
urxencia presentando un auténtico
itinerario espiritual que acompaña,
discerne e describe o proceso de
transformación do cristián/á

O orixinal inglés: Help my Unbelief
editouno Orbis Books, no 2008.
A tradución é de Milagros Amado
Mier e Jesús García-Abril.
Grün, Anselm, Y después de la
muerte, ¿qué?. El arte de vivir y de
morir. Sal Terrae, Santander 2009.
157 pax. Alcance.
O monxe bieito Anselm Grün móstranos, partindo das imaxes bíblicas, o que cabe esperar da vida e da
morte. Tamén propón camiños para
o acompañamento a moribundos,
tanto para eles e elas como para os
seus familiares. É importante falar
dos medos e desamparos, e ter en
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Riera i Figueras, Francesc, El
Evangelio de Mateo. El difícil consenso en una iglesia plural. Vol 1. Sal
Terrae, Santander 2009. 254 pax.
Pastoral.
En Antioquia, cando escribe Mateu,
hai serios problemas de comuñón
entre os cristiáns xudeus, aferrados
ás prácticas do xudaísmo de sempre,
e os cristiáns convencidos de que
para ser fieis a Xesús hai que supe-
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rar os estreitos límites tradicionais.
Nestes tempos de globalización e
pluralidade, os retos antiocanos non
nos caen tan lonxe. Francesc Riera,
teólogo xesuíta responsable da Cova
de San Ignacio de Manresa e por 25
años director de Cristianismo e xustiza, lanza unha nova mirada a Xesús
desde os conflitos da pluralidade.
González Buelta, Benjamín,
Tiempo de crear. Polaridades evangélicas. Sal Terrae, Santander 2009.
198 pax. El pozo de Siquem.
González Buelta ten unha intensa
experiencia de inserción entre os
pobres. Actualmente é superior dos
xesuítas en Cuba. Nesta obra móstranos as polaridades creadoras que
deben estar sempre en diálogo para
que xurda a novidade evanxélica: “a
utopía e o xerminal, a profecía e a
sabedoría, a eficacia e a gratuidade,
o persoal e o comunitario, a mística
e a ascética. Son as dúas ás do Espírito en diálogo constante para crear
un voo novo”.
de Vicente González, José, Antiguas boticas españolas y sus recipientes. TresCtres, Santa Comba 2009.
520 pax. San Salvador Menciña e
saúde (Ámbito Hispano).
Foron moitos e moi diversos os mosteiros nos que era habitual a presen-

za dunha botica. Nela o monxe boticario estudaba e poñía en práctica os
seus saberes curativos. Cada substancia curadora era coidadosamente
gardada no seu correspondente recipiente: albarellos, cántaros, orzas...
Neste volume explícase minuciosamente ese universo, con profusión de fotografías en cor. Ademais,
conta con presentacións e corolario
de varios presidentes de diferentes
Academias de farmacia españolas e
iberoamericanas.
Fernández Prieto, Lourenzo, Facendo historia con memoria. TresCtres, Santa Comba 2009. 176 pax.
Vilarnovo. Ideas e realidades.
Este libro trata do noso pasado máis
incómodo: o golpe de estado de
1936, a represión que o acompaña, a
guerra civil que provoca e a ditadura
que se instaura como consecuencia
da vitoria franquista. Cando entran
en conflito as memorias dos vencidos e as dos vencedores, por definición sempre triunfan as dos vencedores. Este volume recolle un feixe
de artigos escritos nos últimos anos
que comentan como se vén recuperando ese pasado incómodo e as reaccións sociais diante deste proceso.
O limiar é de Manuel M. Barreiro.
Marisa Vidal Collazo
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