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Guieiro

Eu non a coñecín. E lendo a quen nos fala dela neste número, debo
dicir que non tiven a sorte de coñecela. Incluímos aquí dúas lembranzas de Carme Puente que, co sentido recordo da súa ausencia, teñen a
virtude de facérnola presente, agora que habita a eternidade de Deus.
Nesa mesma liña se atopan, tamén, as verbas sobre o recente finado Monseñor Peteiro e sobre meu pai. O cristianismo é moi potente
cando se enfronta á morte. Por iso transforma radicalmente o xeito de
comprendermos a vida.
Falando de lembranzas na vida e na morte: Uxío Novoneyra foi agasallado co día das Letras Galegas. Como adiantabamos no número anterior, ofrecemos no actual un traballo de Marica Campo que interpreta
en clave relixiosa a dimensión mística dalgúns poemas destacados da
súa obra. Clave multirrelixiosa para sermos precisos, tamén con sabor
oriental. Do mesmo Novoneyra, esta vez da igualmente xenerosa man
de Luis Cochón, recibimos un poema inédito do bate do Courel, no
que si hai unha explícita vivencia relixiosa cristiá nun transo tan intenso como é a dor e a enfermidade. Dato importante para os seus estudosos: publicamos o texto manuscrito, a súa transcrición e, finalmente,
un axustado e suxestivo comentario do propio Luis Cochón.
Encrucillada intenta, tamén, axudar a comprender a presente actualidade. Pensen no crucifixo, no hiyab, ou na inminente reforma da
lei de liberdade relixiosa. Andrés Torres Queiruga (cuxo pensamento
será o protagonista do noso próximo Foro, como poderán ver no noso
taboleiro e tamén, na nosa páxina web www.encrucillada.es) ofrécenos
unha seria reflexión, que quere ir ao fondo do problema –por iso non
se detén nos detalles– sobre as dificultades de principio que xorden
cando se pensa o espazo da relixión na praza pública. Atención ao serio
diálogo con J. Habermas. Probablemente deberemos volver sobre un
tema tan difícil coma actual, pero polo de agora os marcos quedan
postos.
Santiago González Avión ilumina coa súa reflexión outra vertente da
realidade actual: o reparto dos recursos cando hai crise económica.
Reflexiona desde a ética sobre os recortes, o sistema fiscal e a distribuEncrucillada 168, maio-abril 2010
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cións dos recursos públicos. Malos tempos para a lírica, aínda que urxe
máis que nunca a ética.
Xosé Manuel Caamaño achéganos información sobre a recente nova
que saltou á prensa mundial verbo da creación dunha célula bacteriana controlada por un xenoma quimicamente sintetizado. As cuestión
situadas no albor da vida son especialmente sensibles e, por iso, antes
que xulgadas, merecen ser ben comprendidas.
As sempre suxestivas crónicas dos nosos colaboradores Xosé Luis
Barreiro Rivas, Xoán Bernárdez e Rubén Aramburu ofrécennos ampla
información e opinión persoal sobre cuestión políticas, culturais e relixiosas.
O número inclúe tamén varias recensións de libros interesantes e un
elenco dos recibidos na nosa redacción. Soedade Pite ilustra o número
coa súa habitual inspiración artística.
A singular fasquía do Foro Relixión e Cultura en Galicia 2010 merece
unha explicación máis polo miúdo que incluímos, tamén, no presente
número. Anotade as datas. Ninguén pode faltar, a non ser que queira
arrepentirse o resto da súa vida.
Pedro Castelao
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Estudos

Presenza pública da relixión
Andrés Torres Queiruga

Hai temas pacíficos por natureza, porque suscitan limpamente a curiosidade intelectual. Hainos que se arrichan nada máis tocalos, porque tocan intereses profundos e afectan ás decisións da liberdade. O
que me vai ocupar –presenza pública da relixión– é dos segundos. Foino sempre dalgún xeito, fíxose intenso nos grandes cambios culturais e
acadou cotas duramente conflitivas coa entrada da Modernidade.

1. Estilo e intención
Este carácter conflitivo induce unha dificultade engadida que pide
cautela fronte ás propias emocións e un esforzo moi especial na busca
de obxectividade.
Non é, pois, fácil de afrontar. Menos, cando como é o meu caso,
debo confesar de entrada un claro desequilibrio na miña competencia nos dous polos en relación. A miña dedicación filosófico-teolóxica
céntrase no estudo do polo relixioso, cunha clara acentuación teórica.
Coñezo pouco do polo socio-político, sobre todo no que se refire aos
datos concretos1.
Digo isto para centrar con claridade a intención do meu discurso. No
plano obxectivo, vai atender fundamentalmente aos temas de principio
e ao intento de aclarar, desde a miña perspectiva, algúns conceptos
básicos. En canto á actitude subxectiva, tratarei de adoptar un slogan
famoso que non sobra rememorar no actual clima español: “do anatema ao diálogo”.
Terei moi en conta as seguintes publicacións: M. Vidal, Ética civil y sociedad
democrática, Bilbao 1984; J. I. González Faus, La difícil laicidad, Barcelona 2005; E.
Martínez Navarro, Ética y fe cristiana en un mundo plural, Madrid 2005; A. Cortina,
Ética mínima, Madrid 1986; R. Díaz-Salazar, El factor católico en la política española,
Madrid 2006; Id., España laica. Ciudadanía plural y convivencia nacional, Madrid
2007: J. A. Estrada, El cristianismo en una sociedad laica, Bilbao 2006; L. GonzálezCarvajal, Los cristianos en un Estado laico, Madrid 2008.

1
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Diálogo que só é verdadeiramente posible, se cada un logra comprender ao outro desde si mesmo e non desde a imaxe que nós nos facemos del. Son consciente de estar enunciando tópicos simples, case
meros truísmos. Pero quero insistir en dous aspectos, que considero de
enorme influencia:
1) Só estarei dialogando de verdade, se consigo que o outro se poida
recoñecer na interpretación que estou a dar da súa postura: falar con
el ou con ela; non, como dixera Ortega, cun “maniqueo de palla”, fabricado por min a efectos polémicos.
2) Segundo, algo que me parece de especial relevancia e que nalgunha ocasión apliquei ao diálogo relixión-ateísmo, a saber: que o diálogo
se estableza como unha “dialéctica do mellor co mellor” e non coma
unha loita do mellor meu co peor do outro2. Aclaro algo: no dereito
tradicional, isto expresaríase como “atender ao uso e non ao abuso”;
en termos da Fenomenoloxía, cabería dicir: atender á “esencia” ou á
“intencionalidade” auténtica das propostas e non ás súas variacións
espurias, deformadas ou manipuladas.
Abonda con repasar as publicacións para comprobar que difícil resulta manter de verdade estes dous principios, sinxelos en teoría, pero
de difícil realización na práctica. Expresando de modo máis concreto
unha sensación que, case con seguridade, temos experimentado todos:
¿non é verdade que, tanto desde a laicidade como desde a relixión,
sucede demasiadas veces estar de acordo –ou incluso ser aínda máis
radicalmente crítico– coas obxeccións que desde a outra postura se lle
fan á propia…, porque iso é xustamente o que un non defende e mesmo trata de superar con todo o seu traballo reflexivo? Por algo resulta
tan difícil ser criticamente libres fronte ás “ortodoxias” dun e doutro
bando3.
Fixen un intento de aplicación ao diálogo entre cristianismo e ateísmo no capítulo
segundo do meu libro, Creo en Deus Pai. O Deus de Xesús e a autonomía humana, Vigo
1986, 58-86 (trad. cast., Santander 1998).
3
Neste punto resulta moi ilustrativo o estupendo diálogo entre J. Ramoneda e J. I.
González Faus, ¿Tiene futuro la religión?: Iglesia Viva n. 237, 2010, 81-110; trátase
dun excelente número monográfico, que merece ser lido por enteiro, igual que o
2
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Aclarada a intención, a marcha do discurso vai ser a seguinte. Despois de 1) aludir á raíz histórica da situación actual como un proceso
normal e saudable de diferenciación cultural, 2) estudar o problema
da pervivencia ou non da relixión, 3) mostrar a lexitimidade obxectiva
e o renovado sentido da pervivencia, para 4) afrontar o problema do
modo lexítimo da súa presenza e do seu posible influxo na dinámica
socio-política.

2. A nova situación como fecunda diferenciación cultural
Serei breve, porque penso que neste punto tocamos a práctica unanimidade acerca dunha evidencia histórica. Coa Ilustración –para usar
unha palabra de contorna algo difusa, pero de suficiente significado
para o presente discurso– culmina unha etapa cultural e iníciase unha
mutación de tal alcance, que Karl Jaspers a comparou co paso ao Neolítico e coa revolución do “tempo axial” ao redor do século VI a.C.
O descubrimento da autonomía en todos os funcionamentos mundanos, rexidos por leis propias sen interferencias extramundanas,
trastornou o enteiro panorama cultural. Primeiro nas ciencias duras
e progresivamente nas ético-sociais, nas psicolóxicas e nas morais. Ao
centrarse o estudo na legalidade propia de cada ámbito, produciuse
unha diferenciación na que cada ciencia ou saber específico definiu os
seus límites e precaveuse contra as intromisións externas. De estaren
todos os saberes moi entremesturados e sen fronteiras precisas (de xeito que un mesmo pensador podía ser competente e ocuparse de todos
eles), pasouse a unha especificación cada vez máis aguda e esixente,
alérxica á calquera interferencia.
Para a relixión a cuestión fíxose especialmente aguda. De estar presente, activa e mesmo hexemónica en case todos os campos, empezou
a encontrar oposicións, resistencias e reivindicacións crecentes que
lle negaban a súa autoridade, obrigándoa a reducirse ao seu campo
específico. Tendo en conta que a relixión trata de asuntos sacros, con
tendencia a se consideraren “eternos” e inmutables, e sobre todo esmerece o n. 702-703, 2009, de El Ciervo.
Encrucillada 168, maio-xuño 2010
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tando administrada e custodiada por unha institución, dotada de poder
e afeita a gobernar, o seu goberno oficial reaccionou cunha dura resistencia aos cambios. En concreto, fíxose sentir na rivalidade co poder
político, que, vindo de lonxe, desde os tempos de Constantino e a loita
polas Investiduras, agora enfrontaba o goberno eclesiástico coa forza
imparable dos estados emerxentes. A perda dos Estados Vaticanos foi
todo un símbolo.
Símbolo, por certo, de enorme alcance, porque a perda do poder
temporal obrigou á igrexa a repensar a propia especificidade: non só a
se concentrar na súa misión, senón a redescubrir un principio orixinario que lle viña do mesmo fundador: “dádelle a Deus o que é de Deus,
e ao César o que é do Cesar”. Principio, por certo, dunha fecundidade
histórica acaso non suficientemente recoñecida: nin desde fóra, como
semente que alimentou os dinamismos da separación igrexa-estado,
que por iso só foi posible en Occidente; nin desde dentro, que non acaba de ser aceptado en plena consecuencia pola institución que debería
ser a primeira en gardalo fielmente.
No estremo, a nova situación puxo a todos diante da gran pregunta, a
saber, se o obrigado repensamento e resituación no novo espazo sociocultural implicaba unha remodelación da propia identidade ou, máis
drasticamente, a súa supresión.

3. “Saída da relixión” vs. renovación e reidentificación
Contra tópicos demasiado apresurados, hoxe sabemos que nos seus
inicios a Ilustración –acaso con excepcións no caso francés– era o intento de promover desde dentro unha renovación da relixión que a puxese
á altura da nova situación cultural4. A evolución, porén, radicalizou as
opcións, de sorte que se foron perfilando dúas saídas antagónicas: da
renovación ao Deísmo e deste ao ateísmo, por un lado; e reafirmación
do relixioso (moi polarizada entre reacción ortodoxa e movementos reAparte dos estudos clásicos de P. Hazard e E. Cassirer, sobre este aspecto cf. G.
Gursdorf, La conciencia cristiana en el siglo de las luces, Estella 1977 e Ch. Taylor, A
Secular Age, Cambridge-Massachusetts and London 2007, principalmente, 221-269.

4
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novadores), polo outro. Final da relixión ou relixión renovada: tal é a
cuestión do ser ou non ser da relixión na situación actual.
É ben coñecida a tese de Marcel Gauchet que, recoñecendo a enorme achega histórico-cultural do cristianismo, defende a primeira opción: o cristianismo “é a relixión da saída da relixión”5. Afirmación de
enorme eficacia expresiva, con apoios reais na evolución histórica,
como o mostran o proceso da “secularización” e o espectacular avance
do ateísmo; pero tamén con un inexpresado equívoco semántico na súa
entraña. Creo, en efecto, que a sentenza ten unha dobre lectura: “negación absoluta” como final de toda relixión, ou “negación determinada”, como final dunha figura concreta da relixión. En definitiva, pode
interpretarse como unha afirmación sintética que, mantendo idéntico
o significado de “relixión” nas dúas aparicións, enuncia unha desaparición real, ou como unha tautoloxía, que, usándoas con significado distinto, enuncia simplemente que a relixión-na-versión-actual significa o
final da relixión-na-versión-antiga.
Para que se entenda mellor o que intento dicir, paga a pena comparala con esta outra afirmación: “a ciencia-galileana é a ciencia da saída
da ciencia”. Son claros os dous posibles sentidos: tomando “ciencia”
como idéntica nas dúas aparicións, significaría que na cultura moderna
despois de Galileo a ciencia encontrou o seu final; tomando “ciencia” con significado distinto, significa unicamente que a ciencia na súa
configuración actual significa o final da ciencia na súa configuración
premoderna. Neste caso resulta moi fácil ver –aínda que tamén aquí
hai dúas excepcións extremas– que só é verdadeira a segunda opción,
pois pola súa presenza ubicua e o seu enorme influxo a existencia da
ciencia-actual imponse por si mesma.
No caso da relixión a cuestión resulta máis difícil. Pero o exemplo dá
que pensar. Ante todo, polo feito obvio de que a relixión segue presente, non só como mera facticidade, senón tamén como afirmación que
Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Paris 1985; hai
tradución castelá, El desencantamiento del mundo. Una historia política de la religión,
Madrid 2005, que achega unha imporante entrevista con Esteban Molina, p. 293ss.

5
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moitos seguen considerando lexitimamente fundada, con argumentos
discutibles como en todo o profundamente humano, pero que só unha
actitude dogmática pode descartar como evidentemente falsos e inconsistentes. A persistencia constante e as distintas reviviscencias do
relixioso, por equívocas en certos casos poidan ser, son tamén aquí
un feito innegable. En segundo lugar, un libro como o de Edmund
Husserl, que desde o seu mesmo título –A crise das ciencias europeas–
encontra xustamente na “ciencia-galileana” un motivo fundamental da
“crise” na cultura actual, indica que tampouco na “ciencia” todo resulta
lexítimo e incuestionable.
E a mención de Husserl permite aínda outra alusión que considero fundamental: co seu “principio de todos os principios” insiste na
necesidade de superar o imperialismo da racionalidade científica, respectando a igual lexitimidade en principio de todas as distintas intencionalidades, que deben ser examinadas tendo en conta a súa propia
especificidade6.
Esta consideración, claro está, non demostra sen máis que a “relixión” continúe a ser unha “presenza real”7, pero si que tampouco se
pode dar a priori por suposto o seu estatuto de mera “proxección” fantástica. Neste sentido a discusión entre Marcel Gauchet e Luc Ferry
resulta significativa8. E se tivésemos tempo, pagaría a pena sinalar varios aspectos: 1) o claro reducionismo socio-político de Gauchet na
súa crítica da relixión, 2) a convicción compartida polos dous da persistencia experiencial do relixioso e o fallo de todos os anuncios da súa
desaparición e, neste sentido, 3) a “hermenéutica da sospeita” que se
“No hay teoría concebible capaz de errar en punto al principio de todos los principios:
que toda intuición en que se da algo originariamente es un fundamento de derecho
del conocimiento; que todo lo que se nos brinda originariamente (por decirlo así, en
su realidad corpórea) en la ‘intuición’, hay que tomarlo simplemente como se da, pero
también sólo dentro de los límites en que se da” (Ideen I, & 24, Husserliana III, 74; tomo
o texto da tradución de J. Gaos: Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía
fenomenológica, México/Bos Aires 21962, 58).
7
Recórdese o título de G. Steiner, Presencias reales, Barcelona 1991.
8
L. Ferry.- M. Gauchet, Le religieux après la religion, Paris 2004 (trad. cast. Lo religioso
después de la religión, Barcelona 2007).
6
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instalou na modernidade occidental, con especial intensidade fronte
ao relixioso.
Sospeita con serio fundamento no funcionamento histórico das relixións, que inducen como obvia unha imaxe de Deus, fideísta, autoritaria e opresiva que resulta hoxe inaceptable. Se mo permitides, desculpando o carácter acaso excesivamente persoal, ofrezo dous indicios.
O primeiro: lendo, por exemplo, o diálogo Ferry-Gauchet, cunha continua aceptación da presenza de valores relixiosos e mesmo místicos
pero cunha negación expresa de Deus como o seu fundamento, un ten
máis dunha vez a impresión de que saborean o pastel, pero negan ou
ignoran a existencia do pasteleiro…, porque pensan que lles estragaría
o goce. O segundo: unha reflexión que, sen pensar para nada neste
contexto, escribín hai máis dunha década no libro Recuperar a creación
a propósito de Le désenchantement du monde, de Gauchet:
“Esta obra, aguda e profunda, merecería máis atención da que recibiu entre nós. Resulta significativo que moitos dos seus diagnósticos
da situación actual do cristianismo coinciden cos que aquí –e desde
hai tempo– propoño. Pero o que para el significa fin e acabamento–”o
cristianismo é a relixión da fin da relixión”– para a comprensión aquí
proposta significa, pola contra, recuperación creadora da experiencia
orixinaria”9.

A importancia desta observación está sobre todo en que fai caer na
conta do influxo que para a presente reflexión ten a imaxe de Deus –e,
por conseguinte, da relixión– con que se opera.

4. A ambigua e difícil relación entre ética e relixión
Porque non se discute a existencia fáctica do relixioso, que é algo
evidente, senón a lexitimidade da súa presenza pública e o modo do
seu influxo. E aquí os equívocos proliferan, porque non hai acordo
Recupera-la creación. Por unha relixión humanizadora, SEPT, Vigo 1996, 35 (trad.
cast.: Recuperar la creación, Sal Terrae, Santander 1997; 3ª ed. 2001; trad. portuguesa:
Recuperar a criação, Paulus, Sâo Paulo 1999; trad. alemá: Die Wiederentdeckung
der Schöpfung. Für eine menschliche Religion, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 2008).

9
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de fondo sobre a cuestión fundamental acerca de como se relacionan
entre si ética e relixión (para os efectos deste traballo, falarei indistintamente de ética ou de moral). Un tema fundamental, no que terei que
ser cruelmente esquemático.
Aludindo de novo ao diálogo Ferry-Gauchet, ambos localizan ben o
núcleo da cuestión. Gauchet insiste unha e outra vez na radical “humanización do divino”, afirmando que todos os valores dos que fala a
tradición relixiosa non son máis que valores que hoxe recoñecemos
como ético-políticos. Ferry, en troques, rexeita iso como un inaceptable reducionismo e fala da “divinización do humano”10, insistindo na
irredutibilidade dos valores relixiosos.
Esa irredutibilidade constitúe no meu parecer a forza de Ferry fronte
a Gauchet. En cambio, a súa debilidade, que Gauchet salienta, está en
que ao intentar fundala nese concepto case oximórico que é a “transcendencia na inmanencia”, non logra asegurarlle un estatuto verdadeiramente propio. De feito, unha lectura atenta séntese asediada por
unha oscilación continua entre un “absoluto terrestre”, pero que supera o mundo e o moral, en Ferry11; e unha negación do relixioso non
mundano, pero que protesta contra “as diversas simplezas (naïvités) reducionistas” do ateísmo clásico, porque a “nosa constitución [humana]
non se pode concibir completamente como unha autoconstitución”12.
A postura de Jürgen Habermas resulta a un tempo distinta e semellante. É ben coñecido que insiste con vigor na persistencia dun resto
de valores presentes nas tradicións relixiosas, que non resultan asimilables pola reflexión ético-filosófica. Na introdución ao quinto e último
tomo da súa última publicación, que recolle escritos dispersos e algúns
aínda inéditos, indica que a relectura da súa obra o fixo caer na conta
de “unha sorprendente continuidade de pensamentos, que desmente
un suposto cambio de sentido”13. Alude expresamente á “fronteira meDe aí o título: L’homme-Dieu ou le Sens de la Vie, Paris 1996.
Cf. Principalmente Le religieux…, 57-68. 84. 89-90
12
Le religieux…, 88; cf. 86-89. 92-93.
13
Philosophische Texte. Band 5: Kritik der Vernunft, Frankfurt a M. 2009, 32
10
11
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tódica entre fe e saber”, que fai imposible unha total asimilación da
primeira polo segundo. E no último traballo do tomo, en diálogo cos
teólogos, fai unha confesión que merece ser reproducida:
“Gustaríame tamén conceder que, con Max Weber, eu subsumín
un pouco demasiado apresuradamente a evolución relixiosa na Modernidade baixo a ‘privatización de valores da fe (Glaubensmächten)’
e que suxerín demasiado apresa unha resposta afirmativa á pregunta
acerca de “se das verdades relixiosas, despois da disolución das visións
relixiosas do mundo, non quedou nada máis e nada distinto que unicamente a posibilidade de salvar os principios profanos dunha ética universalista da responsabilidade, isto é, de poder, con bos fundamentos,
apropiarse intelectualmente (aus Einsicht) deles”14.

Persoalmente, a discusión Gauchet-Ferry alertoume sobre a presenza da mesma ambigüidade na tese de Habermas. Cando fala de
persistencia de valores,Tampouco el se centra no seu carácter especificamente relixioso, senón na súa valencia ético-política. Creo que aí
reside o equívoco que fai imposible unha solución estable neste punto.
Algo parecido –aínda que, no meu parecer, máis atenuado– sucede en
España coa sensible e respectuosa reflexión de José Antonio Marina.
En diálogo con el, intentei aclarar algo nun artigo, cuxo título pretende
dar o diagnóstico en forma de pregunta: “Ética y religión: ¿“vástago parricida” [como pretende el] o hija emancipada? [como pretendo eu]15.
Sei que non é claro o que intento dicir. Pero, acudindo de novo ao
“principio de todos os principios” de Husserl, refírome á distinción
irredutible entre a intencionalidade ética e a relixiosa: están moi unidas entre si, pero só poden encontrar verdadeiro equilibrio a través
O texto non resulta de fácil tradución. Véxase o orixinal: “Zugeben möchte ich auch,
daß ich die Religionsentwicklung in der Moderne mit Max Weber etwas zu voreilig unter
die ‚Privatisierung von Glaubensmächten’ subsumiert und zu schnell eine affirmative
Antwort auf die Frage suggeriert habe, ‚ob denn von den religiösen Wahrheiten, nachdem
die religiösen Weltbilder zerfallen sind, nicht mehr und nichts anderes als nur die
profanen Grundsätze einer universalistischen Verantwortungsethik gerettet, und das
heißt: mit guten Gründen, aus Einsicht, übernommen werden können” (Ibid. 433; a
autocita remite a Die Neue Unübersichtlichkeit, Frankfurt/M. 1985, 52).
15
Razón y Fe 249/1266 (2004) 295-314.
14
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dunha relación indirecta. De xeito intuitivo, a distinción aparece hoxe
–non sempre foi así!– na evidencia socio-cultural de que se pode ser
ético sen ser relixioso, e mesmo no feito de que non sempre a vivencia
relixiosa ten unha real consecuencia ética.

5. A relación desde o punto de vista cristián
Penso que urxe insistir neste punto, pois é el o que condiciona de
xeito máis decisivo unha solución xusta. Intento aclaralo desde o que
me parece o punto de vista cristián debidamente actualizado.
Ante todo, imponse distinguir entre os contidos éticos e o modo de
os vivir (en canto á motivación ou en canto á fundamentación). Respecto dos contidos, na medida en que se refiren ao esforzo por descubrir e definir aquelas condutas que fan verdadeiramente humana a
nosa vida individual e colectiva, non ten por qué haber unha distinción
de principio entre unha persoa atea e unha persoa crente. De feito,
son cada vez máis os teólogos que, neste sentido, afirman a autonomía
da moral.
Pero, por desgraza, aínda non se fixeron efectivas as consecuencias.
Por un lado, afírmase a autonomía. Pero, por outro, non se acaba de
ver que entón iso significa que, igual que non existe unha astronomía
relixiosa, tampouco existe unha “moral relixiosa”. E, aínda que sei que
non todos os teólogos concordan comigo neste punto, atrévome a afirmar que, en canto á determinación dos contidos, a Biblia, non é un
libro de moral, xusto porque non é un libro relixioso.
Así e todo, sería simplista que, sen negar este paralelismo entre a
moral e a astronomía ou as ciencias en xeral, non se falase tamén da
diferenza, debida á distinta proximidade coa vivencia relixiosa, indiscutiblemente moito máis intensa no caso da ética. Non existe unha
moral relixiosa, pero existe unha maneira relixiosa de vivir a moral16.
Expliqueime ao respecto en Moral e relixión: da moral relixiosa á visión relixiosa da
moral: Encrucillada 28/136 (2004) 5-24 (Sintetizado como Moral y religión: de la moral
religiosa a la visión religiosa de la moral: Selecciones de Teología 44 [2005] 83-92).

16
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Os mesmos contidos éticos son vividos de maneira distinta desde unha
cosmovisión atea ou dunha cosmovisión relixiosa.
A iso aludía ao falar de relación indirecta. A relixión non dita os contidos da ética, pero sitúaos nun contexto específico, e ten un modo
peculiar de esixir e apoiar o seu cumprimento. Investigar, por exemplo,
se un determinado tipo de clonación é bo ou malo para unha “vida humanamente boa”, non está escrito en ningunha parte, tampouco na Biblia. Esa é unha tarefa solidariamente humana, que implica a todos por
igual, en diálogo conxunto e interdisciplinar, mediante o estudo dos
correctos funcionamentos reais, dos fins que se buscan e das consecuencias que se seguen. Pero saber que é moral, non equivale sen máis
á decisión de o poñer en práctica: sábeo ben todo evasor de capitais e
mesmo todo violador. Unha vez que, con maior ou menor seguridade,
se investiga cal é a conduta correcta, cada visión do mundo motiva e
fundamenta de maneira distinta o seu cumprimento.
Interesa, pois, definir no posible o modo concreto en que a cosmovisión cristiá inflúe nese dobre proceso do descubrimento dos contidos
e da motivación no seu cumprimento.
1. En canto ao descubrimento cómpre agudizar o sentido histórico
para evitar as confusións. Ollando para atrás, é obvio que gran parte
dos contidos morais foron descubertos dentro do ámbito relixioso, no
seo das distintas relixións. E a pesar das indubidables desviacións e
dos certos abusos, non sería realista negar que nese sentido fixeron
unha irrenunciable achega á educación da humanidade. Pero a secularización coa súa diferenciación cultural obriga hoxe a unha distinción
necesaria entre o feito e o dereito, ou, se se quere, entre o contexto de
descubrimento e o contexto de fundamentación.
Que se descubriran na relixión determinados valores morais, non
significa que fosen descubertos pola relixión. Deus non lle ditou a
Moisés17 os dez mandamentos; foi Moisés quen analizando a realidaDigo “Moisés” para maior claridade, tomándoo como índice do que foi un proceso
colectivo e moi estendido no tempo: Cf. unha exposición sinxela en J. L. Sicre,
Introducción al Antiguo Testamento, Estella 1992, 109-127; para algúns dos contactos

17
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de concreta, axudado sen dúbida pola súa sensibilidade relixiosa pero
tamén discorrendo pola propia conta e copiando das culturas veciñas,
comprendeu que eses preceptos eran bos para a vida do seu pobo e
por iso afirmou que eran vontade de Deus. Pero a expresión verbal en
forma directa –“Deus manda ou prohibe que”– orixinou a confusión:
determinadas condutas son boas ou malas porque Deus as manda ou
as prohibe.
Fóra dos excesos nominalistas, desde o Eutrifón platónico e das discusións medievais sabíase que os preceptos non son bos porque os
“manda” Deus, senón que os manda porque “son” bos. Pero o imaxinario colectivo continuou a funcionar na outra clave, coa consecuencia
de que a moral se interpretaba como mandamento ditado por Deus
e imposto pola igrexa como a súa representante na terra. Foi precisa
a crise moderna para caer na conta do equívoco: tal foi o sentido do
proceso que, culminando en Kant, reivindicou a autonomía da moral.
Xa o dixera bastante antes o cristián Hugo Grocio: a moral valería etsi
Deus non daretur, “aínda que Deus non existise”.
O grave foi que o repensamento non procedeu de xeito pacífico e
dialogante, senón polémico e traumático. Se para a igrexa oficial fora
difícil recoñecer a autonomía da ciencia con Galileo e o sería aínda con
Darwin, moito máis tiña que ser no caso da moral. Xunto á sensación
comprensible de medo a unha desmoralización da sociedade, interviña a dificultade de renunciar a unha situación longamente exercitada
como tutela sobre as conciencias e presuntamente lexitimada no plano
teolóxico. Creo que esta resistencia, de maneira máis ou menos consciente, segue moi presente aínda hoxe, e constitúe un dos máis graves
atrancos no noso problema.
2. En canto ao segundo aspecto, o da motivación, tamén cómpren
aclaracións. A concepción vertical da moral como mandato de Deus,
levou a vela como obriga imposta desde fóra, moi centrada na defensa
dos “dereitos de Deus” e, unido a iso, dos “dereitos da igrexa”. En cone influxos externos, cf. a Introducción de F. Lara Peinado ao Código de Hammurabi,
Madrid 1986, ix-cxx, espc., cvii-cxvi.
16
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secuencia, instalouse unha visión heterónoma da motivación moral,
centrada na esperanza de premio para as boas obras e no temor ao
castigo para as malas. De sorte que o interese da relixión e os intereses
humanos parecían contrapostos e inconciliables: o bo para o ser humano non sempre sería bo para Deus, e o querido por Deus tendía a ser
percibido como imposición, ameaza ou mesmo negación do humano.
Tamén aquí sempre se soubo que non era nin podía ser ese o sentido
fondo da predicación moral: o pecado é malo non porque lle faga mal
a Deus, senón porque nos fai mal a nós, pois, como dicía Tomé de
Aquino, “non ofendemos a Deus máis que na medida en que actuamos
contra o noso ben”18. De feito nada máis contrario á visión bíblica que,
purificada e culminada en Xesús de Nazaré, revela un Deus que creando por amor, non busca nada para si, senón única e exclusivamente o
ben da criatura. “A gloria de Deus é a vida do ser humano”, interpretara
xa no século segundo santo Ireneo de Lión19.
Na visión cristiá xenuína, malia todas as deformacións históricas, a
moral só ten sentido como promoción do ben humano, en canto prolongación da creación divina. De xeito que o principio fundamental e irrenunciable da vivencia moral cristiá é que todo e só canto sexa bo para
o ser humano é bo para Deus, e viceversa: a única e exclusiva verdade
do amor de Deus é o ben humano. Dito con outras palabras: desde a
visión evanxélica calquera progreso humano, na orde cultural como na
social, na científica como na produción de alimentos ou na pacificación do mundo, constitúe algo querido por Deus por ser identicamente
unha prolongación da súa acción creadora e salvadora.
Existe unha categoría, publicitada por aquel grande e humanísimo teólogo que foi Paul Tillich, que o expresa magnificamente: a
teonomía, que el define como “a razón autónoma unida á súa propia
profundidade”20. Dese modo, vendo a realidade como creación-desdeContra Gentes III, 122).
Adversus Haereses IV, 20, 7. Este é un leit-motiv do meu libro citado Recuperar a
creación
20
“A autonomía e a heteronomía están enraizadas na teonomía e cada unha delas
extravíase cando se quebra a súa unidade teónoma. A teonomía non significa a
18
19
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o-amor, sintetiza os extremos da autonomía e da heteronomía, de modo
que a mesma acción moral pode ser expresada con idéntico significado
en dous xogos lingüísticos distintos: como ben para o ser humano, no
xogo secular; como vontade de Deus, no xogo relixioso.

6. A relixión no mundo secular: entre a laicidade e a
privatización
Comprendo que, enunciada así, esta visión poida parecer dun idealismo raiano na inxenuidade. Quero recordar que estou a falar na orde
dos principios, e que son moi consciente de que entre os principios e
a aplicación hai sempre un longo treito (moito máis, se os principios se
refiren á acción de Deus e a aplicación, á resposta humana). Evocando
sesgadamente a Kant, aínda que se tratase dun “pobo de anxos”, aparecerían as ambigüidades e nacerían os conflitos. Por iso para rematar,
intentarei algunha clarificación máis pegada á realidade, aínda que sen
ousar meterme en aplicacións moi concretas.
En principio, o problema é, ou debería ser, claro. A diferenciación
cultural fixo evidente a diferenza entre mundo profano e mundo secular, coa conseguinte distinción entre igrexa e estado. Ata o punto
de que hoxe a expresión “estado laico” é unha “tautoloxía”. Acabo de
citar nada menos que as palabras de Jacques Maritain, hai bastante
máis de medio século21. A pesar diso todos coñecemos ben as tensións
e vivimos os conflitos, porque o camiño para chegar a esa claridade
estivo cargado de equívocos que escureceron a reflexión e de espírito
polémico que, que seguen a encrespar os ánimos. Empezando xa por
aceptación dunha lei divina imposta á razón por unha moi alta autoridade; significa a
razón autónoma unida á súa propia profundidade. Nunha situación teónoma, a razón
actualízase na obediencia ás leis estruturais e enraizando no poder do seu propio fondo
inesgotable. Sendo Deus (theos) a lei (nomos) tanto da estrutura coma do fondo da
razón, ambos, estrutura e fondo, están unidos en Deus, e a súa unidade maniféstase
nunha situación teónoma” (Teología Sistemática, Barcelona 1972, 116; cf. 114-118.
193-197); ocupeime do tema en A. Torres Queiruga, La théonomie, médiatrice entre
l’éthique et la religion, en M.M. Olivetti (ed.), Philosophie de la Religion entre éthique et
ontologie, Biblioteca dell’ Archivio di Filosofia, CEDAM, Milano 1996, 429-448.
21
L’homme et l’État, Paris 1953, 146-151.
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laicidade, que alguén definiu como “esa palabra-camaleón de contornas cambiantes, do máis vivo vermello anticlerical ao rosa universitario
máis tenro”22.
Na busca dunha clarificación serena pode axudar hoxe a distinción
entre laicidade e laicismo, tomando laicidade como recoñecemento
expreso da autonomía do goberno político, sen interferencias por parte
da igrexa, pero tamén sen el interferir no campo relixioso. Sen agarrarse necesariamente a este vocabulario, que me parece xusto aínda que
non ten por que ser do agrado de todos, o que isto significa goza hoxe
–polo menos en principio– dunha ampla aceptación. Tamén por parte
da igrexa católica. A nivel xeral o Vaticano II, na constitución Gaudium
et Spes acerca da Igrexa no mundo de hoxe, foi unívoco e contundente:
“A comunidade política e a Igrexa son independentes e autónomas,
cada unha no seu propio terreo”23.
Pero, aínda que abondo xeneralizada, nin sequera esta verdade queda sen escuridades. Talvez o máis rechamante xire en torno á “privatización”. Recórdese que Habermas recoñecía ter procedido aquí, igual
que Weber, con “demasiada présa”. Hai, en efecto, neste tema dous
equívocos fundamentais.
Primeiro: a laicidade implica certamente que a relixión non debe
interferir na autonomía do goberno estatal. Pero iso non significa que
a igrexa deba recluírse na sancristía, desaparecendo totalmente da esfera pública, conclusión que equivalería desterrar desta esfera non só
a relixión, senón todo aquilo que non pertenza ao estado, eliminando
así da “publicidade” (Öffentlichkeit, di Habermas) todos os compoñenÉ unha cita de Mons. Bornet en 1955; tómoa de A. Manaranche, Laïcisation,
Laïcisme, Laïcité: Catholicisme 6 (1967) 1643-1666, en c. 1645; nas c. 1644-1649,
fai unha excelente exposición acerca da ambigüidade e evolución do vocabulario.
23
Gaudium et Spes, n. 76c: “A comunidade política e a Igrexa son independentes e
autónomas, cada unha no seu propio terreo. Ambas, con todo, aínda que por diverso
título, están ao servizo da vocación persoal e social do home. Este servizo realizarano
con tanta maior eficacia, para ben de todos, canto máis sa e mellor sexa a cooperación
entre elas, habida costa das circunstancias de lugar e tempo”. En L. González-Carvajal,
Los cristianos en un estado laico, cit., 25-30, pode verse unha exposición clara, que
reproduce os textos principais.
22
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tes, organizacións ou movementos que constitúen e vivifican a esfera
civil24.
É obvio que fóra da xusta non-interferencia queda para a relixión
todo un amplo espazo estritamente público. Queda, desde logo, cara
adentro: tanto como organización e goberno da propia comunidade,
como nas diversas actividades de educación e cultivo da vida dos seus
membros desde o punto de vista relixioso. E queda mesmo cara a fóra,
como busca de lexítimo influxo na sociedade. Poderán discutirse –igual
que sucede para todas as institucións, incluída a estatal– os modos
desa publicidade, se, por exemplo, infrinxen as normas democráticas;
pero sería totalitario negarlle o dereito á publicidade en si mesma. O
Vaticano II que, coincidindo nisto coa mellor tradición do pensamento
político, ao menos de Locke para acá, afirmou sen rodeos a autonomía
estatal, reivindicou con idéntica enerxía a da igrexa no propio campo:
nin impoñer nin prohibir.
O segundo equívoco radica en confundir personificación da fe con
privatización radical da mesma. Que a pertenza á igrexa deixase de ser
un sobreentendido social, para se converter en opción libre e persoal,
non fai dela un asunto estritamente privado nin reduce as súas razóns a un salto puramente fideísta, sen valor obxectivo de ningún tipo,
que a exclúa do diálogo das razóns. Razóns que certamente, como ao
seu modo sucede en todas as ciencias humanas, non poden pretender
unha evidencia unívoca e constrinxente, pero que piden ser xulgadas
conforme á súa intencionalidade específica. O contrario sería recaer
nun positivismo cientifista de corte decimonónico25.
Tema este, por certo, que está esixindo que por parte da igrexa se
realice un repensamento a fondo do concepto de revelación e das súas
relacións coa razón. Algo que o propio Papa actual recoñece con toda
Cf. as reflexións de Ch. Taylor, Philophical Arguments, Cambridge-London 1995,
cap. 11: Invoking Civil Society (204-224) e cap. 13: Liberal Politics and the Public
Sphere (257-287).
25
Tema ben estudado por J. Casanova, Dimensiones públicas de la religión en la modernas
sociedades occidentales: Iglesia Viva 178-179 (1995) 395-410, e máis amplamente, Id.,
Religiones públicas en el mundo moderno, Madrid 2000.
24

Encrucillada 168, maio-xuño 2010

21
261

Andrés Torres Queiruga

claridade no prólogo ao 2ª tomo da anunciada edición das súas obras
completas26. En efecto, a renovación conciliar mostrou a necesidade
de elaborar un concepto da revelación divina que non apareza coma un
“aerólito caído do ceo”, esixindo ser aceptada ou rexeitada por simple
fideísmo e pura autoridade. Na “era crítica”, onde como dicía Kant,
tampouco a relixión, se quere ser crible, pode escudarse na “súa santidade” para escapar ás xustas esixencias do exame razoable27, é preciso poñer ao descuberto o seu enraizamento humano, con razóns que,
sendo específicas, resulten suficientemente controlables, de xeito que
poida entrar no diálogo libre e sen atrancos da busca común da verdade. Por iso resulta penoso que o esforzo por conseguilo non sempre
é facilitado por sectores demasiado influentes na mesma institución
eclesiástica (e permítaseme indicar que neste asunto falo por experiencia propia).

7. A cuestión urxente: a ética entre a relixión e a política
O que acabo de indicar resulta decisivo para o problema ético, que é
onde se producen as máis graves friccións e conflitos na relación entre
estado laico e institución eclesiástica. Constitúe o último punto, e espero que o dito ata aquí compense a obrigada brevidade.
Debo empezar dicindo que foi esta reflexión a que me fixo caer na
conta dun aspecto que antes non advertira acerca da extrema cautela
coa que debería usarse a palabra ética. Igual que, segundo creo, non
existe una ética “relixiosa”, senón un uso e vivencia relixiosa da ética,
tampouco existe unha ética “política” nin “civil”, senón un uso e regulación política da ética. Os conflitos sitúanse xustamente no encontro e
relación entre ambos usos. Intento aclaralo tocando varios puntos. Por
iso só cabe aspirar a lograr unha lexislación consensuada entre os di“Sobre todo decateime de que a cuestión da esencia da Revelación e o feito de a
volver a propor, que é o tema do libro [sobre san Boaventura], seguen tendo hoxe a súa
urxencia, talvez mesmo máis ca no pasado” (tomo a noticia de http://www.zenit.org/
article-32530?l=spanish).
27
Cf. Prólogo á 1ª ed. da Kritik der reinen Vernunft, A XI, nota; ed. W. Weischedel, Bd.
3, Frankfurt a. M. 21976, 13.
26
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ferentes axentes que conteña aqueles valores éticos que se consideren
necesarios, como protexidos ou como impostos, para a convivencia28.
Se a ética é autónoma, é dicir, unha común faena humana, non é
nela onde en principio se dan os conflitos. Danse, si, dificultades e
diferenzas no difícil proceso de descubrir os contidos correctos, pois,
non sendo unha ciencia exacta, non sempre –nas cuestións novas e
emerxentes, moi poucas veces– é posible acadar un acordo. De aí o
enorme pluralismo nas teorías e nas opcións éticas. Pero trátase dun
pluralismo interno á ética en si mesma, de xeito que ninguén, individuo ou institución, pode pretender o monopolio do acerto nin, en
consecuencia, impoñer aos demais as propias conclusións.
Sucede, no entanto, que as institucións, no noso caso a igrexa e o estado, poden chegar, e chegan de ordinario, á conclusión de que unhas
concretas normas éticas están en vinculación irrenunciable coa súa
misión e coa súa visión do mundo: por exemplo, o tratamento igualitario de todos ante a lei, para o goberno, ou a defensa dos pobres e
humildes, para a igrexa. Iso é lexítimo, san e normal. O conflito pode
xurdir cando desde unha instancia se xulga que unha norma sostida
pola outra interfire coa propia referente ao mesmo asunto. Algo que
pode suceder porque xulga que esa norma é equivocada en si mesma
ou porque a considera como unha inxerencia ilexítima no propio campo. Aquí é xustamente onde cómpre evitar a confusión e buscar nun
O que isto significa, alén das denominacións, exprésao ben L. González-Carvajal:
“…aceptar el hecho de que –nos guste o no– en las sociedades modernas existen
diferentes códigos éticos, procedentes unos de una religión positiva y otros de una
ideología filosófica. Todos ellos coinciden en algunas exigencias éticas y discrepan en
otras. A ese núcleo compartido sobre el cual existe un consenso tácito Laín Entralgo
lo llamó ‘ética civil’, por ser la ética del conjunto de la sociedad civil. Adela Cortina
propuso llamarlo ‘ética de mínimos’, por contraposición a las ‘éticas de máximos’ (ética
cristiana, ética marxista...) defendidas por los distintos grupos sociales, y, aunque no
sea del todo coincidente, guarda similitud con el famoso ‘consenso entrecruzado de
doctrinas religiosas, filosóficas y morales’ de Rawls. Pues bien, esa ética civil, ética de
mínimos o como cada cual prefiera llamarla, es la que debe inspirar las leyes en un
Estado laico” (Presencia pública de los cristianos en un estado laico, Lección Inaugural,
Universidad de Comillas 2009-20120, 19).

28
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diálogo libre e sen imposicións a solución xusta… que case sempre se
deberá contentar co acordo menos inxusto.
Para logralo, o primeiro é insistir no carácter indirecto da relación.
Por parte da igrexa non pode tratarse de defender unha ética “relixiosa”
(que en si mesma non existe) en favor de intereses propios, senón de
defender valores éticos recoñecidos como bos para o ser humano como
tal. É dicir, que o ben humano, mesmo cando fora descuberto grazas
á sensibilidade relixiosa, ten que ser o criterio decisivo. Por iso, como
con razón e enerxía defende Habermas, na discusión pública eses valores non deben ser defendidos con argumentos relixiosos tomados da
Biblia ou da tradición, senón con argumentos éticos, que en principio
poidan ser compartidos ou discutidos por todos29.
Nótese que isto vale para calquera institución que queira ter relevancia pública. O peculiar da igrexa é a súa especial afinidade co mundo
ético e a intensa dedicación ao seu cultivo. Non sería bo para a sociedade prescindir da rica experiencia acumulada nunha longa tradición,
que vehicula valores irrenunciables para a humanidade. E mesmo hai
aspectos onde a tradición bíblico-cristiá se mostra especialmente sensible, como son os referentes á fraternidade universal e á preocupación polos pobres e oprimidos. Nisto segundo, aínda que fose para
contradicir, aquí Nietzsche veuno moito máis claro non só, ca moitos
críticos superficiais e, cómpre recoñecelo, mesmo ca moitas prácticas
e teorizacións eclesiásticas.
Punto este que permite unha consideración importante, que sinala
a necesidade do diálogo e colaboración. Porque a longa tradición da
igrexa que a fixo lúcida para descubrir aspectos importantes da ética,
tamén a pode facer máis cega para outros, sobre todo cando, como sucedeu coa entrada da modernidade, chocan con interpretacións que xa
non responden á xusta renovación esixida polo tempo histórico. Sucedeu co tema da liberdade e da tolerancia e sucedeu tamén onde menos
Expón ben esta cuestión R. Díaz-Salazar, Democracia laica y religión pública, cit.,
32-45.

29

24
264

Encrucillada 168, maio-xuño 2010

Presenza pública da relixión

debería: nas estrañas resistencias institucionais fronte aos movementos a prol da xustiza e da igualdade.
En realidade, creo que é aquí onde a igrexa se encontra ante un
dos seus maiores desafíos para unha xusta orientación da súa presenza
no mundo. Non se trata de que abandone o ámbito da moral privada, aínda que tamén nela, sobre todo en certos aspectos que tocan á
sexualidade e á familia, urxe con claridade unha forte actualización.
Pero resulta evidente que é na volta á súa tradición máis orixinaria e
xenuína, que lle vén dos profetas e foi solemnemente proclamada nas
benaventuranzas do Nazareno, é dicir, á preocupación pola verdadeira e eficaz fraternidade humana, fronte ao sufrimento individual e a
inmensa e irracional inxustiza planetaria, onde debe poñer a énfase
prioritaria do seu compromiso cos valores morais. A simpatía universal
que sempre espertan as persoas e institucións que traballaron e traballan nas marxes sufrintes da sociedade, así como a ampla acollida que
o Vaticano II e movementos como os propiciados pola teoloxía da liberación, demostran que por aí pasa o camiño máis xusto, máis fecundo
e de futuro máis prometedor.
Baixando á concretísima circunstancia española, teño a impresión de
que mentres isto non se logre estamos perdendo unha decisiva oportunidade para a fe e para a política. Intentei mostralo hai uns anos nun
artigo titulado: La moral eclesiástica atrapada entre el sexo y la política... e tutti contenti30. Mentres a igrexa persista en poñer unha parte
da énfase na crítica de temas relativos á sexualidade, tranquilizará a
súa conciencia, pensando que é fiel á súa misión mesmo á costa de
impopularidade. Pero terá perdida de antemán a maior parte das batallas e sobre todo estará alongando a moitas persoas dunha auténtica
confrontación coa fe, cando non levándoas ao abandono. Ao mesmo
tempo, proporcionaralle ao goberno político unha excelente oportunidade, cando non un pretexto, de manter unha aparencia progresista,
desviando a atención dos grandes e fundamentais problemas da xustiza
Publicado en Razón y Fe n. 1271-1272 (2004) 145-155, e recollido en Italia por “Il
Regno”, n.21, 2004, p.703; e Criterio (Argentina) 78/2302 (2005).

30
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social. O resultado é que, nese xogo aparentemente rigoroso, todos
quedan contentos por arriba, mentres a verdadeira e crúa realidade sae
perdendo por abaixo.
Quedarían aínda outros importantes aspectos por aclarar, como a
difícil e delicada distinción entre o moral e o legal, tanto respecto da
tentación maquiavélica de someter a moral ao puro interese político,
como da tentación oposta de pretender que a lei impoña a moral. E
incluso do delicadísimo equilibrio de prever o influxo que determinadas leis, en si aceptables como condicións mínimas para a convivencia
cívica, poden convertese en adoutrinamento moral, sobre todo nunha
sociedade como a nosa onde unha concepción heterónoma da moral
relixiosa levou a identificar con excesiva facilidade o moralmente aceptable co legalmente permitido. Cuestións complexas e delicadas que
deixo para tratamentos máis competentes e circunstanciados.
Andrés Torres Queiruga
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A crise e os seus custos,
tributación e distribución
Santiago González Avión

Cando comezo a escribir estas liñas, Europa está inmersa na maior
crise financeira coñecida desde a constitución do euro e pode que na
máis fonda desde os acordos de Bretton Woods, hai xa sesenta e seis
anos. A crise grega, coas súas derivas en Portugal, España, Irlanda e
acaso Italia, fai tremer os fundamentos monetarios e os enfoques das
políticas económicas que conduciron á construción europea desde os
tempos da transición polaca, a reunificación alemá e a caída do pano
de aceiro e do bloque comunista. Pensar sobre o sistema financeiro e a
súa relación co sistema impositivo e distributivo, cos valores éticos que
o sustentan e sobre os cambios de actitudes precisas para afrontar este
novo período é un reto que supera con moito as miñas capacidades,
pero ao que non podo renunciar, como entendo que non debe renunciar ningunha persoa cabal neste momento no noso contexto. Por iso
ofrezo esta reflexión como o que é: non unha achega documentada
sobre aspectos ben coñecidos, senón como unha invitación a pensar e
a comprometerse.

A ética económica. De que se trata?
A economía é a ciencia que estuda a asignación dos recursos. Ou,
acudindo á raíz grega da palabra, a norma para o manexo da casa. Hai
unha economía para as decisións domésticas (a microeconomía) e
outra para as decisións globais (a macroeconomía). Aínda que o principio básico da economía enténdese que é a procura da eficiencia (o
máximo beneficio co mínimo custo), do que se trata é de gobernar
a casa (sexa oikos ou oikúmene). E para gobernar unha casa, convén
atender as necesidades de todo o mundo co que temos dispoñible. Esa
arte require eficiencia en calquera caso, pero o que prevalece non é o
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beneficio, senón a atención ás persoas e aos intereses do conxunto da
familia (doméstica ou humana). Esta reflexión, que pode parecer obvia, é fundamental para poder falar de ética económica. Sen eficiencia
non hai economía; a ética non pode predicar valores á marxe da necesidade de considerar a limitación dos recursos e a forma en que estes
son xerados. Pero a ética fala tamén de como se distribúen eses recursos, polo que as necesidades da xente son o criterio que contrapesa e
humaniza a reflexión.

A construción europea: unha caracterización básica
Construír Europa foi, durante os últimos sesenta anos, construír un
fogar común sobre o remol do campo de batalla. As críticas que tentaron descualificar o proxecto por tratarse dunha “Europa dos mercadores”, pasaron por alto demasiadas veces esa verdade fundacional. Non
foi crear un mercado primeiro e unha moeda despois para procurar o
máximo lucro. Máis ben os fundadores pensaron que unha praza pública onde comerciar, pero tamén onde discutir, era o mellor antídoto
contra a guerra; que era mellor discutir as regras do reparto económico
desde espazos compartidos que desde as trincheiras.
Dunha forma moi esquemática, podemos dicir que, salvo no caso
dos países do bloque soviético, a construción europea estivo baseada
no principio de máis Estado e máis Mercado. Pode parecer paradoxal
esta afirmación, pero a análise do emprego xerado desde ambas instancias na primeira metade do século XX en comparación coa segunda,
fala con claridade dunha expansión do Estado. E, fronte aos cantos de
serea da fin do Estado de Benestar, recorrentes para o neoliberalismo
a partir dos anos oitenta, e redivivos na actualidade en forma de imposibilidade de manter as cargas tributarias actuais no contexto da crise,
os datos agregados falan dunha saúde razoable do modelo, a pesar das
dificultades (por outra parte tremendamente reais) dese modelo baseado na maior presenza de ambos actores.
Esta caracterización é moi importante, porque apunta nunha dirección moi concreta: a liberdade non é incompatible coa regulación. E a
liberdade de empresa non está en conflito cun sector público regulador
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e promotor dos bens económicos e sociais. Así, a construción europea
está asentada sobre o convencemento de que a casa común dos pobos
de Europa se vai facendo desde o coidado da convivencia, no que ten
de espírito cívico, no que ten de regulación estatal e na imprescindible
participación libre de cada quen conforme ás súas capacidades.
O desenvolvemento do proxecto europeo, daquela, desde o meu convencemento é un proxecto económico e político que está fundamentado nun proxecto ético de convivencia, de liberdade e de participación.
Ese convencemento non impide que existan tendencias ou realidades
fondamente negativas, onde se manifesta a peor face do capitalismo,
polo menos en dous sentidos. Dunha parte, o primado das regras do
mercado sobre as da cidadanía, mentres a Comunidade Económica
Europea non dá paso á Unión Europea. E cando este tránsito se produce, o monetarismo impón a súa norma sobre o constitucionalismo.
Doutra parte, a Unión e un proxecto que vive dunha posición dunha
posición privilexiada desde o punto de vista político e económico no
contexto mundial. Esa posición está baseada no intercambio desigual
de bens e servizos, e na capacidade de captar aforro procedente de
terceiros países para financiar o investimento e o consumo, tanto das
familias como dos estados que forman Europa.
Debemos ser conscientes da importancia que teñen estas apreciacións, porque non só apuntan ás debilidades éticas do proceso de
construción europea, senón tamén aos problemas de viabilidade que
agora atravesamos. Déuselle máis importancia á liberdade de circulación das mercadorías e dos capitais que á libre circulación das persoas.
Asinouse un pacto de estabilidade, pero non se estableceron mecanismos eficaces para a harmonización fiscal. Hai unha moeda única, pero
non un goberno económico. E penalizamos as desviacións en materia
de orzamentos ou de libre competencia, mentres que só facemos recomendacións en materia de dereitos sociais e de protección social, no
marco do principio da coordinación flexible. Este principio supón un
avance indubidable sobre a situación anterior, pero insuficiente para
a constitución dunha verdadeira cidadanía social europea. Por se fose
pouco, o día que deixamos de ter a posibilidade de importar o aforro
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de outros, e que diminúen as nosas vantaxes no intercambio mundial,
é o conxunto do sistema o que resulta cuestionado, pero non desde o
punto de vista dos débiles, senón desde os poderosos:
Entrouse nunha nova fase da crise económica: a da débeda soberana.
Tras o estoupido das hipotecas de alto risco, os aumentos dos prezos
dos alimentos e as materias primas, os riscos pola falta de liquidez e
de solvencia das entidades financeiras, e a recesión na economía real,
chegan agora as dificultades dos Estados, que non dan máis de si. O
que comporta un gran paradoxo: tras endebedarse estes para salvar os
grandes bancos da quebra (xerando unha liquidez masiva, comprando
activos de mala calidade, garantindo as emisións da débeda privada e
entrando no capital das entidades, nacionalizándoas durante un intre),
e despois de gastar masivamente en programas de estímulo para que
non caesen sectores produtivos enteiros nos concursos de acredores
e nas quebras masivas e para que a Gran Recesión non se convertese
nunha Gran Depresión como a dos anos trinta do século pasado, os
Estados son acusados agora –polos mesmos que foron auxiliados co
diñeiro dos contribuíntes– de dilapidadores. As axencias de cualificación de riscos, esas tres empresas privadas que actúan en réxime de
oligopolio sen ningunha regulación e que concederon as súas máximas
cualificacións a empresas como Enron, a bancos como Lehman Brothers e aos produtos derivados opacos e fóra do balance das entidades,
agora póñense estreitas e rebaixan as posibilidades de países enteiros,
co que iso supón de sufrimento para os seus cidadáns1.

Ante unha situación así podemos intentar buscar culpables, pero é
moito máis intelixente intentar comprender que fixemos mal, para tratar de corrixilo.

Principais tendencias fiscais
Á vista da evolución actual, teñen que existir importantes diferenzas
na bagaxe conque cada país ou grupo de países chega á crise, e que
condiciona a súa forma de afrontamento. Esta bagaxe é suficientemente ampla e plural como para tratar de pensala desde unha óptica con1
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creta: a forma en que os cidadáns achegan os seus bens para contribuír
ao ben común, e a forma en que os Estados distribúen esa riqueza
compartida, a partir dos seus sistemas fiscais. Dunha forma esquemática podemos afirmar que no ámbito europeo existen tres tendencias
fiscais predominantes, cos seus respectivos códigos éticos e culturais:
o modelo británico, os Estados de Benestar e modelo mediterráneo.
O modelo británico está baseado nunha poboación activa moi ampla,
cuns impostos baixos e cuns servizos públicos reducidos, con presenza
de bens substitutivos para os mesmos desde a iniciativa privada. A súa
principal clave ética é o individualismo.
Os Estados de Benestar están fundamentados nunha conxunción
entre o estatalismo e a ética individualista. Para que ese modelo sexa
viable cómpre unha poboación activa extensa, aínda que dual, cunha
produtividade moi alta e uns salarios moi altos no sector lucrativo e
unha produtividade baixa e salarios baixos no sector público, os impostos deben ser altos para o conxunto da poboación e os servizos teñen
un carácter público, aínda que as elites poden acceder tamén a servizos
privados de calidade. Acaso unha caracterización apropiada para este
modelo ético sexa a de “neocorporativista”2, sempre que renunciemos
ás diversas connotacións do termo e o empreguemos como vocabulario
descritivo.
O modelo mediterráneo está caracterizado por unha poboación activa significativamente menor, uns impostos baixos e uns servizos públicos crecentes e de calidade. A relación entre os cidadáns dos países do
sur de Europa e o seu sistema impositivo está lonxe tanto da óptica que
fundamenta os Estados do Benestar (forte responsabilidade colectiva e
forte esixencia aos servizos públicos) como da óptica británica (responsabilidade individual e defensa fronte aos poderes públicos, e provisión
de servizos no mercado). A mentalidade dominante nos países do sur é
que resulta posible unha forte esixencia de servizos públicos sen unha
responsabilidade individual e colectiva.
Cf. Unha definición política do térmo en: http://www.eumed.net/dices/definicion.
php?dic=3&def=398

2
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As tendencias dos países da Europa Central e Oriental van na liña
dun adelgazamento do Estado, máis congruente co individualismo británico, pero que choca coa mentalidade estatalista da cultura social do
chamado “homo sovieticus”.
Esta caracterización deixa ben claro cal é o problema de fondo das
sociedades mediterráneas e a orixe da súa crise. Ou se estende o mercado de traballo e se elevan os impostos, ou non se poden manter os
servizos públicos e a protección social. Non serve alegar que estes son
pequenos na comparación dos Estados de Benestar do Norte de Europa, ou mesmo das sociedades centrais de Europa. Pero para mantelos,
os impostos non poden elevarse significativamente sen repercutir nunha contracción do mercado de traballo; con todo, a mellora da produtividade e a expansión do mercado de traballo non pode producirse sen
manter un certo nivel de servizos públicos e de prestacións sociais. O
equilibrio é unha pretensión necesaria, pero tamén un reto moi difícil
de acadar.
O sistema distributivo español funcionou de xeito máis ou menos satisfactorio durante os anos da implantación e consolidación do sistema
democrático. A pretensión de dotarse dun sistema propio de benestar,
que partise das capacidades reais da economía do país, que se articulase arredor da progresividade e que permitise incrementar a produtividade para avanzar en dirección a un modelo de sociedade de benestar de tipo centroeuropeo, sinalaba un horizonte político e un patrón
ético que conxugaba o posible co ideal3. Porén, os dous períodos de
crecemento auspiciados polo ingreso na Comunidade Europea e pola
participación no proceso da Unión Económica e Monetaria (apenas
interrompidos pola grave crise do emprego dos anos 1992-1993) introduciron novos debates sobre o sistema distributivo que conseguiron
esvaecer este proxecto orixinal. O máis importante de todos é a disputa
sobre a baixada de impostos. Pretendía articular un novo debate arredor
dun modelo social e económico diferente do mediterráneo: o liberal.
Cf. J.J. González Estado de bienestar y desigualdad (esp. páx. 172 ss) en AAVV. Tres
décadas de cambio social en España, Alianza, Madrid, 2005

3
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Pero o seu desenvolvemento non conduciu a unha ética liberal do esforzo e do mérito. Antes ben permanecen formas éticas moi apegadas
ao clientelismo político que caracteriza as sociedades mediterráneas (e
que en Galicia se desenvolve como caciquismo nunha continuidade
entre a Restauración Borbónica do século XIX e a correspondente ao
século XX). É este híbrido que pide ao Estado os servizos propios do
benestar, pero que encomenda ao lucro privado o nivel de consumo
que cada quen decida unilateralmente, o que crea un sistema insostible tanto desde o punto de vista económico como desde a ética.

Claves éticas do sistema tributario
Entendemos que un sistema impositivo é tanto máis xusto canto
maior proporcionalidade presenta. Hoxe parece evidente que as persoas e empresas que máis teñen son quen máis deben achegar ás arcas
públicas. Pero isto non sempre foi así. A historia está chea de sistemas
impositivos nos que os labregos pagaban as cargas que impuñan os
guerreiros e sacerdotes (só por escoller unha diferenza social que está
presente nos imperios agrarios e nas sociedades medievais).
Pero, aínda aceptando a proporcionalidade como esquema básico de
achegamento ao sistema impositivo, cómpre reparar na diferenza entre
impostos directos e indirectos. En ocasións baixa a presión tributaria
directa (a exercida sobre as sociedades e sobre as persoas físicas) e
sobe a presión indirecta, a través do imposto sobre o valor engadido,
no noso actual ordenamento, ou a través doutros gravames que non
só afectan ao consumo suntuario, senón que son aplicados tamén aos
bens máis básicos e aos produtos culturais.
Por último, cómpre salientar que os impostos poden supoñer un obstáculo para a creación ou implantación de empresas, pero non hai unha
relación directa entre presión tributaria e facilidade para os “emprendementos”. Un sistema tributario pode ser esixente e, a un tempo, dotar
a un país de capital humano, de persoas sas e seguras, de facilidades
para a difusión das ideas e para a comercialización dos produtos, de
atractivos nas comunicacións e no ocio… En troques, sistemas tributarios sen apenas esixencia poden dar orixe a países mal articulados, mal
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comunicados, carentes de atractivos como lugares onde vivir e nos que
as persoas e as empresas están desprotexidas. Daquela, a eficiencia do
gasto público e a súa incidencia na produtividade e na fiabilidade para
os factores de produción son os elementos máis relevantes para a creación dun marco axeitado para os “emprendementos”, e non a existencia
de marcos tributarios con maiores ou menores cargas. Adicionalmente,
o sistema tributario debe discernir entre o que é acumulación produtiva de capital do que é enriquecemento dos sectores sociais máis favorecidos. Aínda que existe unha forte confluencia empírica entre eses
dous procesos4, é posible respectar a lexítima constitución de capitais
produtivos co gravame das fortunas individuais.
Esta non é unha cuestión menor, porque nas sociedades capitalistas
a acumulación de capital é un elemento clave para a inversión, e esta
condiciona os factores de produción, especialmente as dotacións de
capital, os bens de equipo, o circulante e as posibilidades de chegar a
novos mercados. A alternativa a esta acumulación privada é a acumulación pública. Certo que, no seu defecto, o capitalismo desde a súa
orixe, pero especialmente o capitalismo avanzado, substituíu a acumulación de capital nas empresas de produción de bens e servizos para
as persoas pola acumulación nas empresas (públicas ou, as máis das
veces privadas) que prestan diñeiro ou outros servizos financeiros.
Pensemos, en primeiro lugar, na alternativa da acumulación pública
de capital. O sistema impositivo o que pretende non é soamente redistribuír a riqueza. Ningunha economía familiar é duradeira no tempo
se non é quen de combinar a distribución inmediata coa provisión a
medio e a longo prazo. Só as sociedades de subsistencia poden pensar
exclusivamente en termos de distribución inmediata dos bens actuais.
O que ten sentido é aforrar para o futuro e investir naqueles bens
compartidos que deixan en mellor posición o conxunto da familia. A
fortiori, e levando ao extremo o paralelismo entre os países e as economías domésticas, os impostos serven para ter unha provisión para o
Cf. p. ex. H. R. Kerbo Estratificación social y desigualdad, Mc Graw Hill, Madrid,
2004, pax. 24ss.
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futuro (a caixa da Seguridade Social para as pensións funciona non só
pagando aos xubilados do presente, senón tamén co aprovisionamento
de diñeiro para as futuras pensións), e para poder realizar tanto gastos
que incrementen os factores de produción nacionais, como para realizar investimentos (transporte e comunicación, telecomunicacións,
chan industrial, edificios dotacionais…) que repercutan na capacidade
do país para producir e distribuír riqueza entre as persoas e entre os
territorios.
Só que o Estado, en ocasións, ten que resolver problemas ou atender compromisos para os que non recada abondo e non ten suficiente
diñeiro acumulado, salvo que queira comprometer o benestar futuro e
a súa capacidade de actuación. Para resolvelo recórrese ao crédito (o
mesmo que faría calquera familia). Se un Estado é bo pagador, igual
que un particular, atopará axiña quen lle queira emprestar diñeiro. Pero
se non o é (non só porque no pasado pedise prestado e non devolvese,
senón porque estea pedindo fiado máis do que é capaz de producir e
de aforrar), as empresas privadas de crédito optarán por non emprestarlle o diñeiro, ou facelo cuns xuros moi elevados que fan moito máis
gravosa a débeda, pero que aseguran o cobro de parte da mesma e a
adquisición de dereitos elevados nun hipotético concurso de acredores
en caso de insolvencia.
Fica así explicada a necesidade do rescate grego: ante a imposibilidade de que sexa o Estado Grego, a través do seu sistema fiscal, quen
recade o diñeiro para financiar o actual nivel de gasto e garantir os
pagos comprometidos para o futuro, e ante a imposibilidade de obter
préstamos no sistema privado, teñen que ser os socios da Moeda Única, xunto co Fondo Monetario Internacional (unha das institucións de
Bretton Woods) quen acudan a prestar diñeiro ao país en apuros. Só
que este mecanismo non se pode universalizar neste momento, e menos cando, ao lado de países de pequenas dimensións, como Irlanda e
Portugal, son cuestionados outros de gran peso demográfico e económico, como España e Italia. A solución pasa por aceptar recortes nos
niveis de gasto e nos compromisos adquiridos no presente e no futuro
que fagan crible aos Estados como pagadores.
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Velaí a razón, que ás veces se esquece, para que a banca, máis que
ningún outro sector, recibise o apoio dos gobernos cando a crise das hipotecas e os derivados financeiros deron inicio á maior crise do sistema
capitalista desde a II Guerra Mundial. A banca, pública ou privada, é
o elemento clave para o desenvolvemento da economía capitalista. É
necesaria para o funcionamento económico do sistema, mesmo cando
crea disfuncións que o poñen en risco. E os Estados necesitan da banca para evitar o colapso do sistema. Digámolo con claridade: o rescate
da banca non foi unha operación indecente desde o punto de vista ético; foi unha operación intelixente para salvar o actual modo de produción. Ora ben, fagámonos dúas preguntas a este respecto: era posible
unha economía diferente da capitalista? E, o resultado actual é o único
posible como resultado da decisión de rescatar a banca?
De forma provisional, respondamos á primeira pregunta dicindo que
nos niveis microeconómicos é posible e desexable ensaiar formas económicas non capitalistas, pero en agregados nacionais, continentais ou
mundiais non temos unha alternativa viable que poida garantir unha
vida digna ás persoas máis vulnerables dos países centrais, nen sequera
de boa parte das poboacións urbanas dos países periféricos.
Respecto da segunda pregunta, debemos contestar que o resultado
debe ser (aínda estamos a tempo) unha maior regulación do sector
financeiro, un goberno máis global de produtos e mercados cada día
máis mundializados, e un maior gravame (polo menos en espazos como
o europeo) dos movementos financeiros non produtivos. Maior regulación pode significar maior presenza do Estado no sector financeiro,
aproveitando que os rescates foron pagados co diñeiro dos impostos
dos cidadáns para devolverlles ese esforzo en forma de participación
pública no capital dos bancos.
Por desgraza, os movementos recentes entre nós apuntan na dirección contraria, aproveitando a situación para sacar ás Caixas de Aforros
do control público, a pesar do efecto de politización e escasa eficiencia
que está a ter en ocasións, para entregalas progresivamente ao dominio
privado. Naceron para crear unha alternativa ética no sistema bancario
do mercantilismo e dos primeiros tempos do capitalismo. A actual dis36
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cusión parece centrarse máis na súa toma de decisións e no modo de
facelas viables logo de estar metidas nunha forma de entender a economía que nos levou a hipotecar o noso futuro mentres consumiamos
avidamente os recursos dispoñibles para hoxe, e non tanto en que retomen os seus obxectivos fundacionais de axuda ás persoas con maiores
necesidades económicas, que supoñan unha alternativa ética dentro
do sistema financeiro e que permitan articular iniciativas económicas
enraizadas nas capacidades da xente e dos territorios en que habita.

Queda algo que poIdamos facer?
A ética non debe ser, sen máis o reino do posible. Como dicía Max
Weber, cómpre conxugar a ética da convicción coa ética da responsabilidade. Nestas liñas, reforcei a necesidade de actuar con responsabilidade, atendendo á realidade que se nos impón, en certo modo. Con
todo, o fondo non é o conformismo, senón unha invitación a afondar
nos valores últimos que sustentan a nosa vida social. Por iso cómpre
preguntarse pola posibilidade de facer algo, e de facer algo distinto.
Coido que o primeiro paso consiste en recoñecer que tanto individual como colectivamente estivemos a vivir por riba das nosas posibilidades (e, de paso, por riba das posibilidades do planeta e do conxunto
da comunidade humana). No comezo da crise, ese recoñecemento,
desde o punto de vista individual, levou a unha contracción do consumo. Como os parámetros económicos actuais esixen un crecemento
continuado da economía, a contracción do consumo fixo medrar o desemprego, este incrementou os impagos que introduciron novos riscos
no noso sistema financeiro. E, ao mesmo tempo, levaron ao Estado a
ter máis gastos en protección social e en incentivos á economía e menos ingresos derivados das actividades produtivas. Por iso toca facer o
exercicio do recoñecemento colectivo da necesidade dun axuste. Ese
recoñecemento ten unha dimensión política, pero o que estou suxerindo apunta a un cambio na nosa cultura social.
En segundo lugar, debe haber unha intención clara de realizar un
esforzo colectivo, e de articulalo arredor do Estado e dos mecanismos
de solidariedade da sociedade civil. A ética individualista e hedonista
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que predicaba o éxito individual e demandaba prestacións públicas de
calidade ao tempo que pedía baixadas de impostos debe ser substituídas por outra ética que predique o esforzo colectivo, a austeridade e o
mantemento da cohesión social.
A partir do recoñecemento da hybris colectiva que levou a un exceso
de gasto e a hipotecar (literalmente) o noso futuro social e económico,
mentres gastabamos a renda dispoñible, e asumida a necesidade de
facer cada quen a súa achega á casa común en que habitamos (que se
debe traducir en impostos maiores e máis proporcionados coa renda
de cada quen), convén realizar unha reflexión sobre a distribución a
realizar.
Nese punto, hai que reclamar que se faga algo diferente desde o
poder político. Pódense distribuír os recortes nas arcas públicas doutra
maneira5. Pero, ao final, cómpre ter unha maior ambición nos mecanismos reguladores que permitan maiores ingresos e consigan estabilizar
o sistema. Citemos algunhas iniciativas posibles: unha maior regulación dos mercados financeiros, especialmente dos mercados de derivados, cunha maior carga impositiva para os mesmos, así como maiores
esixencias de transparencia. Ao mesmo tempo, a creación dun imposto, cando menos no ámbito europeo, sobre as transaccións financeiras
internacionais, que nutran os fondos de rescate bancarios futuros (ou
mesmo outras formas de inversión social global). Haberá que facilitar
o novo mapa financeiro, especialmente en relación coas Caixas de Aforros. Serán necesarios impostos especiais sobre as grandes fortunas,
especialmente cando estas non están relacionadas coa economía produtiva; e unha loita decidida contra a fraude fiscal, que non será posiO diario Público (domingo 16 de maio de 2010) indica algúns capítulos posibles
de recorte de gasto e mesmo cuantifica como aforrar 15.000 millóns de Euros: 3.100
millóns de recorte en gastos militares, 6.750 millóns en axudas á banca, 900 millóns
de axudas á Igrexa Católica, 1.165 millóns en exencións aos premios da lotería e 1.120
millóns en cargos de libre designación. Non é este o lugar de valorar a proposta, senón
citala co obxecto de indicar posibles vías de debate, dado que case a metade desa
cantidade constitúen o Fondo de axuda á banca.

5
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ble sen unha presión internacional contra os paraísos fiscais e contra a
protección que estes ofrecen aos delincuentes económicos.
Ao mesmo tempo, debemos manter a solidariedade, tanto no ámbito
internacional, a través do incremento das medidas de cooperación para
o desenvolvemento, como a nivel local, mantendo as prestacións por
desemprego, as relacionadas co mínimo vital das persoas e as de solidariedade interxeracional, cos maiores e tamén cunha infancia máis
escasa e máis dualizada que nunca. E reforzando tamén a cohesión
entre territorios e culturas, para evitar a exclusión por razóns de procedencia, de adscrición ou de residencia.
Pero máis que nunca, é hora de crear unha cultura social da austeridade, de mobilizarse por un novo sistema social e económico no que
as persoas e as súas necesidades estean no centro e apostar por unha
política económica austera e redistributiva.
Santiago González Avión
Rede Galega contra a Pobreza (EAPN-Galicia)
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Novoneyra: A misa sobre a terra
Marica Campo

Tomo emprestado o título dun texto de Teilhard de Chardin e non
deixa de ser paradoxal, tratándose de Novoneyra, un autor que sempre
se confesou ateo. O xesuíta, paleontólogo e filósofo francés escribiu
baixo esta epígrafe unha longa e fermosa oración. Atopábase nunha
expedición científica no deserto de Ordos, probabelmente o día da
Transfiguración, e non lle era posíbel celebrar a Eucaristía: “Non teño
nin pan, nin viño, nin altar. Outra vez, Señor. Xa non nos bosques do
Aisne, senón nas estepas de Asia. Por iso transcenderei os símbolos
para mergullarme na pura maxestade do Real, e eu, o teu sacerdote,
ofrecereiche o traballo e a aflición do mundo sobre o altar da terra
enteira”.

A relixión
Sobre o altar da terra enteira, da que foi privilexiada metonimia o
Courel, oficiou tamén Uxío Novoneyra a súa misa. Como a dos antigos
druídas, os sacerdotes celtas, a súa foi unha relixión da Natureza. Mais
se naqueles parece evidente a crenza nunha outra vida, nomeadamente pola transmigración das almas e a existencia dos deuses, no noso
autor todo remite á humanidade. O ser humano, sempre un e sempre
outro, a medir o tempo como a auga que esvara polas follas dos castiñeiros nos soutos courelaos. Así os seus ritos e os seus pregos diríxense
ao aquí e o agora, o que non se contradí cunha supervivencia alén da
morte. A que se tece con fíos de amor e memoria mentres esta dura,
aínda que sexa a cadora máis borrosa.
“ANDO limpando a casa de cacharros e trastos
lacenas e faios sin deixar rechubazo.
Ando a tocarlle as maos ós antepasados…”
(De Os Eidos)
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E, sobre todo, a voz da historia, a lingua, océano que recolle todas
as existencias, as pequenas e as grandes, as pinguelas e os ríos caudalosos. As palabras dos poetas e as do pobo que llelas forneceu. Porque
Novoneyra non cría en Deus, mais si no verbo que crea e perpetúa.
“ANQUE caia o Monumento á Ausencia
ti quedarás como nós quedaremos
pois xa estamos na Lingua
con tódolos rostros do noso pobo
cada un co seu xeito
que se animan e volven cando falamos
como agora.”
“Despois de mortos
aínda inordiña morremos
e tra-la lembranza
xa só na túa Lingua quedas.”
(De Este brillo premido entre as pálpebras)

A mística
Tense falado abondo do orientalismo na poesía do autor de Os eidos,
nomeadamente no libro así titulado. El mesmo ten declarado o seu
gusto polas literaturas da China e do Xapón, así como polos textos sagrados do hinduísmo. O parentesco de moitos dos seus textos co haiku
é evidente. Xorde a dúbida de se este é froito da influenza daqueles ou
resultado do inconsciente universal. Sobre isto aconsello a lectura de
O orientalismo de Novoneyra, de Consuelo García Devesa, publicado
no número 106 da revista Grial en 1990. O meu propósito é guiarme
por algúns conceptos da práctica zen para comprender o exercicio poético do courelao. Este, o exercicio poético, non transcorreu en paralelo
coa súa vida, foi a súa vida. A práctica dunha mística pagá que o achegou ao propio ser e ao ser do mundo.
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Quero camiñar con cautela á hora de empregar termos das relixións
orientais que, certamente, non coñezo a fondo. Aínda así, atrevereime
a empregar algúns porque coido que lle poderían acaer á poesía de
Novoneyra ou, cando menos, alumarnos na súa análise, aínda que sexa
por contraste. Serán nirvana, mantra e Shangri La.
El era, sen dúbida, un contemplativo. Isto non obsta para que en
ocasións deixe ver tamén nos seus textos unha dimensión dionisíaca,
que a tiña e ben marcada. Talvez a fronteira non sexa doada de trazar,
como neste poema de 1958:
“Eu ás veces quédome sin nada.
Afonda o que teño
na door do que me falla.
Sin deus ó que erguer pregos
acóllome á túa ollada…”

Non é casual que o autor, na edición de Os eidos de 1981 escribise a
continuación este outro:
“CÁNTOS outonos e longos invernos
pasando a ollada –espello a espello–
da coor dos teus ollos á coor do ucedo!”

Que non nos enganen a métrica e a rima para nos facer pensar que o
de “espello a espello” foi unha esixencia delas, un sintagma prescindíbel. Trátase, en realidade, dunha verdadeira explicación do que acontece nos poemas de Novoneyra. É imposíbel distinguir onde acaba a
paisaxe e comeza o poeta que a canta. Nunca saberemos quen se mira
en quen. Os espellos multiplícanse. Velaí algúns exemplos:
“PASAN pasan as nebras…
Eu sinto que me deixan e me levan…
Esta door que agarda só que a acendan!
Ise algo meu que en todo se me queda!”
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“TENDO o meu silencio
e paro o tempo…
Gran boi deitado
serra do sol
onde eu son
ca uz i o carpanzo!”
“ESTA tarde o aire é meu amigo.
Voume sumindo sumindo.
Se o aire quer
chegarei a non ser ninguén”.
(De Os Eidos)

O nirvana, como é sabido, é ese estado en que desaparecen os desexos materiais e prima a espiritualidade.
Non lle poderiamos chamar nirvana a esta situación en que o poeta
se baleira de si mesmo para se confundir coa terra? Certo que asociamos o nirvana ao benestar que acompaña a ausencia de sufrimento
pola desaparición dos desexos, polo acougo total, e isto non acontece
así no poeta a que nos referimos. No vougo absoluto que se produce no
home que deixou de ser para se transfundir na natureza, aboian, porén,
a soidade e a morte como expresión superlativa da dor.
“SEGÚN a tarde vai caíndo
vánseme sumindo
os soños na sombra e vai medrando
a door.
Según a noite vai enchendo
vánseme perdendo
os soños na sombra e vai podendo
a door.”
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Para liberar a mente do fluxo continuo de pensamentos que a confunden, os que practican a meditación zen repiten palabras, frases ou
textos máis longos. Son os mantras. Neles, os sons son moi importantes.
Os poemas de Novoneyra están pensados sobre todo para recitar, de
aí a súa escrita fonética, tan ligada á fala. Recitar ou cantar, que é un
outro xeito de facelo:
“NON de escribir. Cantar é d-outro acento
d-outro soño i empeño”

Ben sei que os versos que acabo de citar teñen outras lecturas, mais
coido que non se pode desbotar a que eu fago.
Os mantras tamén se teñen definido como mecanismos con poder
curador. Quen non experimentou alivio nun momento difícil ao repetir
unha xaculatoria ou un salmo? Non se entenda que desprezo o valor
que a oración ten para os crentes, mais coido que a miúdo teñen o
efecto dos mantras. A sabedoría popular hai moito que o descubriu e
enunciou no refrán aquel que di “quen canta o seu mal espanta”.
Novoneyra traballa os sons coma un ourive os metais preciosos. O
seu fonosimbolismo, tan ben estudado polo profesor Claudio Rodríguez Fer, é un verdadeiro achado. Nos poemas do lobo a reiterada
presenza do o suxire tanto o ouveo deste animal como a escuridade do
seu tobo e a noite en que se move. Mais, deixando estes á parte, hai
unha musicalidade nas palabras e nos versos que convida á repetición.
Velaí algunhas mostras tomadas de Os Eidos:
“NO bicarelo do bico do brelo
canta o paxariño.
No mesmiño
bicarelo do bico do brelo.”
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“NOITE e souto!
Souto e chuvia!
Chuvia e noite!
“ÚA o pombo
Pro sol longo…
Arrola a rola.
Conta o paspallá.
Mapoulas roxas
No ouro do pan!
/
NADA está lonxe.
Os campaiños das uces
cobren os montes
de ferruxe.
“SUMIO do monte
ouh
serra sola
de onde o ollar volve
nun longo agora!

Shangri La é o mito budista do paraíso perdido. Alí vivirían os seres
inmortais en íntima comuñón coa natureza, cabo xa da fonte da sabedoría. O paraíso de Novoneyra, o Courel, evoca tamén aquel territorio.
Apartado coma el (tense buscado nos cumes do Tibet), coma el mergullado na néboa e no misterio, e poboado tamén de seres que alcanzaron
certa sabedoría. Mais non son felices na plenitude da presenza dos
deuses, senón heroes da supervivencia en condicións hostís.
“COUREL dos tesos cumes que ollan de lonxe!
Eiquí síntese ben o pouco que é un home”
“Terras outas e solas!
Serras longas mouras!
Eu son esta coor de soidá…
46
286

Encrucillada 168, maio-xuño 2010

Novoneyra: A misa sobre a terra

Ancares soñados co lonxe!
Penas de Marco de Medio Mundo en ringuileira
Do Candedo ás Moás!
Cimo da Devesa!
Alto da Lucenza
Formigueiros Montouto Pía-Páxaro
tesos cumes do Courel! Pobos probes
ardidos de tristura mouros de queimados!
Lor ruxindo polo val pecho!
Ucedo e ucedo!
Fontiñas outas
penedos
carrozos escuros
fragas agros soutos e devesas!
Labregos e pastoras
que sólo vistes
istes tesos i estes vales!

Dionisos
Como xa anunciei, hai tamén un Novoneyra marcadamente dionisíaco. Se se me permite a comparanza, un goliardo. Como aqueles
clérigos vagantes que rendían culto por igual á poesía, o viño e as puellae, o autor canta as delicias carnais. Porén, sempre aboia a tristeza e
a lembranza da morte. Precisamente estes praceres veñen a conxuralas
aínda que sexa por pouco tempo. O Poema dos Caneiros de Muller pra
lonxe é unha boa mostra disto:
“MANDEO inorde ó son da noite.
As ondas do río devalaban lenes
levando as barcas soltas pro infindo do mar i a noite.
Sobor das barcas:
as mulleres! o viño! as viandas!
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As ondas do río devalaban lenes
levando as barcas soltas pro infindo do mar i a noite.
Comemos e bebemos pra ledicia.
As ondas do río devalaban lenes
levando as barcas soltas pro infindo do mar i a noite.
O viño e as viandas érguenme á lúa chea.
As ondas do río devalaban lenes
levando as barcas soltas pro infindo do mar i a noite.
Cando o viño roxo que non perde a coor no cor
xa non abondaba á nosa sede
chegámolos beizos a vasos máis fondos.
As ondas do río devalaban lenes
levando as barcas soltas pro infindo do mar i a noite.
As mulleres eran verdadeiras coma o viño.
As ondas do río devalaban lenes
levando as barcas soltas pro infindo do mar i a noite.
A medida que o tempo pasaba alongábame da morte.
As ondas do río devalaban lenes
levando as barcas soltas pro infindo do mar i a noite.
No milagre longo coidei seguir sempre nas barcas
devalando.”

A Deusa Branca
Na maioría das relixións hai unha figura feminina, unha Deusa Branca para dicilo ao xeito de Robert Graves, que tan ben estudou este mito.
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Na obra de Novoneyra, se nos atemos ao longo poema escrito a xeito
de ladaíña, poderiamos identificala con Galicia. O autor acode a un
formato coñecido popularmente, do mesmo xeito que Lamas Carvajal
no seu Catecismo do Labrego, para facer unha pregaria-manifesto:
LETANÍA DE GALICIA
GALICIA digo eu ún di

GALICIA

GALICIA decimos todos

GALICIA

hastr’os que calan din

GALICIA

e saben sabemos
GALICIA da door

chora á forza

GALICIA da tristura

triste á forza

GALICIA do silencio

calada á forza

GALICIA da fame

emigrante á forza

GALICIA vendada

cega á forza

GALICIA tapeada

xorda á forza

GALICIA atrelada

queda á forza

libre pra servir

libre pra servir

libre pra non ser

libre pra non ser

libre pra morrer

libre pra morrer

libre pra fuxir

libre pra fuxir

GALICIA labrega

GALICIA nosa

GALICIA mariñeira

GALICIA nosa

GALICIA obreira

GALICIA nosa

GALICIA irmandiña
GALICIA viva inda
recóllote da TERRA

estás mui fonda

recóllote do PUEBLO

estás n’il toda

recóllote da HISTORIA

estás borrosa
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recóllote i érgote no verbo enteiro
no verbo verdadeiro que fala o pueblo
recóllote pros novos que vein con forza
pros que inda non marcou a malla d’argola
pros que saben que ti podes ser outra cousa
pros que saben que o home pode ser outra cousa
sabemos que ti podes ser outra cousa
sabemos que o home pode ser outra cousa

O home
Novoneyra foi, por riba de todo, un home íntegro: endexamais se
vendeu nin se alugou. Dixo sempre a súa verdade, que era a mesma
da terra. Nese senso, cómprelle o cualificativo de poeta telúrico. Os
fenómenos telúricos, volcáns e terremotos, son forzas fatais e cegas.
Fatal, no senso de ineludíbel; mais non cega, senón intelixente, é a voz
do courelao. Non proxecta os seus estados de ánimo sobre a paisaxe,
a practicar a chamada “falacia patética”. É algo moito máis fondo: a
comuñón total de home e terra. E non só como individuo, tamén como
pobo que ten dereito a existir dignamente.

Coda
Nas composicións musicais, a coda recolle ao final a parte fundamental da peza. O leitmotiv da obra de Novoneyra foi, sen dúbida, o
amor. El sabía ben que deviña noutro ser máis grande e perfecto no
exercicio de amar. Sexa, pois, este poema dun só verso, rodeado de
silencio por tanto, a coda. É do libro Muller pra lonxe:
“NUNCA eu fun como te amo”
Marica Campo
Escritora
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Berros e laios
a ondas de saudade
1
SINTO unha cousa
que se apousa en min e non me toca...
2
VEO a noite. Veome a noite...
Veo a sombra e tocoume...
3
ISTE desacougo... Ista cousa... Ista mao xorda
que tira... Iste querer irse sin saber pra onde.
4
AGORA o meu corazón é unha chaga encendida.
Unha mao loba anda escalazándome a ferida...
5
FOI coma se caira n-unha cova:
Antes era noite i-era dia.
Agora é todo unha negrura loba.
6
Prego do enfermo.
SEÑOR, ti que tiveche chagas,
deixa que pase ista dor da ialma
que doi e farta.
Pero aparta Señor
ista dor da carne que somentes doi.
Uxío Novoneyra
Caurel - Xaneiro do 1954.

!CarlosMaside! ¡Meu querido maestro!:
Sigo vivindo n-ista terra outa e soia do Caurel.
Algunhas veces o tempo páraseme e véñenme
ondas de saudade, coma istas. Dispois outra
vez igoal: a vida de onte de antonte e de anteantonte...
Encol da miña esperencia da saudade ando a
escribir en prosa unha peza de teatro titulada:
“A noite é mais que unha pecha escuridade”.
É unha traxedia. N-ila o único que morre e o
tempo que espira nas nosas maos.
Namais. Unha forte aperta. Eugenio
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Prima nótula
Luís Cochón

Que ben lles viría ós de Encrucillada este poemiña de Novoneyra,
díxome un meu amigo, cando acabou de ler (nº 6) estes catro versos
cristolóxicos, Cristo Señor, da dor e da Paixón, Señor aflito e prostrado:
que sofre.
Paréceme que non hai outra mención a Xesucristo na poesía galega
de Novoneyra édita ou (polo de agora) inédita, sempre o tivemos por
poeta civil, case nunca relixioso. Por máis que nas prosas se mostre,
aquí e acolá, a dimensión sacral da poesía. En certo modo o courelao,
gran rapsodo, sabía desa súa misión augural e ductora, investido como
estaba –e iso pensaba– do sagrado ministerio, do mester de poesía:
“Porque o sagrado, xa non digamos o relixioso, o sagrado é o máis profundo. As capas máis profundas do teu recordo. As capas que responden ás primeiras miradas, ás olladas de neno. O que está primeiro
sedimentado, iso é o máis sagrado e o máis profundo”, segundo acaba
de recordar, con palabras do autor, Antón Baamonde. “E n’Os eidos
vaise por esas primeiras capas de memoria, por profundas medicións
do mundo, a por esas olladas de cativo tan tremendas, tan desprovistas
de intención e de nada. Que van a polo mundo”.
No último Valente, tan respectado por Uxío Novoneyra, aparece –di
el– na poesía unha nostalxia da santidade “que, a veces, o poeta sustenta na súa persoa”. Pero isto levaríanos moito máis alá.
É o caso que no ano 1953 convalecía o poeta dunha pleuresía que
herdou do seu pai e que a través de Uxío veu a un, ou dous, dos seus
fillos aínda hoxe. Foi unha enfermidade delongada porque tardou case
dez anos de quitala de si (1953-1962) e da que tivo que ser tratado e
asistido no Hospital Militar de Lugo (aínda non cumprira enteiro o
servizo). Consérvanse cartas da época, a miúdo esmagadoras e magoantes, enviadas ó seu mellor amigo, Ramón Piñeiro.
O título da serie, ou suite, é moi expresionista. Hai que inscribir os
versos como “prego do enfermo”.
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Hase saber que as composición 1, 2 e 6 non están n’Os eidos na
versión definitiva (se se pode falar así). Si que están as 3, 4 e 5 (con
mínimas variantes ortográficas ou pouco significativas).
Son versos de dolor, de padecemento físico e anímico, de enfermidade e prostración. Cova, noite, negrura: “Unha mao loba anda escalazándome a ferida”.
No fondo dese couso o poeta pode ver ou entrever a morte. Non é
estraño que nos derradeiros pesadelos antes de falecer, o poeta soñaba
con lobos, que se volvían contra el na disputa da casa grande. Xa non
aqueles lobos rampantes, heráldicos, príncipes da noite e da soidade
–territorios da elexía– que tiveron a Fole e a Novoneyra como inventores literarios entre nós.
O poema máis importante é o número 6, o Prego. A invocación en
primeiro termo: Señor, en zona especialmente marcada (cando se repita o mesmo vocativo, irá tamén no final do verso terceiro). A separación
aparente pero contraposta: “ista dor da ialma” / “ista dor da carne”. O
poeta pídelle a Cristo Señor que pase –que vaia pasando– a primeira,
pero que aparte (‘tolla’, ‘quite’) a segunda de si. A dolor da alma “doi e
farta” (‘cansa’, ‘sacia’); a dolor da carne “somentes doi”.
O poeta ten a súa estilística moi ben aprendida: os paralelismos, as
rimas internas, as anáforas, todas esas estadas onde o autor vai colgando os versos e os artificios da súa arte.
O problema está no aparte que incorre no poema para reflectir unha
visión cristolóxica ben coñecida: aquel desfalecemento de Xesús pedíndolle ó Señor:
Meu Pai, se queres, arreda de min este cáliz.
Por máis que a lectio difficilior nos leve a un verso, a un poema, a un
poemario, España, aparta de mí este cáliz, sobre a guerra civil, que César Vallejo, en España, publicou no ano 1937. Algún amigo madrileño
do grupo de Ferlosio e Aldecoa lle fixo chegar a Novoneyra os versos do
cholo Vallejo. Nos anos 50-51 prodigouse o noso rapsodo, en Madrid,
en recitais nos que non faltaban os poemas do poeta peruano.
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Fronte á poesía relixiosa ou sacral daqueles anos, cando había que
mirar o Ceo para non mirar a terra devastada e en penuria, cando
houbo nunha enchente de poemas celestiales, Novoneyra –aínda que
non veña ó caso– parece crer sinceramente (nas cartas hai mencións ó
nacemento de Xesús, o neno, ou ‘nino’ como se di no Courel).
Cinco anos despois, no 58, data Novoneyra estes outros versos que
non podemos furtar:
Eu ás veces quédome sin nada.
Afonda o que teño
na door do que me falla.
Sin deus ó que erguer pregos
acóllome á túa ollada...
Trátase dun poema clave para o mundo das elexías (o pasar), se cadra
o lugar do canto máis persoal, que subsume a poesía toda, antes e despois, de Uxío Novoneyra. O poema, como tal, apenas precisa comento:
o poeta parece deixar de crer, algo percibido como ausencia, fronte a
presenza. Que ollada é esa, a da amada? Ou, por mellor dicir, a ollada
da natureza, da Terra?
Luís Cochón
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Na morte do meu pai
Pedro Castelao
Un primeiro borrador do texto que publicamos a continuación foi lido no
final da eucaristía que celebramos o xoves, día 15 de abril, na capela da Universidade Pontificia Comillas de Madrid en recordo do meu pai, finado o 1 de
abril de 2010, día de xoves santo.

Meu pai chamábase Juan Ventura Fernández García. Naceu en Corrubedo no ano 1932. Morreu, pois, o xoves santo deste 2010 á idade
de 78 anos. Foi o maior de cinco irmáns. Tres homes e dúas mulleres.
Aínda que Corrubedo é un pobo mariñeiro e toda a miña ascendencia
paterna traballou e viviu no mar, de mozo, meu pai aprendeu o oficio
de carpinteiro, pero despois, como non podía ser doutro xeito, pasou
toda a súa vida navegando. Xa maior estudou en Pasajes e sacou o título de Mecánico Naval Maior. Viviu en Santander catorce anos. Na
pensión de Turna, na rúa Vargas, número 13. Un par de meses antes
deste fatal e inesperado xoves santo chameino a Ribeira: «Papá, teño
que dar unha conferencia en Santander. Sobre Hans Küng. Podías vir
comigo». Fomos en tren desde Madrid. Aproveitamos toda unha mañá
para pasear, falar e atoparnos co seu Santander da mocidade. «Desculpe, señora, non estaba aquí a Igrexa dos frades agostiños?» «Si, pero
hai trinta anos que a trasladaron». O resto estaba igual. Todo no seu
sitio, agás os amigos xa defuntos. Coa excepción de Julio. Un vello
amigo que tivo a xenerosidade de vir, incluso, á conferencia. «Estás
coma sempre». «O mesmo digo, Juan».
A miña nai viviu dous anos nesa preciosa cidade cántabra antes de
regresar co meu pai e meu irmán maior, Fran, que naceu alí, a Ribeira,
á casa dos meus avós maternos. Unha casa que, no último ano e medio,
pasou de estar viva e habitada polos meus pais e avós, a quedar agora
practicamente baleira. Que meu pai me acompañase a Santander foi
unha fortuna para min e unha ledicia para el. Na nosa infancia, en Ribeira, Santander tiña unha fasquía quasi-mítica. Teatros, cines, ballets
Encrucillada 168, maio-xuño 2010

57
297

Pedro Castelao

na praza porticada, paseos marítimos, librarías, cafés e faladoiros. Os
seus anos de solteiro, con viaxes pola zona, lecturas de novelas costumistas, e amigos. E os seus primeiros anos de casado. A xuventude
de miña nai e o nacemento do seu primoxénito. Días de viño e rosas.
Recordos perennes de tempos idos que nós escoitabamos coma quen
oe falar do Edén.
Ao meu pai sempre lle gustou ler. Na súa biblioteca atopei, sendo
adolescente, o primeiro libro de teoloxía que lin na miña vida: Creo en
Deus pai, dun tal Torres Queiruga. «Papá, e este de quen ven sendo?».
«É un veciño de Aguiño, meu fillo. Un cura moi listo». Viaxou por todo
o globo terráqueo e, de volta, sempre nos contaba as súas estanzas nos
lugares máis remotos: Groenlandia, Suráfrica, Namibia, Brooklyn, o
Golfo Pérsico, as Malvinas. Coñecía o Mediterráneo coma un labrego
coñece as súas leiras. Barcelona, Valencia, Marsella, Nápoles, Corinto,
Siria, Alexandría, Trípoli, Istambul, etc. «Son o clásico galego, meu
fillo, andei por todo o mundo e non coñezo a miña terra».
Meu pai amou a súa terra, a súa lingua e a súa cultura galega de
forma espontánea e natural. Nunca falei con el noutro idioma que non
fose o galego. Tivo sempre un punto de amargura patrio que transformou nunha moderada e contida rebeldía, pero verdadeira rebeldía:
«mira que ter que ir a Santander para saber que Valle-Inclán nacera na
Pobra do Caramiñal... Non sabemos o que temos».
Meu pai foi un traballador incansable. Aínda que notou o cambio –a
peor, se se me permite– cando se xubilou: «meu fillo, traballaba menos
no barco que na casa». De feito, coa súa xubilación recuperou o oficio
xuvenil de carpinteiro e dedicouse a aquelas obras de restauración que,
polas horas requiridas e a dificultade da empresa, ningún carpinteiro
profesional quería aceptar. Facía todo á man: con cepillo, trencha e
alunado. Deunos un inesquecible exemplo asumindo traballos domésticos en axuda da miña nai. Foi un pai cariñoso na intimidade do fogar
e recto na súa vida social. En Ribeira, coma noutros lados, fixéronse moitos cartos en pouco tempo e non sempre licitamente. Meu pai
sempre mantivo o sentido relixioso do traballo e da honradez. «Meu fillo, non hai nada mellor na vida que poder erguerse pola mañá, despois
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de ter durmido coa conciencia tranquila, e poder pasear por Ribeira
saudando a todo o mundo».
En moitas ocasións practicou a caridade cos pobres. «Cartos non che
dou, pero se queres un bocadillo ven que cho compro». E mercáballo.
Sempre mantivo unha viva e entregada vinculación coa Igrexa. «Meu
fillo, o home nunca é máis grande que cando está de xeonllos ante
Deus». «Iso non é certo, papá, eu cando me axeonllo son máis pequeno». Direi no meu descargo que tiña tres ou catro aniños. A vinculación coa Igrexa vén de vello na miña familia paterna: xa a tiña a mía
tía avoa, Francisca, que foi a sancristá de Corrubedo. Sempre houbo
naquela casa unha espontánea e viva conciencia de Deus. Coma do
mar, do vento e da terra. A esta inclinación relixiosa o meu pai chamábaa «a vea mística». «Meu fillo, colléstes a vea mística da familia». Nel
foi moi patente e eu, desde pequeno, tiven a sorte de poder compartila
profunda e explicitamente con el. «Cando algo me atormenta séntome
nos bancos da Igrexa a meditar. Non hai mellor remedio».
Nos últimos días da súa vida volvemos falar da fe, da morte, da esperanza, do perigo e a tentación do último desespero. Dixémonos cousas
que non se poden repetir, pero que afectan ao máis íntimo do noso
ser. Meu pai morreu en paz, acompañado da súa familia e despois de
recibir a última visita dos seus amigos máis próximos. Xosé Manuel,
cura de Mazaricos; Juan, o marido de Gelucha (finada non hai moito);
Pepe, o home de Clara; Manolo Guerra, viúvo de Carmela. Durante
tres días e medio mirou á morte cara a cara. Morreu como viviu: interiormente forte e moi enteiro. Pero cunha substancial diferenza: algo
triste, por deixar á miña nai, por non poder despedirse de Anxo e Sofía
(os seus netos pequenos) e por non poder coñecer ao cuarto neto que
está en camiño. A Gonzalo (o seu primeiro neto) veuno máis a miúdo.
E aproveitouno.
A miña muller e máis eu dubidamos en viaxar a Madrid o martes santo. O luns déronnos a fatal noticia: «a enfermidade do teu pai non ten
cura». «Canto lle queda?». «Non se sabe. Poden ser semanas ou días».
O mércores santo tiña ela que realizar unha proba inaprazable en Madrid para determinar a posibilidade estatística de que o noso próximo
neno teña, ou non, deficiencia mental. Estabamos en Santiago, a 660
Encrucillada 168, maio-xuño 2010

59
299

Pedro Castelao

km. «Énos igual, papá, ímolo querer como veña». «Meu fillo, pola vida
do que se vai non descoidedes a vida do que vén. Ide a Madrid». Patre locuto, causa finita. Viaxamos o martes pola tarde e regresamos o
mércores ao mediodía. Neses tres días que mediaron entre o fatídico
luns santo e o día do seu falecemento, meu pai dispuxo de tempo para
dicirnos o último adeus. E díxonolo. A nós e aos seus amigos. Ao seu
xeito. Con cariño, emocionado, pero sen dramatismos. As súas últimas
verbas cara min foron: «meu fillo, canto che quero». E tamén: «non te
esquezas nunca deste pobre vello». «Nunca, papá».
Estou seguro de que descansa na eternidade de Deus, xunto cos seus
pais e o seu primoxénito, Fran, noso querido irmán maior. Durante
toda a súa vida meu pai amosoume que se vive mellor crendo en Deus
que sen El. A hora da súa morte foi o testemuño final. Tamén se morre
mellor en Deus que sen El. Será unha ilusión, será unha va esperanza,
será todo un erro. Sexa como sexa, meu pai morreu coa esperanza certa
da resurrección. Eu xa non podo concibir a vida sen ela. E iso débollo,
en gran parte, á vida e á morte do meu pai.
Sinto unha profunda pena pola súa ausencia. Non acabo de me poder acostumar ao feito de que xa só está miña nai. Miña nai! Bótoo
terriblemente de menos. Pero espero que me entendades se vos digo
que non sinto dor. Non sinto a terrible esgazadura que deixan as mortes traizoeiras. Coma a de Fran. Maldita curva, maldita noite, maldito
coche. Todas o son, concedido. Pero hai feridas e feridas. A ferida que
deixa a morte do meu pai é unha ferida limpa. Sen mazaduras nin contusións. Meu pai foise en paz e creo que vive en paz. Ao mellor, a súa
paz non é completa, porque se nós lle faltamos a el como el nos falta a
nós o seu descanso aínda non é tal. Quen sabe.
Malia todo, creo que vive na mellor das paces posibles, namentres
hai historia. Creo que está na mellor compaña imaxinable. A mesma,
por outra banda, que temos todos nós aquí, pero que tanto nos custa
percibir. Meu pai está con Deus e con todos os que habitan nel. Agora
que tamén son pai, sei que o amor que os fillos lles teñen aos pais non
é comparable ao amor que os pais lles teñen aos fillos. O dos pais é
previo a todo. Previo, incluso, á existencia do amado. É incondicional
e ilimitado. Pase o que pase, faga o que faga. Non é acrítico, pero si
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constante, en permanente alerta e preocupación. É un amor infinito.
Non hai nada que un pai ou unha nai non fagan polo ben dos seus
fillos. Nada. Absolutamente nada. Nada. Sábeno ben todos os que algunha vez tiveron que baixar aos infernos para rescatar ao seu fillo
da droga ou de calquera outra fosa común. E baixaron. E volverían a
baixar todas as veces que fixese falta. Sempre. Sen condicións. Ata que
a propia morte llo impedise. E máis aló dela se puidesen.
Sendo así o noso amor, que será, pois, o amor de Deus? Ao carácter
inobxectivo de Deus, ao seu ser «outro» respecto de nós, e ao seu ser
«o noso eu máis propio», tamén, respecto de nós mesmos, refírense
os teólogos co termo «Misterio». «Misterio Absoluto». «Misterio Infinito». Con esta verba intentan sinalar que Deus «envolve» todo canto é, ao tempo que se diferenza absolutamente –nunha inimaxinable
superación maximamente positiva– das formas ordinarias do ser. O
«Misterio do Amor de Deus» é, pois, a esencia do cristianismo. Amor
total, sen ambigüidades nin sombras, sen celos nin carraxe. Amor divino puro que xera e envolve ao mundo e a todo canto contén. Dese
amor «misterioso» nace o amor humano. Non hai outra fonte. Non hai
nada alén de Deus.
Pensar, xaora, que o amor dunha nai ou un pai a un fillo, con todo
o que é, non é nada en comparación co amor que Deus nos ten, é
verdadeiramente «impensable». Supera tan esaxeradamente a nosa capacidade de imaxinar que hai momentos nos que só cabe o silencio.
A contemplación extática e o silencio. O agradecemento e a dita máis
fonda, aquela que non alcanza a superficie do rostro, pero asolaga toda
a nosa alma.
Na eternidade do amor de Deus. Aí están meus avós, meu irmán e
meu pai. Esa é a súa nova morada. A do amor máximo e superlativo endexamais acaidamente concibido. A eternidade de Deus. Meu Deus.
Noso Pai.
Meu pai.
Grazas pola vosa presenza e o voso ánimo.
Pedro Castelao
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Vida artificial?
A célula bacteriana de J. Craig Venter
Xosé Manuel Caamaño López

1. Introdución

O 20 de maio de 2010 pasará xa, moi probablemente, a formar parte da memoria colectiva como a data dun grande logro científico: o
Instituto J. Craig Venter publica na revista Science o estudo –firmado
por 24 reputados investigadores– titulado Creación dunha célula bacteriana controlada por un xenoma quimicamente sintetizado. O que ata
agora fora motivo de tramas literarias e cinematográficas, parece que
está xa a converterse nunha posibilidade ao noso alcance. Os titulares
dun e doutro medio de comunicación non se fixeron esperar. “Células
sintéticas”, “vidas de bote” ou “vida artificial” foron tan só algúns dos
conceptos cos que se lle quixo poñer nome a tan sorprendente descubrimento. Parece que por vez primeira, en milleiros de anos, o ser
humano non só rompía co postulado da teoría celular que afirma omnis
cellula ex cellula, senón que pasaba, dalgún xeito, de ser criatura a ser
creador, convertendo así a metáfora do “xogar a ser deuses” nunha auténtica realidade. Que ocorreu verdadeiramente? que hai detrás deste
novo logro da ciencia? podemos os humanos realmente crear vida ex
nihilo? Tales son algunhas das cuestións que formularemos nas páxinas que seguen.

2. John Craig Venter: entre a investigación e o lucro
John Craig Venter. Tal é o nome do coñecido veterano da guerra do
Vietnam e bioquímico de prestixio que está detrás do novo logro. A súa
recente viaxe ao redor do mundo a bordo do luxoso iate Sorcerer II é
un reflexo ben claro das súas inquedanzas, a exploración do mundo das
especies emulando aos grandes exploradores do Beagle ou do Challenger, e unha vida ansiosa de luxo e de riqueza.
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Con publicacións importantes en revistas científicas de ciencia ou
economía, a figura de Venter comezaría a súa repercusión pública sobre todo cando en 1995 logra secuenciar –xunto co seu equipo de colaboradores– o xenoma completo da bacteria Haemophilus influenzae,
constituída por case dous millóns de pares de bases, colocando deste
xeito á xenómica no centro mesmo da bioloxía actual. Pouco despois o
mesmo Venter secuenciaría tamén a bacteria Mycoplasma genitalium e
varios procariontes de diferente tamaño. Outros investigadores, liderados agora por Blattner, farían o propio en 1997 cunha bacteria ben coñecida, a Escherichia coli, e case ao mesmo tempo iniciaríase idéntico
intento en organismos eucariontes máis complexos coma os lévedos:
tal foi o caso de Goffeau coa Saccharomyces cerevisiae. Insectos, plantas e animais inferiores serían tamén obxectivos a curto alcance.
Agora ben, sería en 1997 cando o Instituto de Investigación Xenómica (TIGR) creado por Venter xa en 1992 logo de abandonar os Institutos Nacionais de Saúde de EEUU, rompa a súa relación coa Compañía
Human Genome Sciences para pouco despois crear e dirixir unha nova
empresa, a Celera Genomics Corporation, coa que inicia un grande
proxecto de secuenciación do ADN utilizando o método whole-genome
shotgun, é dicir, un Proxecto Xenoma Humano á marxe do proxecto
público e cun método distinto. A principal diferenza entre ambos, xa
dende que Watson presidía a Oficina de Investigación do Xenoma Humano, residía no manexo da información xenética, é dicir, que o interese de Venter era, ademais da investigación, un fin comercial coma,
por exemplo, a venda de patentes.
Tras varios anos de disputas e controversias, sería en febreiro do 2001
cando Celera Genomics e o International Human Genome Sequencing Consortium –coordinado dende 1992 por Collins tralo abandono
de Watson– publiquen en Science e Nature, respectivamente, a secuencia e o mapa completo do xenoma humano, ou o que é o mesmo,
a posición e localización dos 20-30 mil xenes presentes no organismo
humano, algo que nos permitiu coñecer que tan só unha variación do
0,1% do xenoma é o que diferenza xeneticamente a dúas persoas, que
coinciden, polo tanto, no restante 99,9%. Ata tal punto é relevante a
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figura de Venter e a súa publicación do 2001, que gran parte de investigadores actuais xa o sinalan –ao carón do estudo sobre a hibridación
das plantas de Mendel (1886) e a dobre hélice de Watson e Crick
(1953)– coma un dos tres traballos científicos punteiros na historia da
xenética, á par do estudo realizado polo consorcio público. Non en van
ambos recibiron no mesmo ano 2001 o Premio Príncipe de Asturias de
Investigación Científica e Técnica.
Agora ben, o Proxecto Xenoma Humano, constituíndo o cumio da
investigación xenética, converteuse a un tempo no comezo dunha nova
etapa, a proteómica, é dicir, que unha vez coñecidos os xenes, interesa coñecer como unha determinada secuencia xenética codifica unha
proteína dando así lugar a unha determinada función ou carácter fenotípico. Trátase, por tanto, de identificar as proteínas que os xenes
secuenciados codifican e analizan as súas funcións específicas, algo
esencial para poder controlar a expresión fenotípica de bases xenéticas. Tras varios conflitos internos con Celera Genomics e o fracaso na
venta de datos xenéticos, Venter renuncia á corporación e funda o Synthetic Genomics Institute dedicado á comercialización de tecnoloxía
xenómica e contando con colaboradores de alto nivel científico como o
premio Nobel Laureate Hamilton. Pero será en outubro de 2006 cando Venter funde o John Craig Venter Institute, resultado da fusión de
importantes institucións entre as que se atopan o tamén creado por el
The Institute for Genomic Research. Trátase dun lugar de referencia
na investigación xenética e xenómica, para a que Venter conta non só
con excelentes laboratorios en tres sedes diferentes, senón tamén con
grandes patrocinadores económicos –farmacéuticas e petroleiras–, e
tamén cunha rede de persoas que supera os 400 investigadores, moitos
deles de recoñecido prestixio mundial.

3. O 1.08-Mbp Mycoplasma Mycoides JCVI-syn1.0
O Proxecto Xenoma Humano colocou a Venter na primeira liña da
investigación xenética mundial. Pero, como diciamos, ese foi tan só un
punto e seguido no coñecemento das nosas posibilidades para actuar
sobre os organismos. O desciframento do ADN e os avances na proteó64
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mica fixeron a combinación perfecta para dar un paso adiante en algo
que ata o de agora non era máis que unha ilusión, a creación de vida
totalmente sintética, a “vida artificial”. Tal foi dende entón o obxectivo
de Venter.
O primeiro paso importante era precisar con exactitude cal debería ser o mínimo xenético imprescindible para poder soster a vida. As
súas análises co xenoma da bacteria Mycoplasma genitalium unha vez
secuenciado irían por este camiño, descubrir xenes verdadeiramente
esenciais para poder construír un mínimo vital (o proxecto xenoma mínimo). O resultado deste primeiro paso foi o coñecemento de que máis
de 100 dos 485 xenes que codifican proteínas da bacteria utilizada son
prescindibles cando se van interrompendo de un en un. Unha vez coñecido este dato dun organismo simple, Venter e o seu equipo idearon
unha estratexia para poder unir elementos de tamaño viral que producisen moléculas longas de ADN que lles permitira ensamblar un xenoma sintético de Mycoplasma genitalium, cousa que se fixo mediante a
combinación de enzimas in vitro e a recombinación in vivo do lévedo
Saccharomyces cerevisiae. O resultado foi un xenoma completamente
sintético de 582kpb pares de bases cun crecemento estable como lévedo normal. Obviamente isto ten unha serie de problemas, dado que
non resulta sinxelo que un cromosoma quimicamente sintetizado se
exprese puramente nunha célula bacteriana receptora, que sexa capaz
de controlala totalmente e tamén con capacidade de autorreplicación,
sobre todo pola presenza de elementos non codificados xeneticamente, encimas de restrición ou incluso de elementos extracromosómicas,
algo moi frecuente en todos os organismos, dado que unha célula non
é tan só un xenoma, senón un sistema dual de xenoma e proteoma.
Logo de perfeccionar as técnicas de extracción de xenomas e transplante a organismos diferentes, salvando incluso os sistemas de restrición presentes nalgunhas bacterias e controlando os procesos de metilación, o equipo liderado por Venter foi capaz de sintetizar, ensamblar,
clonar e transplantar con éxito un xenoma de Mycoplasma mycoides
para crear –según Venter– unha “nova célula controlada polo xenoma
sintético”. Este é o seu nome: 1.08-Mbp M. Mycoides JCVI-syn1.0. En
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realidade, o que fixeron foi tomar como modelo de referencia o xenoma secuenciado da bacteria Mycoplasma mycoides, deseñar un modelo
idéntico nun ordenador e fabricar nun sintetizador de ADN un novo
xenoma igual ao primeiro (con 1.08 millóns de pares de bases), con tan
só pequenas mutacións sen importancia, algún xene menos e unhas
marcas –as watermark ou “marcas de auga”– que permitiran distinguir
un do outro pero que non interveñen na viabilidade celular. Hai que
ter en conta que para poderen ensamblar os pequenos fragmentos do
cromosoma sintético tiveron que valerse de organismos naturais como,
por exemplo, o lévedo, dado que a máquina sintetizadora non ten a
suficiente capacidade. O último paso sería transferir o novo xenoma a
unha célula receptora de Mycoplasma capricolum –por ter unha maior
velocidade reprodutiva que a inicialmente prevista Mycoplasma genitalium– á que previamente se lle eliminou o seu propio xenoma, para
que deste xeito fose tan só o novo xenoma sintético –dun só cromosoma– o que controlase todo o proceso de construción, replicación e
expresión da nova célula Mycoplasma mycoides.
Segundo afirmou o propio Venter nunha entrevista publicada no
diario The Independent o pasado 21 de maio, o que conseguiron foi
unha nova célula sintética, sen elementos xenéticos da célula receptora, dado que todo está ditado polo novo cromosoma sintético. Agora
ben, aínda que continúa dicindo que non crearon vida “dende a nada”,
si crearon –segundo el– unha vida distinta da existente usando ADN
sintético, de xeito que a nova célula está totalmente controlada por ese
ADN, é dicir, que se trataría realmente dunha nova célula bacteriana
con máis dun millón de pares de bases nun só cromosoma.

4. ADN sintético, célula sintética e vida sintética
Trala publicación do logro do Instituto Venter deseguida comezou o
debate en torno ao seu verdadeiro alcance. Estamos verdadeiramente
fronte a unha nova vida de laboratorio? Creo que despois do explicado
podemos sinalar algunhas conclusións de interese que, ao mesmo tempo, clarifiquen máis os resultados deste evento científico:
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a) Orixinalidade de novo xenoma: cabe ter presente que Venter e o
seu equipo non deseñaron un novo xenoma, senón que copiaron a información do xenoma dun organismo simple previamente secuenciado. Sería algo así como procesar nun ordenador unha información que
estaba escrita a man sobre un papel, engadindo algunhas correccións
ou rectificando algún dos datos.
b) Impresión de datos xenéticos: unha das verdadeiras orixinalidades,
xa logradas con anterioridade, foi a creación dun cromosoma a partires
dos datos previamente procesados no ordenador. Sería algo así como
enviar á impresora un texto de word pero sen papel, é dicir, imprimindo
tan só as letras en toda a súa pureza. A diferenza está en que o equipo
de Venter, en lugar dunha impresora, utilizou un sintetizador que, a
base de combinar unha serie de produtos químicos, obtiña a impresión
dos datos xenéticos procesados na computadora. Agora ben, para poder
almacenar os fragmentos de ADN que se ían creando necesitaron un
espazo capaz de soportar a lonxitude cada vez maior da cadea xenética,
ata chegar a máis dun millón de bases nitroxenadas. Tal foi o labor do
lévedo, que exerceu de papel para as letras impresas ou de soporte e
garaxe dos fragmentos de ADN sintético.
c) Obtención dunha célula receptora: o seguinte paso sería obter unha
célula onde introducir os datos xenéticos anteriormente creados de
forma sintética. Foi entón cando Venter recorreu á bacteria Mycoplasma capricolum, someténdoa a un proceso de limpeza do seu ADN propio e de todas aquelas sustancias que poderían impedir a inserción do
novo xenoma nesa célula estraña, como, por exemplo, os enzimas de
restrición.
d) A síntese final: o paso último sería transplantar o ADN sintético
a esa nova célula e procurar que, efectivamente, fose o ADN doante
o que controlara a partir de entón todos os procesos biolóxicos como,
por exemplo, a replicación, evitando interferencias estrañas, cousa que
sucedeu con éxito. A partir de entón tan só se expresarían aquelas proteínas codificadas no ADN quimicamente sintetizado, que sería realmente o verdadeiro protagonista de todo o proceso.
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Dito isto cómpre volver a atención novamente cara o título da publicación do Instituto Venter: Creación dunha célula bacteriana controlada por un xenoma quimicamente sintetizado. Fixémonos en que, en
principio, tan só a última parte do título é completamente exacta, dado
que, en realidade, non se creou ningunha célula bacteriana, senón que
se modificou, aínda que substancialmente, unha célula xa existente
coa introdución dun xenoma creado no laboratorio, aínda que na súa
replicación tan só vaia expresar aquelas proteínas codificadas no ADN
sintético. E aínda así cómpre tamén sinalar que o mesmo xenoma non
é senón unha copia dun xa existente e que precisou tamén da utilización de organismos naturais para a súa ensamblaxe, aínda que probablemente ese sexa un obstáculo non de todo insalvable cun sintetizador de maior capacidade. Co cal, polo momento, non só é demasiado
aventurado falar de vida sintética, vida artificial ou célula sintética, senón que sería máis preciso limitarse a describir o novo acontecemento
científico como de modificación dunha célula bacteriana mediante o
seu control por un xenoma quimicamente sintetizado, dado que tamén
toda a maquinaria celular permanece na célula receptora.

5. O Futuro: Progreso ou perigo?
A ninguén lle caben dúbidas de que o logro do Instituto Venter pode
abrir unha ampla gama de posibilidades para o control da vida dos seres humanos e do conxunto dos seres vivos no planeta, aínda que polo
momento sexa a moi longo prazo. De feito xa o propio Venter se encargou de sinalar as múltiples posibilidades na creación de combustibles
alternativos ou no conxunto da farmacoxenética. Non hai dúbida de
que as súas vantaxes para a fabricación de vacinas, a creación de organismos capaces de rexenerar o medio natural en caso de catástrofes
ecolóxicas, a descontaminación das augas, etc., son motivos máis que
evidentes para continuar por ese camiño.
Agora ben, cómpre ter claro que todo descubrimento ten sempre
unha gran dose de ambigüidade que con frecuencia difumina a fronteira entre o uso e o abuso situándonos na dialéctica da esperanza e
o temor. Ata onde queremos chegar? Onde poñer os límites? Cómpre
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recordar que Venter actuou sobre un organismo unicelular e dun só
cromosoma, para o cal xa pediu tamén a necesidade dunha regulación.
Que facer cando se poida actuar sobre organismos pluricelulares máis
complexos non só copiando ou modificando, senón deseñándoos por
completo? Certamente a día de hoxe estamos aínda falando de ficción,
pero tamén temos a suficiente intelixencia como para saber que o que
fai pouco era tal hoxe está sendo realidade.
Precisamente o 22 de maio, ao pouco da publicación do Instituto Venter, publicábase un breve comentario de Carlo Bellieni en
L’osservatore Romano subtitulado A enxeñería xenética pode facer o ben:
trátase de unir á coraxe a cautela, que expresa ben o sentir xeral ante
as infinitas habilidades que a ciencia cada día nos brinda. O arcebispo
de Chieti-Vasto –e presidente da Comisión para a Doutrina da Fe da
Conferencia Episcopal Italiana– monseñor Bruno Forte, formulouno
nunha pregunta de referencia na bioética actual: “é o cientificamente
posible tamén xusto dende un punto de vista ético?”. E, obviamente,
a resposta reside na protección da dignidade da persoa como fundamento e sostén de todo progreso científico, dado que este non pode ir á
marxe da súa responsabilidade ética. Non podemos esquecer que tras
todos estes logros están latentes sinais explícitas de inxustiza, non só as
loitas pola mercadoría de patentes senón tamén os intereses financeiros de grandes multinacionais farmacéuticas ou petroleiras, que son,
teñámolo presente, as que están financiando o traballo de Venter.
Que é a vida? Cal é a fronteira entre o animado e o inanimado, entre
o vivo e o inerte? Cal é a nosa orixe e cal o noso destino? De seguro
que, como xa ocorrera co Proxecto Xenoma Humano, estamos ante un
novo punto e seguido da investigación científica. Pasou coa reprodución humana asistida, pasou coa clonación e pasa tamén coa enxeñería
xenética, que sempre acabamos por confrontarnos co gran enigma da
vida onde, de seguro, nos confrontaremos tamén coas preguntas esenciais, e nunca esquivables, acerca do seu sentido máis profundo.
Xosé Manuel Caamaño López
Universidade Pontificia Comillas de Madrid
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Carmen Puente
Isabel Turnes e Manuel García

O Día de Xoves Santo, día do Amor Fraterno, celebramos o pasamento de Carmen1 Puente Fernández.
Ela que tantos desvelos e angustias pasou por facer un mundo mellor, máis humano, para os milleiros de persoas que se achegaban a
Cáritas, e aínda moitas veces á súa propia casa, buscando a axuda que
lles permitise pensar en chegar ao día seguinte; e buscando tamén
unha palabra de agarimo, de comprensión, de acollida; marchou á casa
do Pai onde todo é fartura, para recibir a benvida:
“Recibide a herdanza do Reino preparado para vós... porque tiven
fame e déstesme de comer; tiven sede e déstesme de beber; fun forasteiro e acolléstesme ...”
Carmen, unha “institución” en Cáritas. Desde o ano 1983 a 1987 foi
Directora de Cáritas interparroquial de Santiago e desde o ano 1992
pasou a Cáritas diocesana, primeiro como Secretaria Xeral e despois
como Directora ata o ano 2002. Tocoulle asumir o reto de organizar
a Cáritas diocesana de Santiago, como tal Cáritas diocesana. Grazas
ao seu temperamento e carácter iniciou a coordinación das Cáritas
interparroquiais acostumadas a funcionar como entes independentes.
Cáritas, segundo dicía, producíalle moitas dores de cabeza e deixábaa
moitas noites sen durmir. A necesidade de organizar equipos de animación comunitaria, conseguir voluntariado, buscar fondos para poder
organizar programas,... eran os problemas que día a día polarizaban a
súa vida en Cáritas.
Mantemos o nome de Carmen (non moi ortodoxo en galego) porque así a coñeciamos
todos.

1
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Carmen traballou toda a súa vida profesional como mestra de párvulos, etapa educativa que hoxe se denomina educación infantil. Sorprende, a primeira vista, que unha muller coa cabeza tan ben amoblada se sentise realizada xusto cos máis pequenos. Vivía a súa profesión
como se toda a educación daqueles picariños que lle chegaban cada
ano dependese só dela. Sentía o importante que era axudalos no seu
espertar á vida e a que entraran con bo pé no mundo das relacións
sociais, novo para eles. Para escoitalos, cando chegaban pola mañá,
sempre tiña tempo, sempre estaba disposta. Moitas tardes percorría
as librerías buscando materiais para facerlle a clase agradable aos cativos.
Nós coñecemos a Carmen aló polos anos 70 cando. Buscando unha
parroquia onde celebrar a fe e unha comunidade onde educar aos nosos fillos nela, chegamos á S. Bieito e Sta María do Camiño en Santiago. Carmen Puente foi un puntal na formación de moitos grupos
de confirmandos que pasaron pola parroquia. Colaborou na Cáritas
parroquial, na formación de adultos...
Carmen deixou pegada pola súa fondura humana, pola súa sensibilidade, pola súa agudeza mental para discernir o trigo da palla e moi
especialmente pola súa preocupación por atopar e transmitir unha fe
viva e adulta. Recordamos especialmente os grupos de formación de
catequistas, o de catecumenado de adultos e o de revisión de vida
nunha etapa posterior; nos que sempre achegou a súa visión realista e
práctica sobre a vida, os problemas, e o camiño a seguir. Carmen non
era unha persoa a que lle gustase botar discursos; escoitaba, reflexionaba e despois falaba... “¡Oes ti! empezaba, a min paréceme que...” ¡non
quedaba máis remedio que escoitala!.
Carmen era unha muller que estaba disposta a colaborar e participar
en todo o que fixese comunidade; igual se apuntaba a facer o Camiño
de Santiago, que a marchar a Austria para un Coloquio europeo de
Parroquias, ou a unha acampada cos mozos e mozas do catecismo, ou
a dirixir a revista Irimia.
As actividades de pastoral, tanto en Cáritas como na parroquia, ocupáronlle máis tempo do que se permitía para o seu lecer persoal. CarEncrucillada 168, maio-xuño 2010
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men era unha muller de Igrexa, consciente da situación dos segrares
nela, e en especial da muller; pero sabendo que o cambio tiña que
facerse desde dentro aínda que ás veces se lle escoitase dicir, coa boca
pequena: “os segrares na Igrexa o único que temos seguro é a porta”.
Pero, parafraseando o conto de Tony de Melho, podemos dicir que “por
moito que vise a porta aberta nunca quixo saír por ela”; permaneceu
sempre ao abrigo do curro, fiel ao Bo Pastor
Isabel Turnes e Manuel García
Mestres xubilados.
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Carmen Puente. Algo definitivamente bo
Beatriz García Turnes

Se fose escritora, probablemente comezaría este artigo sentenciando
que Carmen Puente forma parte da paisaxe da miña infancia. Con iso
querería dicir que sempre estivo aí, como os outeiros ou os ríos ou os
carballos centenarios; querería dicir que non lembro cando a vin ou
cando me falou por primeira vez (se cadra, antes de que eu soubese
responderlle). Carmen era parte activa da mesma comunidade santiaguesa de San Bieito do Campo e Santa María do Camiño onde a miña
familia vivía a súa fe.
Teño máis lembranzas de cando a coñecín de verdade, de cando tiven ocasión de falar longamente con ela e saber das súas opinións e
beber da súa visión da vida. Estoume referindo aos tres anos en que foi
a miña catequista de confirmación e aos outros tres que compartimos
na mesa de redacción de Irimia, cando ela dirixía a revista. Quizais
non recorde moitas frases concretas, moitas reflexións exactas das que
ela fixo, pero si sei o moito que influíron na miña formación e a moita
admiración que, xa daquela, espertou en min a súa persoa.
É curioso iso da admiración, porque eu daquela era unha adolescente e os adolescentes teñen certa prevención (é verdade que, ás veces,
só aparente) cara aos máis vellos. A esas idades as persoas temos máis
tendencia a apuntarnos ao que soa a mocidade e a renovación. Pero é
que Carmen non tiña soidades do pasado e estaba sempre en constante actitude de mudar o presente en clave de xustiza. A súa maneira de
pensar tiña pouco que ver coa dos anciáns que eu daquela coñecía, entre eles os que máis quixen na miña vida: os meus avós. Admirables por
moitos motivos, os avós eran transmisores dun discurso que se refería
con nostalxia aos tempos idos (franquismo incluído). Carmen estaba a
piques de xubilarse cando a tiven de catequista e probablemente foi a
primeira persoa que coñecín que, tendo máis anos ca min, me pasaba
pola esquerda. Galeguista, feminista, cristiá... así lembro eu a Carmen
Puente. Así era.
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En contra do que lle sucede a moita xente coa que teño falado da
Igrexa, que lembra a súa educación relixiosa como carca e represiva, eu
considero que se hoxe son galeguista e de esquerdas é grazas, precisamente, á formación cristiá recibida na familia, na parroquia e, quizais
en menor medida, na escola. O meu sentido da xustiza non parte dunha experiencia de marxinación que nunca tiven, nin das miñas lecturas
ou da militancia política e sindical. Parte das persoas que, como Carmen, me acompañaron na miña maduración relixiosa e persoal.
Carmen era intelixente e divertida. Adornaba os seus razoamentos
con anécdotas simpáticas dos seus anos de docente ou en Cáritas, con
frases irónicas e mesmo politicamente incorrectas, pero profundamente certas. No seu funeral, Juanjo lembrounos que ela adoitaba dicir que
o malo dos pobres era que sempre resultaban inoportunos. Eu téñolle
oído máis ben outra cousa que, de non coñecela e non ter presente a
maneira en que o expresaba, ton e sorriso incluídos, podería resultar
máis dura: “o malo dos pobres é que cheiran mal”. Ben sabía ela, pola
súa experiencia de mestra en anos de miseria e polo seu traballo en Cáritas, que unha cousa é predicar que Deus prefire os pequenos e outra
moi distinta xantar con pecadores. Ben sabía que os pobres molestan,
a non ser que nos limitemos a telos en conta nas nosas oracións (que,
daquela, si que están ben, porque aínda axudan a gañar o ceo).
Lamentei moito que a enfermidade lle impedise vivir unha longa
xubilación de gozo e de traballo polos demais. Merecíaa. Eu vina dúas
veces durante a súa doenza e nas dúas, a pesar de que a súa irmá
Lurdes afirmaba que xa non coñecía a ninguén, mantivo comigo unha
conversa animada e prolongada, como se soubese perfectamente con
quen estaba falando, tanta era a súa intelixencia e tanto o seu desexo
de ocultar as súas debilidades. Porque, claro, Carmen non sería tan
humana e entrañable, non sería unha perda tan grande, se non manifestase algún defecto. Seguramente quen a coñecía de portas a dentro
da casa podería apuntar máis, pero para os que a coñeciamos de portas
para fóra os defectos non eran moi visibles. Se unha doenza pode ter
algo de bo, a de Carmen serviu para descubrirlle ese punto de orgullo
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que eu descoñecía e que, paradoxalmente, aumentou a miña admiración e cariño por ela.
Non creo que se poida rematar un texto sobre Carmen sen deterse
a darlle as grazas a Lurdes, que se ocupou dela durante tantos anos.
Xesús non se decataba porque era home, pero para que María puidese
escoller “a mellor parte”, Marta tiña que andar “moi apurada co labor
da casa”. Non quedaba outra.
Falei ata aquí da miña relación persoal con Carme, pero ben sei que
a influencia que tivo sobre min é parella á que exerceu sobre moitos
outros mozos dos que foi catequista. Para o meu home, por exemplo,
ela non é unha catequista, senón a catequista, a catequista por excelencia.
Algo dela queda en todos nós agora que xa non está. Algo definitivamente bo.
Beatriz García Turnes
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Cordial evocación do Pai Peteiro
Mari Carme Cervera

Falar do P. Peteiro despois de ler ao P. Santiago Agrelo é como un
“balbucido”, pero en fidelidade a el e a Encrucillada, atrévome a “balbucir”.
Corazón evanxélico, gran pastor, franciscano convencido e vivido,
home de paz e ben. Coherente e paciente. Manso e valente. Sabio e
humilde. Home de Deus e de todos.
Coido que un dos maiores agasallos da miña vida foi a súa amizade,
que se fraguou, sobre todo, en tres vínculos que nos uniron na pastoral: O Concilio galego, a CONFER e a presenza dunha comunidade
de relixiosas do Sagrado Corazón na súa vila natal, Santa María de
Mezonzo.
No Concilio Galego deu a talla pola súa visión clara sobre a Igrexa
Galega, achegando unha fondura teolóxica e un compromiso valente.
Doíalle que as conclusións do Concilio non se vivisen plenamente,
varias veces escoiteille dicir: “Hai que o desempoar”.
En CONFER, Antonio foi unha peza clave e puxo os alicerces do
que hoxe é CONFER-GA (Mª Pilar Wirtz sábeo ben e non de memoria...) Xuntos iniciamos a CONFER mixta “contra vento e marea”,
pero co apoio da vida relixiosa de Galicia. Non só eramos un equipo
de traballo, eramos tamén unha comunidade de amizade e de fe. Esmerábase en promover a unión entre as diferentes congregacións, a
formación continua e o saber unir a universalidade da vida consagrada
e o compromiso cunha terra e un pobo concreto. Era manifesta a súa
devoción contaxiosa ao Espírito Santo.
Os anos nos que estivo presente unha Comunidade do Sagrado Corazón en Sta. Mª de Mezonzo, a súa proximidade, o seu apoio, o seu
testemuño en todo momento e o da súa familia, foi para a comunidade
un estímulo humano e espiritual.
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Antonio foi fillo fiel da Igrexa, fillo fiel de S. Francisco, fillo fiel de
Galicia. Voume permitir referirme a experiencias persoais moi sinxelas, coido que reflicten algo de seu ser. Recordo algunhas anécdotas
entrañables:
Cando dixo a primeira Misa como Arcebispo en Santiago e na súa
parroquia natal, fixo referencia á súa orixe humilde con alegría e agradecemento: “Sigo sendo fillo do señor Benigno e da señora Dores, aínda que me vexades con esta vestimenta”.
O ano seguinte de marchar el a Tanxer, nomeáronme Provincial da
miña Congregación, recordo que me dixo: “A ti e máis a min confiáronnos un servizo de humildade e de amor”. Tres palabras ben evanxélicas.
Non sei se as souben vivir pero sei que as gravei de por vida na miña
mente e no meu corazón.
Estando eu en Madrid viña á nosa casa de Chamartín sempre que
asistía a CEE. A súa fidelidade á amizade era manifesta. Chamoume
a atención a súa apertura ao mundo musulmán e a un tempo a súa
valentía para defender a liberdade dos cristiáns. Convidárono á inauguración da mesquita da M-30, en Madrid, e propuxéronlle que dixese
unhas palabras. Ao final da súa intervención dixo con valentía esta pregaria: “Pido a Deus que esta experiencia se poida realizar algún día tamén
nos países Islámicos”.
Xa co alzheimer moi avanzado fun visitalo á comunidade de Santiago
(antes de ir para Noia). Apenas podía falar pero coñeceume, colleume
as mans e choraba e ría a un tempo. Antes de deixalo pedinlle que
me dese a súa beizón, e a súa resposta foi darme unha aperta... Era
o meu derradeiro encontro co aínda P. Peteiro. Despois seguín a súa
enfermidade a través dos seus irmáns franciscanos, que rodearon o seu
Calvario de tenrura, respecto e fe.
Xunto a este pobre balbucido quero lembrar algo das magníficas palabras do P. Santiago Agrelo, actual arcebispo de Tanxer:
“O Espírito de Xesús animouno, guiouno, o fixo del un home de Deus
e dos homes, un home de corazón aberto e xeonllos dobrados ante o
Señor e ante os pobres, loitador incansable. Era un profeta de verdade
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e continuou sendo profeta cando a enfermidade o deixou sumido no
máis absoluto silencio: silencio de Deus, silencio dos homes, silencio
que era para todos admonición e vocación.... Silencio elocuente, pois
ausentes as palabras só falan as vidas... as vidas das testemuñas de Xesús, iso é que o noso irmán Antonio foi, unha testemuña de Xesús”.
Mari Carme Cervera
Relixiosa do Sagrado Corazón

78
318

Encrucillada 168, maio-xuño 2010

Crónica do Finis Terrae

Cando a crise se transforma en oportunidade
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- A crise colle o timón
A mediados de 2008, cando a
crise fixo acto de presenza na economía mundial, tódolos poderes
políticos e económicos intentaron
definila e delimitala con criterios
redutores, para despois concluír
que estabamos diante dunha situación grave pero perfectamente localizada. E ese error inicial,
que situaba a maioría dos problemas no eido da economía e case
ningún no eido da política, e que
ollaba só cara a cuestión financeira derivada das hipotecas sub
prime, e case nada cara as economías públicas e o sistema produtivo, foi o principio dunha cadea
de erros que nos levou finalmente
a onde hoxe estamos: unha crise
xeneralizada que obriga a revisar
case todo o que ao principio parecía firme, e que, neste caso venturosamente, obriga a preguntarnos
con que instrumentos políticos
contamos para restaurar a orde
sistémica que hoxe fica perdida.
Como adoita suceder, dun mal
diagnóstico sempre se deriva un
pésimo tratamento, e por iso pode

dicirse que case todo o que se fixo
nos últimos dous anos, precipitadamente e sen coordinación,
contribuíu a agravar o problema
ata extremos nunca imaxinados.
A idea de que a crise era puntual
e transitoria, e que os seus síntomas poderían paliarse meténdolle
liquidez ao sistema, resultou ser
unha trampa. E por iso hai unha
convicción xeneralizada de que,
con ser graves os problemas que
presenta o sistema financeiro, ou a
expansión extraordinaria do paro,
ou o peche en cadea de empresas
que non conseguen financiarse,
nada hai máis preocupante que
os déficits públicos, que interactuando cos endebedamentos públicos, empresariais e familiares,
e cos procesos de especulación
lanzados sobre as bolsas de valores e sobre a débeda soberana,
están poñendo en risco a estabilidade das grandes moedas e a estabilidade dalgúns países que, na
súa hipotética caída, estenderían
o pánico e a esencia do problema
a tódalas economías importantes
do mundo.
Encrucillada 168, maio-xuño 2010
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O que pasa en España, onde
só nun ano se pasa dunhas contas públicas absolutamente saneadas a outras cheas de riscos e
turbulencias, é paradigmático. A
prolongación da crise converteu
en completo disparate a política
económica deseñada por Helena
Salgado e polo ministro Sebastián e avalada por Zapatero, ata o
punto de que, aínda que tódolos
expertos e institucións nacionais
e internacionais insisten en que a
situación española non ten nada
que ver coa de Grecia, os profesionais da especulación deixaron
perfectamente claro que a imaxe
económica de España é o suficientemente feble como para permitir
exitosas estratexias de acoso que
poñen en risco ao euro e a outros
países europeos. Certo é, hai que
dicilo, que España non estivo soa
nos erros nin se atopa illada nas
turbulencias financeiras artificiais que se abaten sobre Europa
e outras economías. Pero tamén
é verdade que a diana especulativa estaba posta de tal xeito no
noso país que obrigou a Merkel e
a Sarkozy a chamar a capítulo a
Zapatero para esixirlle o inmediato abandono das políticas paliativas e sintomáticas para entrar de
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cheo, a sen transición de ningún
tipo, nas políticas de axuste.
Entre os días 8 e 11 de maio, coincidindo co cumio europeo que
decidiu establecer mecanismos
eficientes de rescate para a eurozona, ademais dun control das institucións de Bruxelas sobre o déficit público, a situación económica
de España trocou radicalmente, e
ata Obama se sentiu obrigado a
chamar a Zapatero para deixarlle claro que apoiaba as medidas
aconselladas polos grandes países
europeos, e que non era tolerable
que un país tan importante para
a economía mundial contribuíse
a poñer en risco todo o sistema.
E con esas quedamos metidos de
cheo nas políticas de recorte, que
día tras día van deixando a súa pegada nas retribucións dos funcionarios e do persoal laboral afecto
aos servizos do Estado, na conxelación das pensións, nos recortes
dos gastos do aparello burocrático
e na obra pública. E así chegamos
a cerrar o mes de maio nun marco de austeridade xeneralizada,
que pronto haberá de afectar tamén aos modelos de contratación
laboral, a elevación da idade de
xubilación, ao gasto sanitario, ás
inversións e aos servizos presta-
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dos polas corporacións locais, e a
todo canto serve para adiantarse
e darlle eficacia á forte redución
do déficit público comprometida
para 2013.
Para min non hai dúbida ningunha de que, chegados ao punto no que estamos, as solucións
urxentes e eficaces preceden ás
que teoricamente poderían ofrecer unha mellor distribución das
cargas e sacrificios sociais e ás
que prometen boas saídas a prazo longo. E de aí se deriva a miña
convicción de que os partidos,
medios de comunicación e forzas
sociais deberían facer un esforzo
para compatibilizar os seus niveis
racionais de oposición e crítica
coa aprobación das medidas de
austeridade promovidas –“tarde,
mal e a rastro”, como dixo Rajoy– polo Goberno de Zapatero. E
incluso espero e pido que a máis
que probable expansión e agravamento deste axuste no se vexa
dificultade pola convicción –xusta
e certa– de que unha parte importante do problema de España foi
creado pola disparatada forma na
que Zapatero enfrontou os primeiros chanzos da crise.
Pero tamén teño que dicir que,
tras observar o comportamento do

sistema financeiro, cada vez máis
entolecido, e de albiscar esperanzadores síntomas de recuperación
do sistema produtivo e do consumo, empezo a ter a sensación de
que unha parte importante desta
crise está na cabeza dos gobernantes, dos informadores e dos
mesmos cidadáns, e que bastaría
con adoptar unha actitude distinta fronte aos síntomas de inestabilidade e fronte aos pánicos
artificiais, para que todo empezase a discorrer por canles máis
entendibles e aceptables. España segue estando no top-ten da
economía e do benestar mundial,
mentres mantén uns parámetros
económicos que, sendo os peores
dos últimos quince anos, non nos
diferencian especialmente dos
grandes países do noso contorno
que, dentro do euro, ou fora del,
estanse vendo obrigados a adoptar
plans de austeridade e de recortes
moi semellantes aos nosos. E por
iso non se entende moi ben que
o noso derrotismo e a nosa autoflaxelación estean alcanzando cotas de verdadeiro suicidio, e que,
estando aínda no medio dunha
lexislatura que previsiblemente
non vai ser acurtada, teñamos
convertido a loita contra a crise
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na pista pola que se vai facer a carreira cara a Moncloa.
Se fósemos espelidos, e ollaramos con serenidade cara o debate
social e político no que estamos
embarcados, axiña nos decatariamos de que falamos da crise, e
das políticas económicas contra
a crise, dende un mar de contradicións. E mesmo poderiamos
observar que esas contradicións
devecen unha grande parte do
dramatismo retórico co que falamos da caída do PIB, para achegarnos ao evidente egoísmo co
que analizamos o problema colectivo. Vexámolo por partes.
Agás o 0,01 % ao que aludía
Zapatero no Congreso dos Deputados, tódolos españois parecen
estar de acordo en crear un imposto especial para grandes fortunas que lle dea lustre social a
tódolos plans. E nesa perspectiva,
aínda que eu non teña claro que
sexa ese o camiño, poderíamos
ter xa un punto de acordo. Na
rebaixa dos soldos aos funcionarios tamén parece que está todo
o mundo de acordo agás –claro!–
os funcionarios. Na subida en
dous anos da idade de xubilación
tamén hai acordo nos que teñen
menos de 50 anos, porque aínda
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pensan que a eles non lles afecta,
e os que teñen máis de 65, porque están preocupados por saber
quen vai cotizar para facer sostible o sistema de pensións. E mesmo no grupo de idade comprendido entre os 50 e os 65 anos hai
moitos que, pretendendo evitar o
abuso da xubilación anticipada,
ou desexando traballar máis anos,
ou necesitando mellorar os cálculos da súa pensión, tamén estarían
de acordo. Fai falta seguir?
Tódalas comunidades autónomas están de acordo en que a
obra pública do Estado é a gran
reserva de recursos para rebaixar o
déficit do Estado, aínda que todos
crean tamén que a súa comunidade representa a necesaria excepción –por causas de marxinación
histórica– no atraso das obras ou
no recorte de inversións. Todo o
mundo sabe que o concepto de
pensión non pode seguir sendo
unívoco para referirse a unhas
prestacións de 350 € mensuais e
a outras de máis de 2.000 € mensuais. E todos sabemos que se segue a expansión do gasto sanitario
só pode suceder, como xa está sucedendo, que a vía de escape sexa
a perda de calidade da atención
e o colapso de certos servizos. E
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todos sabemos igualmente que
unha parte importante das subvencións fragmentadas que sosteñen boa parte da acción cívica
e participativa corren cara un río
sen fin que aporta moi escasos
resultados. E por iso poderíamos
dicir que, se quitamos da análise
política o noso egoísmo ou a nosa
circunstancia particular, axiña poderíamos chegar a un acordo moi
maioritario do que poderiamos e
deberiamos facer para saír deste
“impase”.
A seriedade do momento obriga
a revisar moitas formas de actuar
e xestionar que están dominadas
por inercias inveteradas. E moito
me temo que entre esas cousas a
revisar imos ter que meter o obsoleto modelo sindical que padecemos, os criterios extemporáneos
que dominan a contratación laboral, os criterios de atención social,
de emprego e de xubilación que
tantas veces se confunden con
simples pelotazos empresariais
ou con demandas clientelares
que favorecen a certas persoas en
contra do sistema xeral, e mesmo
unha revisión do concepto de servizos esenciais dos que con tanta
frecuencia abusan institucións
públicas.

Se miramos todo isto, e se nos
poñemos a lembrar as moitas veces que estivemos de acordo coa
proliferación de gastos e inxeccións de liquidez no sistema que
agora lamentamos e pagamos, e
posible que nos deamos conta do
fácil que podería ser acadar acordos de conxuntura, e do moito
que nos aproveitaría unha cultura
política que nos afastase algo de
nós mesmos para achegarnos, sequera un chisquiño, ao concepto
do ben común. E tampouco deberíamos esquecer que o único
proveito que se pode quitar dunha crise é o que aprendemos de
grao ou o que, non sendo capaces
de facer con espírito construtivo,
non nos queda máis remedio que
facelo á forza.

2. Cando o galego cabalga
ao lombo dun burro de
nora
Todo o que queda do decreto
sobre o uso do galego no ensino
–aprobado xa pola Xunta– é a
cega teimosía. O non dar o brazo
a torcer. O pensar que unha árbore escascada dende a raíz ás polas
pode dar froitos saborosos. A promesa electoral improvisada, convertida en dogma de fe dos venEncrucillada 168, maio-xuño 2010
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cedores. Pero a verdade é que o
decreto xa estaba morto antes de
nacer. E só a contumacia pode explicar que chegara ao DOG este
símbolo antipatriótico dunha vitoria pírrica que obtén a ideoloxía
máis rancia e conservadora sobre
o vento do pasado.
Incapaces de ver a importancia
que ten o ensino na conservación
do patrimonio lingüístico e cultural minorizado, os actuais reitores
da Xunta apostaron por unha radical e artificiosa distinción entre
o que debe considerarse como
ensino –“a transmisión de coñecemento– e aquilo outro que se
define como cultura –“valores,
identidades e país”–, para concluír
finalmente –e torpemente– que
o loable obxectivo de defender e
normalizar a lingua galega ten que
ser encomendado á sociedade e a
familia, sen obstaculizar o sagrado
dereito que lle atribúen aos pais
de escoller –sen recoñecemento
de ningunha circunstancia nin
deber social– o idioma vehicular
do ensino.
Fronte á idea de que nos estamos xogando o futuro da lingua e
a educación dunha xeración enteira, o que se nos puxo riba da
mesa foi unha confrontación PP84
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bipartito que a Xunta quere gañar
a toda costa. E fronte á necesidade
de asumir compromisos coa nosa
historia e identidade de pobo, o
cravo ardendo ao que se acolle o
PP é a defensa dunha liberdade
persoal, allea a todo contexto social, que fai primar a comodidade
e a ocorrencia individual sobre as
necesidades colectivas do noso
país e da nosa cultura. E por iso
non valeron de nada os serios
avisos que dende tódolos niveis
quixeron chegar aos ouvidos –non
sei se xordos ou servís– de Anxo
Lorenzo.
Os filólogos poñen a súa atención en que o galego, en contra
das consignas elaboradas en Madrid, está retrocedendo de forma
alarmante. Os pedagogos están
avisando de que a discriminación
positiva do galego nas leis e nos
decretos de ordenación do ensino
non abondan para acadar a igualdade co castelán. Os xestores do
ensino teñen demostrada a imposibilidade de xestionar un modelo
que –disimulado no trilingüismo
e na liberdade de escolla exercida polos pais– desborda por tódalas beiras o sistema educativo.
Os profesores, que tamén teñen
dereitos lingüísticos, acaban de
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facer a advertencia de que non
se ha pasar doadamente por enriba dos seus criterios técnicos e
das súas opcións persoais. E ata o
Consello Consultivo ven de chamar a atención sobre o absurdo
que supón someter a escolla e votación aquilo que constitucional
e estatutariamente é unha obriga
esencial de tódolos galegos.
Rubidos no seu poleiro, e convencidos da posibilidade de que
todos –agás eles– esteamos trabucados, os actuais xestores do
modelo educativo e do proceso
de normalización lingüística pactado e aprobado en 1983 avalían
coma un trámite cumprido e nada
significativo as consultas formais
que lle fixeron ao Consello da
Cultura Galega, á Real Academia
Galega, ao Consello Consultivo
de Galicia e a numerosos órganos
de participación encadrados no
eido do ensino. E en contra de todos, e facendo gala dun discurso
despectivo que non sabe distinguir entre amigos e institucións,
decidiron seguir avanzando cara
un novo decreto que, a pesar da
identidade substantiva que ten
coa proposta anterior, inclúe entre
os seus contidos a pezoña da politización da lingua galega. E por

iso podemos falar deste empeño
de Feijoo como dun gran fracaso
histórico que só se lle debe a súa
improvisación inicial e á súa obstinación final.
Pero á Xunta dálle igual. E, ansiosa por demostrar quen manda
no país, quere cumprir ben axiña
a súa promesa electoral. E baixo
o engado que implica o supeditar
os efectos do compromiso ao feito
simple de cumprilo –fiat iustitia et
pereat mundus– estanos abocando
a unha xeira de conflitos de imprevisibles consecuencias.
O que de verdade conseguiu a
derradeira redacción do decreto foi enfadar a todos, dende a
artificiosa asociación Galicia bilingüe, que se sente traizoada na
súa sutil alianza electoral co PP,
ata aos que considerabamos que
o decreto anterior era unha pauta
razoable que, tratada coa necesaria flexibilidade que esixe todo
cambio, podería servir para o ensino galego durante moitos anos.
Pero este feito de ter enfadado ás
dúas partes tamén podería ser, se
se aproveita, una ocasión para a
paz. Porque se propoñemos o problema con seriedade, e optamos
por renovar o pacto social sobre
o idioma, aínda estamos a tempo
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de retomar a oferta que fixo no
seu día Ramón Villares, no nome
e representación do Consello da
Cultura Galega, e, lembrando o
consenso forxado en torno á Lei
de Normalización Lingüística de
1983, definir o futuro do galego
nunha “ponencia” conxunta. Agora temos maior experiencia, coñecemos mellor o estado das dúas
linguas, e temos máis aquilatados
os marcos xurídicos xerados pola
Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. E por iso cabe
deducir que, se non media mala
intención política, o que agora se
faga pode ser moito mellor que o
que fixeramos daquela.
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Pero para iso é necesario elevar
o problema a cuestión de Estado.
A clave para facelo, xa o dixemos,
deuna Villares. Pero tamén Feijoo
e Ferrín, a teor do dito nos Ancares o Día das Letras Galegas de
2010, parecen apostar por una
idea semellante. E este é o contexto no que a sensación de vitoria pírrica que padecemos ámbalas dúas partes do conflito xera
un bo ambiente para retornar ao
consenso. E así debemos esperalo, porque esta é, a só catro meses
do novo curso escolar, a derradeira oportunidade para a paz e o entendemento.
Xosé Luís Barreiro Rivas

Rolda da Cultura

Novoneyra (1930-1999),
O poeta do Courel
Xoán Bernárdez Vilar

Baixa o lobo polo ollo do bosco
movendo as flairas dos teixos,
ruxindo na folla dos carreiros
en busca da vagoada máis sola e máis
medosa.
Rastrexa,
párase e venta,
finca a pouta, ergue a testa e oula
ca noite na boca.

O 17 de maio pasado foi o Día
das Letras Galegas, nesta ocasión na honra de Uxío Novoneira, aínda que tampouco foron
esquecidos autores tan inmortais
coma Rosalía e Castelao. Mais,
centrándonos en Uxío Novoneira digamos que destacou por ser
o gran recitador capaz de tirarlle
auténtica sonoridade ás palabras a
través de acenos, sorrisos e xestos,
ao tempo que nos facía lembrar
as altas terras nas que nacera, e
as súas inquedanzas sociais. Porén unha conmemoración desta
envergadura non se podía reducir

tan só a unha data. Así as homenaxes a Novoneira principiaron
hai xa máis de cinco meses coa
publicación de ensaios tanto sobre a súa obra como acerca da súa
figura, recuperación de traballos
perdidos, estudos, redaccións nas
escolas, conferencias, mesas redondas, etc.
Tales actos culminaron o propio
día 17 coa celebración dun Pleno da Real Academia en Seoane
do Caurel, a patria de Novoneira,
basicamente en defensa da nosa
fala, en tempos tan difíciles para
ela como os presentes. “O noso
idioma –comentou nesta ocasión o
Presidente da Academia, Méndez
Ferrín– é irrenunciable”. Sorprendentemente o Presidente da Xunta aproveitou o acto para largar
unha mensaxe de pacto en aberta
discrepancia coas súas últimas
manifestacións nese sentido.
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87
327

Xoán Bernárdez Vilar

Audiovisual
Os premios Mestre Mateo entregados o pasado 15 de abril no
Pazo da Cultura de Narón, recaeron maioritariamente en “Cela”,
“Matalobos” e “O club da calceta”.
Ao longo da cerimonia reivindicouse tanto a utilización do galego
como unha TVG libre, un apoio
decidido ao sector, así como o recoñecemento ás súas grandes posibilidades.
Anxo Quintanilla Louzao (Touro,
1948) foi designado novo director
xerente do Consorcio Audiovisual
de Galicia. Quintanilla Louzao,
ademais de xornalista, foi tamén
profesor da “Escola de Negocios
de Caixanova”, e de Xeografía
e Historia na Universidade de
Compostela. Así mesmo traballou
como director na TVG e na Televisión valenciana.
A Orquestra Folk “Sondeseu”
ven de presentar o seu terceiro
disco, “Barlovento”, gravado no
Auditorio Municipal de Cangas
e no Conservatorio Superior de
Música de Vigo. “Sondeseu” é
unha formación realmente atípica da escena musical galega, non
só por estar integrada por corenta
músicos, senón por se atopar vinculada a unha escola de forma88
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ción académica e ter escollido a
música tradicional como motor.
Ao dicir do seu director, Rodrigo
Romaní, é a única orquestra estable do folk europeo. “Sondeseu”
naceu no ano 2001 no departamento de Música Tradicional
da Escola de Artes e Oficios de
Vigo. Neste intre está en marcha
o proxecto de converter á cidade
olívica na Sede da Rede Europea
de Orquestras Folk.

Banda deseñada
O Ministerio de Cultura ven
de lle conceder senllos premios
a dous álbums da editorial galega
OQO: “Cantas pingas na Cidade”,
de Eva Montanari, e ”Os mil brancos dos esquimós”, do que é autora a portuguesa Isabel Minhós.
Eva Montanari, nada en Rímini,
Italia, en 1977, é unha destacada ilustradora que se graduou no
Instituto de Artes Aplicadas e no
Instituto Europeo de Deseño de
Milano.

Cine e Teatro
Logo de sete meses baleiro o
cargo de Directora do Centro
Dramático Galego, este foi cuberto, por fin, en abril pasado, ao ser
seleccionada para cubrir o mesmo

Novoneyra (1930-1999), O poeta do Courel

a actriz Blanca Cendán. Blanca
Cendán (Ares, 1956), durante a
súa estadía en Berlín traballara
en Chévere, Cabaret Berlinés.
Máis tarde, no ano 2002 fundou BB Producións, e participou
en numerosas series da TV. Con
máis de vinte anos de experiencia
vinculada á nosa escena a nova
Directora pensa que a TVG debe
de se implicar máis na promoción
do teatro e que o Centro ten que
xogar un papel sobranceiro na
proxección do mesmo. E quéixase
tamén de que o Centro Coreográfico Galego se atope nunha
situación semellante á que pasou
o CDG.
Comentemos tamén que Danesa, as profesionais da Danza
Escénica Galega, están a recoller
firmas para denunciar a situación
de abandono que observan nesta dende setembro do ano 2009
por parte da nova administración.
Entenden que o CCG está paralizado e sen ningún proxecto claro,
polo que van solicitar a dimisión
do responsable da Agadic.
Oliver Laxe, (París, 1982), fillo
de galegos, recibiu o pasado día
20 de maio o Premio da Crítica
no Festival de Cannes, pola súa
longametraxe “Todos vós sodes ca-

pitáns”. Laxe, Licenciado en Comunicacións pola Universidade
Pompeu Fabra de Barcelona, vive
e traballa en Tanxer, cidade na
que rodou a fita.
Outro Festival máis achegado a
nós, o de Cans, que se ven celebrando nesta pequena parroquia
do Porriño, ofreceunos este ano
importantes novidades. Por unha
banda o feito de que o seu Premio de Honra recaera en Ernesto Chao, o veterano protagonista
da serie “Pratos Combinados”. Por
outra, que tanto Luís Tosar coma
el veñen de estrear o “Torreiro das
estrelas”, que, a semellanza daquel
outro e famoso de “Hollywood
Boulevard”, recolle os elementos
astrais dos grandes triunfadores
no Festival. E, por último, que a
Academia de Cine ven de incluír
a este dentro da listaxe de certames que preseleccionan para
os Premios Goya. O Festival de
Cans, coma todos os anos, principiou cunha caravana de chimpíns
tuneados con xestas, proxeccións
en cortellos e adegas, e o cartel
de “entradas esgotadas”. O sábado día 22 de maio, na clausura do
mesmo, foron degustadas cañas e
contabilizouse unha asistencia de
8000 persoas, entre elas moitas
Encrucillada 168, maio-xuño 2010
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relacionadas co Audiovisual do
país. O premio do Xurado á mellor
curtametraxe foi para “Rodilla”, na
que interviña o ex xogador do Celta Fernando Rodilla, dirixida por
Juanjo Jiménez. Tamén foi premiada “Padre modelo” de Alberto
Marzoa, unha comedia branca.
“A nena que tiña unha soia orella”
de Álvaro León gañou o premio á
mellor curta animada. Como mellor actor foi elixido Nuncy Valcárcel por “Coser e Cantar”.
Houbo tamén “videoclips”, foi
presentado o proxecto audiovisual
“Picnic extraterrestre. La serie”, e
rematou a noite coa sesión “Disco
Chimpín”.

Congresos. Comunicacións
Enfrontándose valentemente ao
perigo dunha sanción disciplinaria, 4.530 profesores galegos veñen de asinar un documento polo
que se comprometen a continuar
utilizando a lingua propia nas aulas, aínda que siga adiante o famoso Decreto que en contra da nosa
fala ––eufemismos fóra– prepara
a Xunta. Trátase, pois, dunha situación bastante problemática
acerca da que alguén terá que dar
explicacións o máis convincentes
posibles.
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O día 5 de xuño pasado a Asociación de Escritores en Lingua
Galega, na XVI edición dos seus
Premios á Escritora na súa Terra,
promoveu unha homenaxe a Marilar Aleixandre (Madrid, 1947).
Marilar Aleixandre, autora prolífica, que viviu en distintos lugares,
entre eles Madrid, Ceuta, Vigo e
Compostela, recibiu o “E” de escritora e asistiu á plantación dun
espiñeiro branco, ademais da colocación dun monólito conmemorativo.

Etnografía
Patrimonio leva xa algún tempo a tratar de recuperar unha boa
parte dos antigos restos arqueolóxicos abandonados no rural vigués. Comezou pola catalogación
de mámoas, petróglifos e castros e
pretende crear agora áreas divulgativas para explotalas como recurso tanto turístico coma cultural.
Xosé Couñago, vogal da Federación Veciñal, leva xa máis de dous
anos efectuando unha radiografía
de todos estes restos, dos que coñece mesmo as súas coordenadas
precisas. Mais, a pesar dos seus
avances pensa que moitos deles
son xa irrecuperables, polo que
considera necesario que se doten

Novoneyra (1930-1999), O poeta do Courel

de protección e que se monte un
gran Centro Arqueolóxico local.
A mediados de maio pasado
arqueólogos do Instituto de Estudos Miñoranos de Gondomar,
descubriron baixo una plantación
de kiwis da parroquia de Burgueira, concello de Oia, unha “Villa
Romana” duns 1200 m2 de cumprimento. No ocaso do Imperio
denomináronse “Villae” as casas
de campo, de labor, ou as granxas
que as xentes, naqueles intres de
penuria, puñan a producir para
subministrar os produtos de maior
necesidade ás cidades. En Galicia
coñécense máis de setenta.

As Letras
Xosé Henrique Monteagudo
(Esteiro, Muros, 1959) ven de ser
nomeado membro electo da Real
Academia Galega. Profesor de Filoloxía Galega na Universidade de
Santiago de Compostela dende
1982, centro no que se doutorara,
e investigador do Instituto da Lingua dende o mesmo ano, tamén é
membro do Consello da Cultura
e dirixe o Centro de Documentación Sociolingüística. Forma
parte, así mesmo, do Consello de
redacción da revista “Grial”, que
ven codirixindo dende hai sete

anos. Entre os seus traballos destacan “Historia social da lingua galega” (1999), a edición das obras
de Castelao e de M. Sarmiento e
a dirección do Informe de Política
Lingüística e Normalización, que
deu lugar a “O proceso de normalización da lingua galega (19802000)”.

Novas en Xeral
A plataforma “Queremos Galego”, como xeito de concienciar en
contra da política lingüística da
Xunta, organizou a finais de abril
un macro-concerto no recinto feiral de Pontevedra, que durou case
que cinco horas. Máis de sete mil
afeccionados asistiron ao mesmo.
O portavoz da Plataforma, Carlos
Callón, teimou nel na necesidade
de impulsar o galego en todos os
ámbitos da sociedade.
O 17 de maio, “Día das Letras
Galegas, a mesma Plataforma,
xunto con outras entidades, concentrou na Praza do Obradoiro,
en Compostela, a máis de vinte
mil seguidores, conscientes da situación, que reivindican o propio.
Ao mesmo tempo nas últimas datas fálase da posible presentación
dun recurso contencioso administrativo en defensa do idioma, por
Encrucillada 168, maio-xuño 2010
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considerar que as medidas pola
Xunta tomadas vulneran a Lei da
Normalización Lingüística.

Premios
Iván García Campos (A Coruña, 1974), ven de Gañar o Premio
Blanco Amor de Narrativa, na
súa XVIII edición, pola obra “O
imposible de desatar”. O certame
foi convocado nesta ocasión polo
Concello de Poio.
A finais do mes de abril foron
distinguidos cos “Premios Moncho Valcarce”, na súa XVII edición, Xosé Manuel Beiras Torrado,
categoría “Pola Defensa da Terra”,
e o Seminario de Educación para
a Paz, sección “Pola Promoción da
Terra”. Moncho Valcarce (A Coruña 1935-1993) é ordenado sacerdote en Compostela en 1969,
foi un home sempre activo e consciente do que representaba o seu
ministerio. Acosado e detido en
numerosas ocasións, faleceu sendo aínda relativamente novo.
O padroado da Fundación Pedrón de Ouro ven de honrar ao
sociólogo, escritor e profesor Fermín Bouza Álvarez (Compostela,
1946) pola súa “defensa irredutíbel da lingua galega”. Así mesmo
foi tamén premiado, con base á
92
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súa exemplar traxectoria, o enxeñeiro, economista e político Camilo Nogueira Román (Lavadores,
Vigo, 1936), autor ademais dunha
importante obra ensaística.
Luz Pozo Garza (Ribadeo, 1922)
e Xabier Quiroga Díaz (Saviñao,
1961) veñen de ser distinguidos
cos Premios da Crítica no Estado,
en Poesía e Narrativa respectivamente. A obra pola que o mereceu
Luz Pozo foi “Deter o día cunha
flor”, mentres que Xabier Quiroga
foino por “O cabo do mundo”.
Domingo Villar (Vigo, 1971),
escritor e guionista cinematográfico, e Pedro Carpintero (San
Cristovo de Castro, Carballedo, Lugo, 1969), investigador e
ensaísta, foron distinguidos cos
Premios Losada Diéguez. Do primeiro destaca a súa obra “A praia
dos Afogados” e do segundo “Os
instrumentos musicais na tradición
galega”.
Outro Villar, neste caso Miro Villar (Cee, A Coruña, 1965), poeta,
narrador, tradutor, crítico literario
e Licenciado en Filoloxía Galega,
ademais de membro do “Batallón
Literario da Costa da Morte”, foi
o vencedor do Premio de Poesía
do Concello de Carral polo seu
poemario “As Crebas”.

Novoneyra (1930-1999), O poeta do Courel

A Agrupación Cultural “O Facho”, da Coruña, fallou o pasado
día 19 de maio o seu concurso de
“Contos de Nenos para Nenos”.
Na categoría de autores de 9 a
12 anos resultaron gañadores os
traballos “Evaristo, o piollo listo”,
de Matías Núñez, de Celanova, e
“Un verán moi especial”, do que é
autora Lorena Barreiro, de Burela.
En canto á categoría de autores
de 13 a 16 anos, os premios recaeron en “Seis de diamantes”, de
Brais Lamela, de Vilalba, “E na
Terra un mar de bágoas”, de Laura
Rivadullla, de Cee, “Unha bágoa e
unha flor” de Uxía Barrientos Reboiras, da Agra do Orzán, e “Meu
xardín maldito”, de Sofía Calvo,
de Ourense. A categoría de Teatro
infantil foi declarada deserta.
O venres 28 de maio na aula
de cultura “Ponte de Rosas”, en
Gondomar, o Instituto de Estudos
Miñoranos, fixo entrega do sexto
“Premio de Xornalismo Nano
Cambeiro”. O gañador de mesmo
foi Guillermo Rodríguez, director
do xornal “A Peneira”, e o motivo
polo que o mereceu foi o suplemento do mesmo “A Peneira do
Miñor”.

Universidade
A principios do pasado mes de
maio e organizado pola Área de
Normalización Lingüística de
Universidade de Vigo, o Concello de Pontevedra, e a Rede de
Escolas asociadas á Unesco, celebrouse no Val de Xálima (Cáceres) un Congreso relacionado coa
fala dos chamados “Tres Lugaris”
no que aínda se fala galego como
residuo da cultura dos poboadores que o ocuparon ao longo da
Reconquista, alá polo século XII.
Participaron arredor de trescentos
alumnos. Estes “Tres Lugaris” son
Valverde do Fresno, San Martiño de Trebello e Ellas. Neles hai
anuncios e letreiros nas rúas, e a
xente fala, aínda que con lixeiras
variantes, o galego. Esta fala foi
recoñecida, a petición de Galicia,
no último informe do Consello
de Europa de 2008. A “Junta de
Extremadura”, no entanto, negou
todo apoio á posible introdución
da mesma no ensino. Trátase
dunha situación, ata certo punto,
parella coa que está a acontecer
agora en Galicia.

Varia
Co gallo de se cumprir o sesenta aniversario do pasamenEncrucillada 168, maio-xuño 2010
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to de Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao (Rianxo, 1886 –Buenos
Aires, 1950), ven de se inaugurar
en Lugo unha exposición na súa
honra. Esta está a ser comisariada por Pilar García Negro (Lugo,
1953), filóloga, escritora, sociolingüista, ex parlamentaria, e profesora da Universidade da Coruña,
e Felipe-Senén López Gómez (O
Carballiño, 1948), arqueólogo e
escritor.
A mostra abrangue un período
que vai de 1936 a 1950, os anos
do exilio do homenaxeado, con
gravados, pinturas, caricaturas,
textos políticos, borradores de libros, anotacións, etc. Está situada no Museo Provincial e leva o
título de “Castelao: A derradeira
lección do mestre”. Permanecerá
aberta ata o próximo dez de xullo,
e con ela preténdese facer esquecer o silencio oficial que sobre
esta destacada personalidade do
noso país se ven advertindo. Pilar
García Negro pensa que se debe
seguir a reclamar un centro monográfico dedicado a Castelao,
onde se poida expoñer e coñecer
toda a súa obra.
No mes de maio do ano 1936,
e sobre un pedestal de pedra, foi
erguido nos xardíns de Tui un
94
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enorme busto do inmortal Sócrates. Nado e morto en Atenas, Sócrates (470-399 aC), fora mestre
de outro grande pensador, Platón
(427-347 aC). Os ensinos socráticos, sempre orais, baséanse no
diálogo e nos seus razoamentos
indutivos, a partir da experiencia
e, como consecuencia, do establecemento da dialéctica e de
termos universais. As frases “O
mellor xeito de vivir é practicar a
xustiza e a virtude”, e “Coñécete a
ti mesmo”, esta tomada do oráculo de Delfos, por el repetidamente
utilizadas, concentran unha grande parte do seu saber. O seu discípulo Platón recolleu canto puido
dos seus coñecementos, e Hegel
(1778-1831) concedeulle o título
de ““heroe da humanidade””.
O busto do que acabamos de
falar fora deseñado polo primeiro profesor de debuxo e modelado no Instituto de Secundaria
de Tui, Benito Prieto Coussent
(Ribadeo, 1907-Granada 2001).
Prieto Coussent, tamén pintor
de acuarela, foi animado neste labor por varios dos seus alumnos.
Mais un par de meses despois da
inauguración do monumento a
ignorancia e a represión exercida
por quen se consideraban elixidos

Novoneyra (1930-1999), O poeta do Courel

polo destino, fixo que desaparecera e que o Mestre fose detido e
suspendido de emprego e soldo.
Profesor máis tarde en Granada,
Prieto Coussent retornou a Tui en
1996, onde atopou aínda a algúns
daqueles alumnos, que nunca o
esqueceran.
Agora, nove anos despois da súa
morte, unha comisión da cidade
da beira do Miño está a promover
a realización dunha fiel reprodución tanto do busto do creador do
método aporético, e da utilización
da ironía, e da maiéutica, como
da columna e da inscrición que
nela figuraba, cousas que, de feito, están a ser xa elaboradas polo
escultor tudense Rosendo Martínez, con quen colaboran varios
alumnos. O monumento vai ser
subvencionado por subscrición
popular, para que todos se poidan
sentir ata certo punto copropietarios do mesmo.
A Cooperativa Agroalimentaria
Coren ten un proxecto para tratar de recuperar tanto os montes
queimados coma os terreos co-

munais abandonados. Este consiste en introducir neles distintas
vacas de razas autóctonas, algunhas en perigo de extinción, como
a Cachena, a Caldelán, a Limián
ou a Vianesa. O cal vai permitir
un meirande asentamento da poboación no medio rural e un desenvolvemento sostible.
A maior parte dos museos do
Mundo naceron entre os séculos
XVI e XVIII. Hoxe en día hai xa
milleiros deles, e facerlle unha visita representa un dos actos máis
reconfortantes aos que pode aspirar o ser humano. Afortunadamente, e a pesar de ser Galicia un
país pequeno, non nos podemos
laiar do número e calidade dos
que aquí temos. Pois ben, o pasado 18 de maio, e baixo o lema
“Museos para a harmonía social””,
celebrouse o Día Internacional do
Museo, data na que todos eles
tiveron entrada gratuíta e permaneceron abertos ata altas horas da
noite.
Xoán Bernárdez Vilar.
xoaberna@mundo-r.com
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Rolda de Igrexa

Algo bo ha saír de todo isto
Rubén Aramburu Molet

De todo o que levo lido sobre a
Igrexa desde o número anterior o
que máis me gustou foi a entrevista ao bispo de Poitiers, Albert
Rouet. Viña a traer algo de aire
fresco nesta nosa Igrexa tan discutida e acosada. A diocese francesa pasou de 800 curas a 200 en
varias décadas. O Bispo Rouet,
apostou polos leigos e as comunidades de base. Desapareceu o
concepto de parroquia, e agora
funcionan 320 comunidades locais, animadas ademais dos curas,
por 45 diáconos cun papel ben definido, e 10.000 persoas comprometidas. Unha renovación feita
en 15 anos. “A pobreza da Igrexa é
unha provocación para que abramos as portas”, di o bispo. Faime
pensar esta reflexión, pois todo o
que estamos a vivir non deixa de
ser unha pobreza, ás veces unha
miseria humana, que nos di que a
Igrexa tamén crea pobrezas, cando tiña que socorrelas. Debe ser
tarefa de todos, e dunha fonda re96
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novación espiritual que pasa por
non ter medo do futuro mirando
con nostalxia cara atrás. Algo bo
ha saír de todo isto.

BIEITO XVI
Non levo a conta dos bispos
dimitidos nos últimos meses, nin
das denuncias que aparecen a
diario nos medios, algunhas arrepiantes como o crego que abusou dos meniños xordomudos ou
aqueloutro que abusaba de mulleres en coma nunha unidade de
coidados intensivos. Non sei como
pasará á historia Bieito XVI, que
acaba de cumprir cinco anos de
pontificado, pero non ten a cousa
fácil. Non entendo case nada das
movidas da curia vaticana, (desculpade a falla de interese) só coñezo o que contan os medios que
xa sabemos que sempre informan
do que queren. Últimamente sinalaban varias cabezas como responsables de cousas ben serias:
cardeais da chamada garda wojti-

Algo bo ha saír de todo isto

liana, Sodano, Somalo, Castrillón,
aparecen como cómplices do fundador dos Lexionarios de Cristo,
Marcial Maciel, a quen apoiaron
e protexeron durante décadas.
Apúntase que terían recibido sobres millonarios de Maciel, hoxe
delincuente oficial. O arcebispo de Viena, o cardeal Schobörn
acusou a Angelo Sodano de parar
a investigación sobre os abusos
que cometera o seu antecesor, o
dimitido Hermann Goer. Castrillón sinalou a Xoán Paulo II como
responsable do encubrimento dun
cura pederasta, desculpándose así
de ter felicitado ao bispo por non
denunciar ao crego. O dos Lexionarios de Cristo, está aínda sen
resolver, tralo informe dos cinco
comisarios, entre eles Ricardo
Blázquez. O Vaticano proponse
refundar a Lexión, desbancando
a toda a cúpula directiva, creando novos estatutos e nomeando
un director xeral, que podería ser
algún bispo. Outra das teimas é o
capital económico que manexa a
institución nada en México onde
é coñecida popularmente como
os “millonarios de Cristo”, que
moven un orzamento de máis de
650 millóns de dólares ao ano.
Os Lexionarios de Cristo foron o

instrumento empregado por Wojtyla para desbancar aos xesuítas
en América Latina, e sobre todo á
Teoloxía da Liberación.
Con todo, Ratzinger non sae
mal parado ao coñecerse que
antes de ser Papa, investigou e
quixo parar a Maciel pero topou
con Xoán Paulo II e Sodano. Tamén se soubo que rexeitou os famosos sobres que ofrecía Maciel
a algúns cardeais, como cariñosas
colaboracións. Na viaxe que fixo
o Papa a Portugal o pasado mes
de maio, moitos entenderon unha
dura crítica á curia vaticana cando dixo que o inimigo non estaba
tanto fóra, senón dentro da mesma Igrexa.
O 19 de marzo o Papa asinou a
Carta aos Católicos de Irlanda, un
dos países máis conmocionados
polos casos de pederastia, xunto
aos EE.UU, Austria, Bélxica e
Alemaña. O Papa amosouse escandalizado e ferido ante os abusos. En catorce apartados diríxese
ás vítimas, aos sacerdotes e relixiosos que abusaron dos nenos,
aos que cualifica de traidores da
confianza e esixe que respondan
ante os tribunais; diríxese tamén
aos pais das vítimas, aos mozos
irlandeses, a sacerdotes e relixioEncrucillada 168, maio-xuño 2010
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sos, aos bispos e finalmente a todos os fieis irlandeses. É un dos
documentos máis estremecedores que saíu das mans dun Papa,
pero que quizais chega algo tarde.
Non faltaron as críticas de por
parte das asociacións de vítimas
que botaron en falta a autocrítica
das autoridades vaticanas. Non
lle faltou tampouco ao Papa quen
querendo axudar veu enlear máis
a historia, como o seu predicador
persoal o carismático capuchino
P. Cantalamessa que comparou
a persecución sufrida por Bieito
XVI coa dos xudeus polos nazis.
As reaccións da comunidade xudía internacional non se fixeron
agardar, e o voceiro vaticano, o P.
Lombardi houbo de pedir escusas
e recalcar que non fora cousa do
Papa.
Dúas viaxes centraron a actividade do Papa nestes últimos meses, e en dous países nada complicados para os católicos como son
Malta e Portugal. Malta, un dos
países máis católicos do mundo,
arroupou a Bieito XVI os días 17
e 18 de abril. O Papa acudiu á illa
mediterránea para conmemorar
o 1950 aniversario do naufraxio
de Paulo de Tarso. Durante esta
visita, o Papa mantivo un encon98
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tro na Nunciatura Apostólica con
oito vítimas de abusos sexuais por
parte de varios curas. As testemuñas afirmaron que viron chorar ao
bispo de Roma.
Non pasara un mes desta visita,
cando Bieito XVI pisou chan luso,
entre o 11 e o 14 de maio, no que
foi a XV viaxe apostólica do seu
pontificado. Como sucedeu en
España hai anos, había expectación por se o Papa facía algunha
declaración ante as leis aprobadas polo goberno portugués con
respecto o matrimonio entre homosexuais. Aínda que o Papa non
se referiu en concreto ao tema,
si deixou caer que hai desafíos
ideolóxicos que poñen en perigo
os valores esenciais e primarios da
vida.
Bieito XVI pasou por Lisboa,
Porto e finalmente Fátima o día
13 de maio. Armouse unha boa
cando o Papa comentou que o
terceiro segredo de Fátima, tamén se refería aos penosos acontecementos que vive a Igrexa.
Os medios sobredimensionaron
o comentario e os titulares dos
xornais sinalaban as declaracións
coma unha nova revelación. Da
viaxe, quizais o máis interesante
foi o encontro que o Papa manti-
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vo con 1.500 persoeiros do mundo da cultura en Lisboa o día 12.
Faltou o intelectual máis afamado de Portugal, o premio Nobel
de literatura José Saramago, que
declarou que el máis o Papa non
tiñan nada que se dicir. 400.000
persoas agardaban ao Papa na explanada de Fátima para celebrar a
Eucaristía do día 13, número que
superou o dos fieis que acompañaron a Xoán Paulo II no mesmo
lugar, cando acudiu a agradecerlle
á Virxe que o salvara do atentado
perpetrado por Alí Agca, que por
certo quixo ir a Fátima nesta viaxe
papal pero non llo permitiron.
Entre todas as peticións de reforma da curia e do ministerio
sacerdotal que apareceron nos
últimos meses, sorprendeu a que
debeu deixar medio pampo ao
Papa e axudantes, supoño que
por non contar con ela. Foi o presidente boliviano, Evo Morales o
pasado 17 de maio, na súa primeira audiencia con Bieito XVI. Morales declarouse católico e cristián
de base e entregou unha carta ao
Papa, suxerindo a abolición do celibato, a ordenación da muller e
a democratización das estruturas
da Igrexa. De momento non tivo
resposta.

ESPAÑA
A igrexa en España, móvese entre os preparativos para a Visita
do Papa a Compostela e Barcelona, no vindeiro outono e os da
Xornada Mundial da Mocidade,
no 2011 en Madrid. Algún troco
de bispos, outros que son agardados e a campaña de declaración
da renda, que a causa da crise e
dos escándalos, pode que teña
un baixón con respecto doutros
anos.
O que ata hai pouco era bispo
de Bilbao, Ricardo Blázquez tomou posesión como novo arcebispo de Valladolid o 17 de abril
arroupado por 3.000 fieis e uns
40 bispos. Previamente foi despedido en Bilbao, onde acabou
gañándose á xente a pesares do
hostil recibimento que tivo en
1995. Blázquez, que foi presidente da Conferencia Episcopal entre o 2005 e o 2008, converteuse
no representante da parte máis
moderada do episcopado, fronte
aos que amosaban unha dura belixerancia, sobre todo co goberno
socialista. Un día despois da toma
de posesión, Blázquez participou
na beatificación do P. Hoyos ante
20.000 persoas e coa presenza do
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cardeal Angelo Amato, prefecto
da Congregación dos Santos.
En España van aparecendo algúns casos de abusos a menores
cometidos por curas e relixiosos.
Nada que ver, de momento, coas
cifras doutras latitudes. Tamén
estrañou o silencio da xerarquía
que apenas se pronunciou sobre o
tema, agás unhas palabras do cardeal de Madrid, Rouco Varela, no
discurso de apertura da VC Asemblea Plenaria da CEE a mediados
de abril. Rouco sinalou a dor provocada por estes comportamentos
e dixo que os culpables deberán
responder ante Deus e ante a xustiza humana. A Conferencia Episcopal estudará os medios adecuados para corrixir posibles casos de
abusos.
O Secretario de Estado do Vaticano, o cardeal Tarcisio Bertone,
presidiu en Barcelona a Beatificación do capuchino José Tous o día
25 de abril. Un día antes visitou
o templo da Sagrada Familia que
será consagrado polo papa Bieito
XVI o próximo 7 de novembro.
A visita foi interpretada nalgúns
sectores como unha nova folla de
ruta, e o apoio do Vaticano á liña
do cardeal de Barcelona, Mons.
Sistach. Bertone compartiu cea
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co Rei Xoán Carlos, o nuncio,
Sistach, e o abade de Monserrat,
Josep María Soler, unha das figuras claves do cristianismo catalán.
Bertone visitou tamén a senlleira
abadía beneditina, onde compartiu cea cos monxes da Moreneta.
Tamén desfilaron cardeais pola
Universidade Pontificia de Comillas, en Madrid, con motivo
do Congreso Internacional sobre
o Sacerdocio, e en Murcia nun
congreso sobre Xoán Paulo II organizado pola UCAM, no que
participaron 17 purpurados.
Sen tanta pompa, foi despedido
o bispo valenciano Rafael Sanus,
que faleceu repentinamente o 13
de maio. Non lle faltou o cariño
e o calor de milleiros de persoas
e centos de sacerdotes e as palabras agradecidas de Mons. Oroso,
arcebispo de Valencia. Sanus foi
bispo auxiliar de Valencia desde
1988 ata o ano 2.000 en que dimitiu ao non compartir a liña do
conservador bispo e cardeal García Gasco. “Tiven que optar entre
o dilema de renunciar como bispo ou perder a fe”, dixera daquela. Foi un caso sen precedentes,
Sanus converteuse así nunha voz
crítica e valente dentro do episcopado. Rexeitou ser enterrado na
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Catedral, e optou pola parroquia
onde fora bautizado, en Alcoy.

GALIZA
Tamén os galegos perdemos un
bo bispo e un bo home, o franciscano, arcebispo de Tanxer, Antonio Peteiro. Unha grave enfermidade apartouno da sé africana, xa
hai anos. No Foro de Encrucillada
do ano 2002, moitos observamos
xa o incipiente deterioro cando
disertou sobre o diálogo co islam.
Tras permanecer 8 anos nas enfermerías franciscanas de Santiago e Noia, faleceu nesta última,
o día 25 de marzo. Contaba 74
anos. Foi Peteiro un home sinxelo e alegre, como bo franciscano.
Home intelixente, formado en
Herbón, Salamanca, Roma, Munich e Lyon, onde se doutorou en
teoloxía. Foi o creador do Centro
Cultural Xoán XXIII en Compostela, que durante anos nutriu de
saberes, sobre todo ás xentes do
barrio obreiro de Vista Alegre con
cursos de todo tipo. Ademais da
promoción social, o centro ofrecía
unha boa catequese para nenos
e mozos, e tamén o único albergue para transeúntes que houbo
en tempos en Santiago, e recentemente remodelado e reaberto.

Peteiro foi profesor do Instituto
Teolóxico Compostelán. No 1973
foi un dos impulsores do esquecido Concilio Pastoral de Galiza
e no 1983 nomeado arcebispo de
Tanxer. Como fixo sempre, envorcou todo o seu ser na nova misión
e entre os musulmáns. De orixe
humilde e gandeiro, non esqueceu nunca as súas orixes nin a súa
lingua. Algunha sombra houbo no
seu funeral, esquecido do galego,
e coa única presenza dun bispo,
o seu sucesor Santiago Agrelo.
Peteiro foi enterrado nas terras
de Mezonzo (A Coruña), onde
morou aquel santo bispo de nome
Pedro.
Os Franciscanos despediron
con amor a Frei Antonio Peteiro,
pero tamén escolleron novo provincial para Santiago: Frei José
Antonio Castiñeira Chouza, ata
agora gardián e profesor no convento de Lugo. O P. Castiñeira
é un home de gran sensibilidade
cultural e de talante aberto e social, seguramente saberá darlle
pulos á presenza dos irmáns menores na Galiza. No Capítulo Provincial, celebrado a primeiros de
abril estivo presente o Xeneral da
Orde, o P. Carballo, que pertence
a esta provincia relixiosa.
Encrucillada 168, maio-xuño 2010
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En Lugo, centenares de persoas
despediron a un cura comprometido con Galiza e co mundo rural:
Aniceto Iglesias García, cura de
Rodeiro durante 48 anos. Fiel ao
Concilio Vaticano II e ao Concilio Pastoral de Galiza, foi un dinamizador social e creou grupos
de formación entorno ao Movemento Rural Cristián. Participou
sempre nas convocatorias do San
Cidre, patrón dos labregos e nas
Romaxes de Crentes Galegos. Tamén no seu enterro, esqueceron
o galego e parece que xa é costume.
Que quede quen o conte é un
deses fermosos agasallos froito de
xente ben voluntariosa. Trátase
dunha revista en defensa do mundo rural e os seus valores. Van no
número cinco, que desta vez dedican con cariño a outro gran crego
que nos deixou meses atrás: Xosé
Carlos Peleteiro. Alguén terá que
recoller a vida destas persoas que
fuxiron de cargos e xefaturas, para
por as zocas e andar na lama co
pobo, como Aniceto e Xosé Carlos, que foron fachos prendidos
en demasiadas longas noites de
pedra e esquecemento.
Luís Quinteiro tomou posesión
como bispo de Tui-Vigo o 24 de
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342

Encrucillada 168, maio-xuño 2010

abril na catedral de Tui. Segue
como administrador apostólico
da diocese de Ourense ata que
nomeen ao seu sucesor. Deixou
Ourense con mágoa e rodeado do
cariño de moitos cregos. Agárdalle
un traballo nada doado. Tui-Vigo
é unha diocese pequena en territorio, pero enorme en habitantes
e problemáticas, sobre todo agora
co negro horizonte da crise económica sobre o chan máis industrial do país. Na posesión acompañárono uns vinte bispos, entre
os que se contaban os galegos, e
diversas autoridades, como o presidente da Xunta de Galicia.
O Reitor Maior dos salesianos,
o P. Pascual Chávez visitou Galiza con motivo da celebración dos
100 anos da presenza salesiana en
Ourense. Aproveitando a súa presenza, milleiros de persoas pertencentes a familia salesiana da
Inspectoría de León peregrinaron
a Santiago o día 15 de maio.
E para rematar tres polémicas
nos xornais. A primeira vén do Correo Galego que descubriu unha
temible rebelión do clero galego
en torno ao celibato. Picando de
aquí e de aló, e empregando unha
foto que nada tiña que ver cos titulares, empeñouse en querer ca-
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sar a todo bicho vivinte. Foi nunha reportaxe publicada o domingo
23 de maio.
A segunda vén dada polo rumor
de que o Arcebispado de Santiago ten a intención de pechar as
portas do Panteón de Galegos
Ilustres na igrexa de San Domingos de Bonaval. A cousa mereceu
unha interpelación parlamentaria
por parte do BNG. Supoño que
no arcebispado andarán máis ben
pensando en como mantelo aberto, pois non creo que teñan gañas
de crear unha batalla campal, peor
que a do enterro de Castelao.
E a terceira vén destas terras do
sur, tralo anuncio de que a tradicional misa de campaña do día do
Carme na Escola Naval de Marín,
pasará a ser de carácter voluntario

e fóra do protocolo oficial. Non
faltaron as críticas e os insultos á
ministra Chacón, e tivo que ser o
arcebispo castrense, Juan del Río
quen aclarara que simplemente
se estaba a aplicar a normativa
existente en todo o Estado. Supoño que os nostálxicos non cesarán
no seu empeño, e reclamarán a
catolicidade do exército. Na Semana Santa, mirei un anaco unha
procesión que botaba a TVG. Levando un Cristo ía un pelotón de
soldados que cantaban “Soy el novio de la muerte…”, a letra non é
nada bonita, pero e que por riba
cantaban fatal. Con todo, cando
remataron, a xente aplaudiu a rabiar. Eu hai cousas que non acabo
de entender.
Rubén Aramburu Molet
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Ollos da memoria,
Conversas no Monxoi con Isaac Díaz Pardo
Montse Nieto
Editorial Toxos Outos, S.L. Obre, Noia, 2009. 196 páxinas, inclúe DVD.

Como o seu título amosa é un
libro no que a autora Montse
Nieto, vai conversando con moita
habilidade, e coa experiencia que
no desenvolvemento da súa tarefa
periodística foi adquirindo ao longo de tantas entrevistas que leva
feito, tanto á xente do “común”
como aos persoeiros máis sobranceiros. Dicíamos que habilmente conversa co entrevistado,
sabéndose discretamente ocultar,
para que, de maneira intelixente,
o único protagonista sexa o persoeiro en cuestión: Isaac Díaz
Pardo.
Un libro moi ameno e moi doado de ler, con moitas fotografías
actuais, sacadas para a ocasión,
polos profesionais Alejandro Macías e Martín Calviño; unhas no
seu despacho das instalacións do
Instituto Galego de Información,
en Monxoi, e outras polas rúas e
currunchos amados e cheos de
vivencias, da súa Compostela natal.
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No fermoso limiar Tucho Calvo, entre outras cousas, dinos de
Isaac: “Persoa de extraordinaria
relevancia histórica que contribuíu de maneira determinante ao
desenvolvemento da sociedade
galega con aportes transcendentais en eidos moi diversos da cultura e da política”.
Noutra parte do expresivo limiar
dinos: “Neste libro (...), queda de
manifesto unha especial predisposición do noso intelectual galeguista ante a muller que indaga
na súa vida e na historia do país
que lle tocou vivir”.
Montse Nieto sabe presentarnos con acertada pericia e elegancia, as cousas importantes, incluso íntimas ou delicadas da vida,
historia e circunstancias de Díaz
Pardo e o universo que o rodea;
sen por iso ser, nin unha biografía, nin moito menos unha autobiografía.
O libro remata cunha chea de
impresións persoais de Isaac, sobre os máis salientables persoeiros
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da cultura, da política, da arte e da
ciencia, cos que o protagonista se
relacionou ao longo da súa vida.
Finalmente ollamos algúns dos
recoñecementos que Díaz Pardo
acadou deica o de agora e, péchase esta obra cunha cronoloxía.
Non queremos esquecer comentar, que o libro ven acompa-

ñado dun DVD, onde vemos e
escoitamos a Isaac acompañado
da autora, polas rúas de Santiago
e por suposto tamén nas instalacións da aba do Monxoi. Na portada preséntasenos un autorretrato en lapis, feito para este libro de
Montse Nieto.
Anuncio Moroño

Acercar el cielo.
Itinerario espiritual de Teresa de Jesús.
Antonio Mas Arrondo
Sal Terrae, Santander 2004, 279 páx.

Un libro sobre Santa Teresa de
Xesús, nada menos que sobre as
Moradas: parece que se resiste a
calquera. Pero quen se atreva e
entre na lectura, axiña se decatará
de que a cousa é distinta. Encontrarase cunha exposición realista,
escoitará que o elevado itinerario
de Teresa é un camiño de pés que
pode, e dalgún xeito debe, facer
toda persoa que descubra a Xesús
de Nazaré e o Deus que el anuncia.
Da visión da mística coma unha
sublimación empírea, pasamos ao
seguimento realista do Evanxeo;
no canto dunha Teresa sobrehumana, encontramos unha Teresa

humanísima e fraterna que, sen
negar a grandeza exemplar, nos
convida e anima a seguir o seu
mesmo camiño... “desmitificado”.
Henri Bergson, tan preocupado
pola mística na derradeira etapa
da súa obra, xa notara que, aínda que moitas veces o que din
os místicos nos resulte de entrada incomprensible, “algo dentro
de nós lle fai eco”. O autor deste
libro explícao con palabras máis
sinxelas:
“Barrunto próximo o tempo no
que [o maxisterio de Teresa] atravesará os muros dos mosteiros de
clausura sen deixar de estar neles,
romperá con antigas etiquetas e
Encrucillada 168, maio-xuño 2010
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converterase nunha santa sinxela
para o pobo de Deus. Sempre o
foi. Xa en vida gozou da simpatía
dos don-ninguén, que a recibían
con honores nos seus pobos. Pero
era mirada máis coa admiración
do intocable que coa proximidade dunha compañeira que vai
mostrando o sendeiro que xuntos
podemos percorrer. A esta mentalidade, que aínda perdura, chegoulle a súa hora final. Teresa ha
ser o que sempre en esencia foi:
unha muller culta sen teoloxías,
que chegou á santidade cos mesmos modos e maneiras que o
sinxelo Pobo de Deus” (p. 240).
Creo que o autor logra mostralo en concreto. Cun estilo austero e realista, sen adornos pero
de enorme eficacia, vai demostrando, Morada a Morada, como
aí se nos presenta o camiño de
todo cristián e de toda cristiá que
queiran ir afondando na propia
vida á luz da fe e da decisión de
se entregaren ao seu dinamismo
auténtico. O que parecía tránsito
extraordinario vaise concretando
na andadura normal e cotiá da vivencia; os avances nos esquecen
que nunca deixamos atrás os comezos e que, mesmo nas últimas
Moradas, é preciso seguir a vivir
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as prácticas, alegrías e dificultades das primeiras, igual que nas
primeiras xa se sente ou presente
tamén a gloria das últimas. Concluíndo a exposición da sétima
morada, o autor aclara que “Teresa quere saír ao paso dun erro
abondo estendido que confunde a
mística cunha especie de benestar beatífico alleo aos trafegos da
vida diaria” (p. 270).
O estilo do libro é liso e sinxelo,
actual e realista nos seus exemplos e aplicacións. A pesar diso,
para o autor tivo que ser difícil a
opción de conservar o vocabulario teresiano, centrado en torno
ao símbolo do “matrimonio espiritual” e de expresións acerca da
acción divina que hoxe nos soan
a un intervencionismo demasiado
directo: “Deus manda, Deus vén,
Deus ocúltase...” Expresións normais no tempo da santa, pero que
non poucas veces poden producir
un “estrañamento” que perturba
a normal asimilación na sensibilidade actual.
Posiblemente non era axeitado
outro proceder, dados os escritos a comentar, e os lectores ben
podemos facer o esforzo de acomodar a nosa retina a esa perspectiva, para captar o sentido na
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“fusión de horizontes” sempre necesaria en toda interpretación de
textos antigos, tan ben analizada
pola hermenéutica actual. Aínda
así, atrévome a suxerirlle ao autor que talvez sería bo que pensase na posibilidade doutro libro
onde expresar esa mesma experiencia teresiana nun vocabulario
e nunha simboloxía máis directamente sintonizables. El mesmo
manifesta na páxina final que isto
cadra plenamente conforme coa
súa intención: “Presentamos un
proxecto de vida respectuoso –así

o cremos– cos valores da modernidade, desde a interpretación
teresiana do evanxeo”. E poucos
coma el dispoñen de coñecemento da obra e de recursos expresivos para o realizar con eficacia.
En todo caso, quero que as palabras finais sexan de recomendación viva para a lectura, a poder
ser repousada e orante, deste libro sinxelo e inusual, inusual por
humano e realistamente sinxelo.
Andrés Torres Queiruga

Terra de seu.
Breve historia do campesiñado galego.
Manuel Regal Ledo
Movemento Rural Cristián de Galicia. Lugo, 2009. 161 páx.

Polos anos 40 e 50 do século
XX, eran moreas de persoas. Cada
día de feira ou mercado chegaban
puntualmente ás vilas cabeceira
de comarca. Baixaban daqueles
autobuses de “ferias, fiestas y mercados”, ou da caixa de camionetas
con improvisados asentos en bancos corridos, onde se amoreaban
persoas, animais de pouca talla e
diferentes tipos de cestas cheas
de produtos do agro. Outros chegaban en bicicleta, ou en cabalo.

E outros a pé, tirando de vacas,
becerros, ovellas… Eran a xente da aldea (“tropa do carallo”,
autocualificábanse algúns nun
indefinible sentido entre humor
retranqueiro e certo sentimento
de inferioridade; os vilegos chamábanlles “pailáns”, así, en xeral,
aínda que o menosprezo que encerraba o cualificativo dependía
do grao de coñecemento e das relacións persoais).
Encrucillada 168, maio-xuño 2010

107
347

Recensións

Animaban por un día a vida,
normalmente rutineira, da vila. E
“enchían os caixóns” da pequena
burguesía comercial, principal
beneficiaria daquel mercadeo no
que, para os campesiños, o diñeiro viña ser pouco máis ca un sinal
de troco entre produtos labregos
e produtos industriais e servizos
atesourados nas vilas.
A evolución histórica dese campesiñado galego, que Manuel
Regal relata no seu libro, dende
a Galicia castrexa ata arestora,
acelerouse dun xeito moi notable
a partires de comezos da década
do 1.960:
“Foi nos comezos dos anos 60 cando comezarán a suceder cousas que
cambiarán de forma moi marcada o
futuro do campo galego. [Pola forte
demanda de man de obra producida
por un activo desenvolvemento industrial en Europa e nas rexións máis
ricas de España] a comedida emigración americana transformouse nunha
intensa emigración á mesma Europa,
que aliviou a presión demográfica e
vital que se estaba exercendo sobre o
campo; fóronse baleirando casas (…)
a xente máis nova, valiosa e decidida collía as maletas (e) subía ao tren
(…) na busca de futuro (…) Unha
emigración máis ben de xente nova
que nunca volvería para o campo,
para traballar no campo (…). O éxi108
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to relativo dos primeiros máis novos
arrastrou incluso a xente maior que
vía no estranxeiro a oportunidade
de se facer cuns cartos rápidos para
amañar a casa, para mecanizar a explotación (…). Houbo cambios significativos. Entre os anos 60 e os 80
fíxose a gran primeira mecanización
do agro galego (…) e cambiou en
consecuencia a produción das terras
(…). E cando as casas labregas deron en ter algún carto máis, cando a
posibilidade de estudar se estendeu a
toda a poboación, (…) entón a xente
nova maioritariamente, moi empuxada pola propia familia, decidiu romper co campo e facer vida traballando
noutros lugares, oficios ou carreiras”.

Esa emigración sen retorno da
xente moza ao traballo do campo, á vida campesiña; os cambios
na orientación das explotacións
agropecuarias, e os novos condicionantes socioeconómicos, que
minguaron notablemente a rendibilidade do traballo agrícola e gandeiro, foron transformando a realidade e a imaxe do campesiñado
galego nos últimos trinta anos ata
deixalo nun sector social residual,
case en extinción. Maiormente “a
esquilma poboacional do campo
que se iría acentuando cada vez
máis” produciu o avellentamento da poboación, o abandono de
terras e casas, a desaparición de
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aldeas… A xente da aldea, practicamente, xa non se fai visible
en vilas e cidades, aínda que no
subconsciente urbano e campesiño urbanizado perduren vellos
tópicos e prexuízos, dos que a fala
segue a ser una boa mostra.
O campesiñado, raíces da árbore xenealóxica da inmensa maioría dos galegos e galegas, desapareceu como tal para a sociedade
galega de cultura urbana. Mesmo
para eses fillos e netos que, aínda vivindo en aldeas, baten con
algunha que outra referencia a
algo que se lle di “o campesiñado”
cando aprenden nos manuais escolares as fazañas e heroicidades
dos “señores da Historia”.

Velaí a oportunidade da publicación deste traballo de Regal sobre
a Historia dunha xente pobre, que
ao longo de 2.000 anos traballou
arreo na procura dunha terra de
seu.
De lectura recomendable para
calquera; paréceme imprescindible para o alumnado de ESO e
Bacharelato, moi necesitados de
saber como chegaron a ser quen
son grazas aos traballos de xeracións de homes e mulleres que,
en loita coa pobreza, neses dous
mil anos fixeron a Historia en Galicia e, coas súas vidas, crearon
unha Cultura.
Mariano Guizán Sánchez

Aguiño, 50 anos de parroquia, 1959-2009
Ed. Asociación Francisco Lorenzo Mariño. Riveira 2010. 444 páxs.

Un libro que estaba chamando
ás portas e fóronlle abertas de par
en par. Un libro que ten un marco e uns protagonistas feitiños a
medida. Cando nos internemos
nas súas páxinas poderemos comprobalo. Porque é un libro para ler
completo. E viviremos ou revivi-

remos máis de cincuenta anos de
historia.
Unai González Suárez, dende a
presidencia da asociación editora,
colleu o timón para dirixir a travesía. E con el embarcáronse un bo
número de empresas, asociacións
e persoas. Todas relacionadas co
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pobo de Aguiño, e polo tanto con
algún protagonismo na súa historia. Que todas perdoen a imposibilidade de nomealas.
Á medida estivo feito o primeiro
párroco Francisco Lorenzo Mariño. A súa presenza no libro e na
historia non nos deixan dúbidas.
Sen esquecer ao iniciador da creación da nova parroquia, o cura de
San Paio de Carreira, que suxeriu
a segregación da nova parroquia
do Carme de Aguiño. E o cardeal
Quiroga que a aceptou.
Antes habería que recoñecer ás
pioneiras, mulleres que foron pisando os areais cando non era posible maxinar que estaban pondo
os fundamentos dun novo núcleo
de poboación. De aí para diante seguiron máis protagonismos,
mestres ou mestras, arquiveiros,
persoal sanitario ou administrativo, teólogos, amigos e amigas
que por diversas razóns fómonos
achegando ás xentes de Aguiño e
considerando a parroquia como
algo noso.
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Que foi que de trinta e dúas Romaxes de Crentes de Galicia, tres
foron en Aguiño? Algo terán esas
terras, esas augas e esas xentes.
Coa historia e as luces van tamén as sombras que nunca deixan
escapar a vida. Unhas naturais
como os naufraxios ou os enfrontamentos civís, e outras económicas, cando a calquera lle apetece
aproveitarse dos demais. Todo se
narra e todo vai aparecendo no
seu sitio.
Entre estas sombras no é a menor que a parroquia leva seis anos
sen párroco. E custa entender
esta vacante que está a cambiar
moito a situación dos crentes.
Aquí tedes o libro cheo de información e de imaxes. Aquí tedes o
pobo, só a cinco quilómetros de
Ribeira, no que falan o mar, as pedras, e a xente. No que fala a súa
igrexa parroquial chea de símbolos e de vida.
Cita pois na parroquia de Aguiño. Teredes bo acougo.
Engracia Vidal Estévez

Libros chegados

Publicacións periódicas
Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, Vol 12 2009. 246 páx. Ed. Centro de Estudios Gallegos. Facultade
de Filoloxía, Universidade Complutense de Madrid.
Baixo a dirección de Carmen Mejía
Ruíz, conta esta revista cun amplo
abano de colaboracións en forma de
artigos, crónicas, creación literaria
(poesía, narrativa e teatro), entrevista a Fermín Bouza Álvarez e recensións.
Revista de Filosofía, Vol 34. Nums.
1 e 2, 2009. Ed. Facultade de Filosofía, Universidade Complutense de
Madrid.
Dirixe esta publicación Juan Manuel Navarro Cordón. Nos números
do ano 2009 inclúense 8 e 9 estudos
que se estenden ao longo das 174
páxinas de cada número.
Libros
Díaz García, M. Teresa; Mas Álvarez, Inmaculada; Zas Varela,
Luz (coords), Diversidade lingüística e cultural no ensino de linguas.
TresCtres, Santa Comba 2009. 282
pax. Nós-Outros. Ensaio.
A situación actual no ensino das linguas está a mudar. A presenza cada
vez maior de persoas estranxeiras
estase a revelar como un aspecto
importante nesa mudanza de perspectivas, obxectivos e metodoloxías

no ensino de novas linguas. Este volume colectivo achégase á diversidade lingüística e cultural dende diversas ópticas: trata aspectos relativos
ao ensino e aprendizaxe de linguas
na escola plurilingüe, cuestións de
políticas lingüísticas educativas, aspectos metodolóxicos e ámbitos nos
que as linguas de especialidade son
o centro do interese.
Mariño Davila, Esperanza, “Dicionario” Uxío Novoneira. TresCtres,
Santa Comba 2010. 217 páx. Letras
dous mil...10.
TresCtres preséntanos o nº 10 da
colección Dicionario, dedicada cada
ano aos autores das letras galegas.
Ofrécenos desta volta un completo
estudo de Uxío Novoneyra, con todos os datos e a análise da obra do
poeta do Courel. Neste volume vaise repasando o máis destacado da
súa vida e da súa obra. Conta con
cadros sinópticos, recursos e actividades para traballar cos alumnos na
aula, comentario dun poema, selección de textos e sección de imaxes.
O limiar é do académico Antón Santamarina.
Nouwen, Henri J.M., Una carta
de consuelo. Sal Terrae, Santander
2010. 101 páx. ST breve.
Uns meses despois da morte da
súa nai, o holandés Henri Nouwen,
mestre de espiritualidade, tivo a
calma necesaria para vivir a dor daquela perda. Froito desa vivencia no
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retiro e soidade da abadía trapense
de Genesee (Nova York), escríbelle
unha carta a seu pai que fai pública
tres anos despois. Hoxe Sal Terrae
tradúcea e ofrécenola como un agasallo, en especial para quen estea
superando a perda dun ser querido.
O orixinal inglés: A Letter of Consolation ten rexistrado os seus dereitos
en HarperSanFrancisco en 1982. A
tradución é de Ramón Alfonso Díez
Aragón.
Grün, Anselm, El padrenuestro.
Una ayuda para vivir de verdad. Sal
Terrae, Santander 2010. 142 páx.
El pozo de Siquem.
Anselm Grün é monxe e administrador da Abadía bieita de Münsterschwarzach. Aprezado por moitos como pastoralista, conselleiro
relixioso e acompañante espiritual,
é dos autores cristiáns máis lidos
actualmente. Nesta obra medita as
palabras do Noso Pai, participándonos da súa experiencia de fe, axudándonos a descubrir e percorrer un
camiño de fe pleno.
O orixinal alemán: Vaterunser. Eine
Hilfe zum Richtigen Leben, publicouno Vier-Türme GmbH en 2009.
A tradución é de José Luis Vázquez
Pérez.
Alonso, Luis Guillermo, El colgado. Sal Terrae, Santander 2010. 120
páx. El pozo de Siquem.
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Urxido polo encontro de quen amarra tódolos sentidos da vida, o xesuíta Luis Guillermo Alonso regálanos
este poemario no que se presenta
ao Crucificado como clave de toda
unha vida, alguén que se dou máis
alá de cálculos, de probas, de crises
internas, por ser fiel á súa mirada
sobre o mundo, sobre as persoas e
sobre si mesmo.
Nolan, Albert, Esperanza en una
época de desesperanza, y otros textos
esenciales. Sal Terrae, Santander
2010. 207 páx. Presencia teológica.
O dominico Albert Nolan é un gran
teólogo significado no seu compromiso coa liberación e a loita contra
o Apartheid na súa Sudáfrica natal.
Os textos que compoñen este libro
transcenden a situación sudafricana
para falarnos dun mundo marcado
pola desigualade, a violencia e a
explotación. Nolan non se limita a
exhortarnos á resistencia, senón que
nos desafía a abrazar a espiritualidade de Xesús, mostrando como
o poder salvífico de Deus pode capacitarnos para acadar a liberación
persoal e contribuír á creación de
estruturas de graza.
O orixinal inglés: Hope in an Age of
Despair and other Talks and Writings
publicouno Orbis Books en Maryknoll, NY, no 2009. A tradución é de
Ramón Alfonso Díez Aragón.
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Rodríguez Olaizola, José María,
En compañía de Jesús. Los jesuítas.
Sal Terrae e Mensajero, 2010. 141
páx.
Velaí un libro feito en colaboración
por dúas editoriais e que serve como
carta de presentación da Compañía
de Xesús. Cun coidado deseño feito
por Magui Casanova e Laura de la
Iglesia, e ilustracións de Jaime Vicario, preséntanos a historia, e sobre
todo o presente desta congregación
relixiosa nunha linguaxe coloquial,
pensada para derrubar tópicos e
achegarse a aquelas persoas que algunha vez oíron falar dos xesuítas.
Del Agua, Jairo, Meditaciones desde
la calle. Edicións KHAF, Zaragoza,
2010. 141 páx. Expresar teológico.
O grupo editorial Luis Vives lanza
este novo selo editorial, Khaf, para
a publicación de obras relacionadas
co feito relixioso. Neste título Jairo
del Agua, coñecido blogueiro católico, suxírenos airear a nosa mente,
abandonar preocupacións banais e
achegarnos a Deus. O deus terrible
vaise esvaendo ao descubrirnos, con
sinxeleza, un Deus namorado que se
deixa encontrar por quen volve aos
seus brazos e non quere vivir como
“fillo pobre de Pai millonario”.
Sequeiros, Leandro, El diseño
chapucero. Darwin, la biología y
Dios. Edicións KHAF, Zaragoza,
2010. 207 páx. Expresar teológico.

O diálogo entre fe e ciencia é posible. A fe non nos afasta do método
científico. Neste libro podémonos
achegar a cuestións como o creacionismo, as ideas de Darwin, a teoría
do Deseño Intelixente ou a proposta
atea de Dawkins, esbozando unha
formulación da orixe da existencia
que fan compatibles a ciencia e a fe.
O xesuíta Leandro Sequeiros é Doutor en Ciencias Xeolóxicas na especialidade de Paleontoloxía e Licenciado en Teoloxía. É tamén director
do Departamento de Filosofía da Facultade de Teoloxía de Granada.
Otón, Josep, Relatos con vivencia.
Retratos de interior. Edicións KHAF,
Zaragoza, 2010. 118 páx. Expresiones.
As historias deste libro proceden do
portal de internet Aunalia, e constitúen unhas boas ferramentas para
traballar educación emocional, educación en valores e educación para
a transcendencia. Poden ser usados
en titorías, pastoral, etc.
Pikaza, Xabier, El camino de la paz.
Edicións KHAF, Zaragoza, 2010.
336 páx. Expresar Teológico.
Xabier Pikaza, doutor en teoloxía e
filosofía, dedicado ultimamente ao
estudo da fenomenoloxía da relixión
e a Biblia, proponnos percorrer en
doce estacións o camiño da paz que
Xesús iniciou. Contén tamén un
breve directorio de institucións ao
servizo da paz e unha ampla bibliografía.
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Scott, Margaret, La eucaristía y la
justicia social. Sal Terrae, Santander
2010. 215 pax. Alcance.
Margaret Scott é directora do St.
Raphaela Center en Filadelfia e profesora de ética social na St. Joseph’s
University. Neste libro preséntanos
á eucaristía na súa faceta política e
potencialmente subversiva. Explora
diferentes aspectos da inseparable
relación que existe entre eucaristía
e xustiza social, e redescobre o que
Deus quere que sexa a eucaristía: a
vida do mundo
O orixinal inglés: The Eucharist and
the Social Justice publicouno Paulist Press en 2009. A tradución é de
María del Carmen Blanco Moreno.
Álvarez, Ramiro J., Vivir. Una guía
de viaje. Sal Terrae, Santander 2010.
215 pax. Proyecto.
Ramiro J. Álvarez é psicólogo con
ampla experiencia tanto no ámbito escolar como en psicoterapia e
asesoramento persoal. Neste libro
ofrece unhas coordenadas que poidan ser útiles á hora de determinar
que rumbo tomar nas encrucilladas
persoais. As bases teóricas propor-
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ciónaas a terapia de aceptación e
compromiso de Steven Hayes, a psicoloxía positiva de Martin Seligman,
e a logoterapia de Viktor Frankl. Esta
obra procura ofrecer material tanto
para a reflexión coma para a práctica
no camiño da nosa vida.
Chittister, Joan, El aliento del
alma. Reflexiones sobre la oración.
Sal Terrae, Santander 2010. 142
pax. ST breve.
A teóloga bieita Joan Chittister céntrase neste libro na oración. Constitúe un exame do que debemos levar
á disciplina oracional –adopte esta a
forma que adopte–, a fin de facer da
oración auténtica a parte más fonda da nosa vida. A oración auténtica
esixe que vaiamos a ela cun corazón
aberto, un bo coñecemento persoal,
constancia nas tebras e vontade de
esperar a Luz.
O orixinal inglés: The Breath of the
Soul. Reflections on Prayer editouno
Twenty-Third Publications en New
London en 2009. A tradución é de
Milagros Amado Mier.
Marisa Vidal Collazo

XXV Foro Encrucillada

Repensar a teoloxía.
Recuperar o cristianismo
Homenaxe a Andrés Torres Queiruga no seu 70 aniversario

Este ano, o Foro Encrucillada vai ser un Foro especial, pois temos
moito que celebrar. Chegamos á XXV edición, estamos en ano Xubilar,
e o noso presidente, o profesor Andrés Torres Queiruga cumpre setenta
anos. Tantas cousas fan necesaria unha celebración!!
Por iso o próximo Foro Encrucillada 2010 ímolo ampliar a unhas Xornadas de Teoloxía. Serán tres días e dous lugares de celebración. O xoves
28 e venres 29 de outubro no salón de actos da Facultade de Filosofía,
de carácter máis académico, e o sábado 30 na Sala Mozart do Auditorio
de Galicia, o lugar habitual dos nosos Foros. Contamos coa vosa participación tanto na Facultade de Filosofía coma no Auditorio!!
O lema das Xornadas vai ser: Repensar a teoloxía. Recuperar o cristianismo. “Repensar” e “recuperar” son dúas palabras que ocupan un
destacado lugar nos principais títulos das obras do profesor Queiruga,
unha obra suficientemente ampla e significativa como para merecer
unha análise detida, feita con seriedade e rigor. Por iso, aos convidados
e convidadas a estas xornadas ímoslle propor que teñan en conta nos
seus relatorios o pensamento do profesor Queiruga. Ter en conta un
pensamento significa estudalo, comprendelo, valoralo, sinalar os seus
límites, pero tamén os seus acertos, destacar os aspectos novidosos e
mostrar o seu entronque coa tradición. Significa pensar conxuntamente
co autor, con liberdade e consideración.
Polo de agora contamos cos seguintes relatorios e persoas convidadas:
O compromiso de Andrés Torres Queiruga con Galicia, por Engracia Vidal
Estévez e Xesús Ferro Ruibal (Galicia)
De mestre a mestre. O ano xubilar dun emérito ruibaliano, por D. Xosé
Luís Barreiro Barreiro (Santiago de Compostela)
Nova posición do problema da Filosofía da Saudade, por D. Joâo Vila-Cha
(Roma)
O problema do mal e a teodicea, por D. Miguel García-Baró (Madrid)
Filosofía e teoloxía da revelación, por D. Joâo Duque (Braga)
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O diálogo interrelixioso, por D. Afonso Soâres (Sao Paulo)
Poder, autoridade e democracia na Igrexa, por D. Santiago Madrigal (Madrid)
O problema do inferno, por D. Alfonso Novo Cif-Fuentes (Santiago de
Compostela)
Creación e salvación, por D. Pedro Castelao (Madrid)
O carácter persoal de Deus. Diálogo entre Occidente e Oriente, por D.
Victorino Pérez Prieto (A Coruña)
Sobre a resurrección, por D. Giovanni Ferretti (Macerata)
Aperturas feministas da obra de Queiruga, por Dª. Gloria Viero (Río de
Xaneiro)
A cuestión da oración, por D. Juan Martín Velasco (Madrid)
Culpa, pecado, perdón, por D. Ferdinando Sudati (Paullo)
A teoloxía de Queiruga e a espiritualidade, por Dª. María Pilar Wirtz
(Santiago de Compostela)
O relatorio final –o sábado pola tarde– sería o do profesor Andrés Torres Queiruga: o do autor «repensado» que recolle o froito dos estudos
anteriores e se posiciona respecto do sinalado.
Estamos tramitando tamén coa Universidade de Santiago de Compostela a validez académica das Xornadas. Para poder acadala haberá que
cumprimentar unha matrícula de 40 € (parados e estudantes 20€). No
auditorio, a entrada é libre, coma en tódolos foros, co aporte económico
que voluntariamente queiran facer os/as asistentes.
Como vedes, imos contar coa presenza de persoas moi relevantes do
mundo da teoloxía e a filosofía. O esforzo que estamos a facer na Asociación Encrucillada é grande, máxime nestes tempos de crise. Por iso
estaremos moi agradecidos a calquera particular ou empresa que queira
apoiar economicamente este evento. A ocasión ben o merece!!
(CAIXA GALICIA 2091-0342-28-3040000681; BBVA 0182-515081-0201578208)
Seguiremos ofrecendo información e aceptando suxestións e apoios
na nosa páxina web: www.encrucillada.es e no e-mail encrucillada@encrucillada.es
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