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Guieiro
Por máis positivas que queiran ser as mensaxes do goberno sobre a crise económica neste tramo final de lexislatura hai algo que
ningún índice macro pode ocultar: a fenda entre ricos e pobres
aumentou en España fortemente nos últimos anos. Como sociedade somos máis pobres do que eramos hai cinco anos e todo canto
producimos como país precisámolo para pagar o que debemos.
Encrucillada propón neste número que reflexionemos sobre os
pobres e a pobreza. Sebastián Mora, secretario xeral de Cáritas española, ilústranos con meridiana claridade sobre o que el chama,
emulando a Ortega, «o tema do noso tempo»: a exclusión social e
a pobreza. Convén ler devagar o seu estudo.
Manolo Regal Ledo ofrécenos una suxestiva visión de Xesús na
súa loita transformadora da miseria do seu tempo ancorado no
recente maxisterio de Francisco e en textos tan significativos como
as Benaventuranzas e Mt 25. Fai moitas aplicacións á situación
actual denunciando inxustizas e buscando alternativas reais.
Carme Soto Varela estuda a presenza dos pobres na Biblia.
Atende ás diferentes tradicións literarias tanto do Antigo coma
do Novo Testamento para concederlle voz ao texto e amosar esa
decisiva opción preferente do Deus de Israel por aqueles que máis
o precisan.
Xaquín Campo Freire centra a nosa mirada na realidade sempre lonxincua dos cárceres. Unha das periferias do mundo máis
densamente poboadas e onde máis tipos de pobrezas se xuntan:
drogadictos, enfermos mentais, delincuentes comúns, estranxeiros, etc... A súa tese principal –o cárcere é para os pobres– ponnos
diante dun fracaso de toda a sociedade e alértanos contra o perigo
de converter o cárcere nun negocio con certos procesos de privatización de servizos que xa se están a aplicar.
Andrés Torres Queiruga fai neste número a Xanela bíblica dedicada ao profeta Xonás. Máis aló da literalidade dun texto que,
malia a súa brevidade, tanto éxito tivo na imaxinación popular
da tradición, o autor penetra no contido teolóxico do libro para
descubrir na dinámica máis fonda do relato o pulo universalizaEncrucillada 189, setembro-outubro 2014
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dor do auténtico monoteísmo agromado no desterro babilónico do
s. VI a. C.
Da Romaxe de Crentes Galegos, que enche de ledicia festeira
os prados e os montes de toda Galicia, danos conta Xesús Portas
Ferro cunha breve crónica que, a xulgar polo que sinala, merece
ser tida en conta en futuras edicións.
Luís G. Soto ofrécenos un texto deses que da gusto publicar.
Sito, o ex-párroco de Albeiros, é evocado nel cunha mestura de
cariño e agradecemento, non exenta de realismo, que celebra toda
unha vida dedicada á evanxelización e á pastoral.
Igualmente a carta de Bernardo García Cendán que Encrucillada publica logo do seu pasamento fará partícipes a todos os lectores dunha fondísima experiencia espiritual de vida, morte e esperanza na resurrección. Foi escrita como despedida. Nesa especial
atmosfera ha ser lida e interpretada.
Variadas recensións de libros moi salientables, así como as habituais crónicas de política (Barreiro Rivas), cultura (Xoán Bernárdez) e Igrexa (Manolo Regal) completan un número no que, coma
sempre, nunca faltan as ilustracións de Soedade Pite.
Pedro Castelao
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Estudo

Procesos e rostros da inxustiza
Sebastián Mora Rosado

Estamos a vivir unha época de ruptura, incerteza e sufrimento incesante. Todas as xeracións tiveron o seu afán e seguro que
caeron –coma min– na tentación de nomear o seu tempo como
único, excepcional e clave para o proceso da historia. Non vou
loitar para tratar de outorgar a medalla de ouro a esta nosa época.
Pero é claro e evidente que confluíron unha pléiade de factores
que nos fan responsables dunha histórica misión. E, como nos
lembra Ortega:
Se cada xeración consiste nunha peculiar sensibilidade (…), quere
dicirse que cada xeración ten a súa vocación propia, a súa histórica
misión (…) Pero acontece que as xeracións, coma os individuos,
faltan ás veces á súa vocación e deixan a súa misión incumprida. Hai, en efecto, xeracións infieis a si mesmas, que defraudan
a intención histórica depositada nelas. No canto de acometeren
resoltamente a tarefa que lles foi prefixada, xordas ás urxentes apelacións á súa vocación, prefiren durmir a sesta aloxadas en ideas,
institucións e praceres creados polas anteriores, e que carecen de
afinidade co seu temperamento. Claro que esta deserción do posto histórico non se comete impunemente. A xeración delincuente
arrástrase pola existencia en perpetuo desacordo consigo mesma,
vitalmente fracasada1.

Por iso espero que a nosa xeración, neste momento histórico
tan importante, non se arrastre en perpetuo desacordo consigo
mesma, senón que saiba afrontar con decidida ousadía a loita contra a pobreza e a exclusión social, que é o tema do noso tempo.
E, para termos unhas mínimas ferramentas para cumprir a nosa
1 Ortega e Gasset, J., “El tema de nuestro tiempo”. Obras completas, T. III, Alianza Editorial, páx. 151.
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misión, é esencial percorrer os procesos sociais e os rostros que
sofren e padecen a violencia da exclusión.

1.- Procesos sociais
Sen ánimo de sermos exhaustivos, podemos presentar catro procesos esenciais que enlazan de maneira directa co ámbito da pobreza e a exclusión social.
En primeiro lugar temos que caer na conta de que vivimos baixo
unha incerteza radical que nos impide vivir cun mínimo de solidez vital e social. A disolución de toda clase de certezas sobre os
procesos sociais e unha especie de ignorancia informada fainos
situarnos existencialmente desde a perplexidade (Muguerza) máis
radical. Esta incerteza desbarata os procesos colectivos a longo
prazo e prioriza o curto prazo –o inmediato– como o tempo do
humano. Construír solidez e seguridade foi sempre, en diversas
manifestacións históricas, un anhelo das sociedades que nestes
momentos vemos esvaecerse fronte a un modelo bolsista da convivencia ancorado no inmediato2, baseado en transaccións e non en
relacións recíprocas, varado no anónimo e non no recoñecemento,
e sustentado na eficacia e non na promoción de valores.
En segundo lugar vemos como a evidencia das análises da realidade mostran un incremento intenso da vulnerabilidade social en
todos os ámbitos. Máis aló do aumento cuantitativo (que é dunha
proporción impresionante), estamos a vivir un momento de vulnerabilidade estrutural en todas as ordes vitais. Vulnerabilidade que,
lonxe de ser un síntoma conxuntural da crise, é un elemento estrutural do modelo social e económico que construímos e estamos a
desenvolver. Esta vulnerabilidade estrutural afecta especialmente
ás persoas que viven situacións de exclusión severa. Aínda que é
certo que a pobreza e a exclusión afectan cada vez a máis persoas
e capas sociais, como logo veremos, non podemos esquecer que
dita vulnerabilidade impacta máis enerxicamente nos máis fráxiles
desde un punto de vista social.
2
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Como di Bonaventura de Sousa, “o século XX converteu o tempo en falta de tempo”.
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As persoas están en permanente procura de “solucións biográficas a problemas estruturais” (Beck). O problema do desemprego parece que se resolve con emprendedores individuais que
arrisquen e sexan creativos, os problemas educativos son unicamente un problema de actitude persoal, os problemas de rendas
unha falta de responsabilidade dos pais e nais. Poderiamos seguir
cunha longa lista que nos conduce a unha mesma resposta: o
problema non é o modelo ou o sistema social, senón as persoas
irresponsables e pouco emprendedoras que habitan neste mundo.
Estamos a levar ao extremo as teses do individualismo posesivo,
construíndo un modo de relación privatista e meritocrático no
que só os enérxicos sobreviven. Este discurso fúndase na idea de
responsabilidade internalizada segundo a cal cada individuo é responsable da súa vida, do seu benestar, do seu futuro. As políticas
públicas deben ser só un conciso soporte para aquelas persoas
que demostren ser responsables do seu futuro. Dalgunha forma, o
que facemos é naturalizar a situación de exclusión coa identidade
da persoa. Non está nunha situación de exclusión, senón que é
un excluído.
Nos diversos estudos3, en terceiro lugar, detéctase con moita
claridade que a nosa sociedade sufriu un proceso de empobrecemento severo e crónico. Na nosa sociedade a pobreza é: máis extensa, máis intensa, máis crónica, e a nosa convivencia aséntase
cada vez máis nunha sociedade dual. Máis extensa porque a pobreza increméntase en número de fogares e persoas. Abonde con
sinalar que na última Enquisa de Poboación Activa aparecen máis
de setecentos mil fogares sen ingresos de ningún tipo, na última
Enquisa de Condicións de Vida o indicador de pobreza relativa
está por riba do vinte e un por cento e, segundo o indicador AROPE, o risco de pobreza para os españois está no vinte e sete por
cento da poboación. Non quero estenderme en números, pero a
realidade fala por si mesma. Podemos ter diversas teorías sociais
ou diferentes criterios para ler a realidade, pero a inmensidade da
3 Estas análises están na web de Cáritas Española (www.caritas.es) e na da Fundación
Foessa (www.foessa.es).
Encrucillada 189, setembro-outubro 2014
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pobreza entre os nosos irmáns e irmás a nivel internacional e nacional non admite réplicas.
Pero ademais a pobreza é máis intensa porque as situacións
de privación material e a dificultade de acceso a dereitos básicos
acrecentáronse. A situación de desemprego masivo e a redución
progresiva da protección social levan consigo unha intensificación severa dos efectos da pobreza. Máis do trinta por cento dos
fogares españois manifesta non poder chegar a fin de mes e a
privación material entre os nosos concidadáns creceu de maneira
permanente nos últimos anos. E por último a pobreza é máis crónica porque non falamos de situacións de pobreza pasadía, senón
de anos vivindo baixo o limiar da pobreza. Abonde con apuntar
que xa máis do cincuenta por cento dos desempregados son de
longa duración. Isto leva aparellado un proceso de fraxilidade social denso e agudo que dificulta unha vida merecedora de chamarse digna. Estes procesos de empobrecemento translócense nunha
sociedade máis polarizada entre os que teñen bens e acceso a
dereitos e os que non teñen este acceso. A desigualdade creceu
moito ao noso redor e ameaza con ser unhas das características
sociais de maior relevo no plano nacional e internacional. É o que
o economista Paul Krugman4 chama “a gran diverxencia”, que vén
crecendo desde os anos 70. Agora, con todo, este proceso de fractura social acelérase e consolídase. Podemos constatalo a través
dun indicador universal, a ratio 80/20, onde podemos observar
que no 2012 o 20% da poboación máis rica concentra 7,2 veces
máis riqueza do que o 20% máis pobre, cando esta relación era
de 5,5 veces máis no 2008, antes do inicio da crise. Vivimos nun
modelo de sociedade no que aumenta a desigualdade cando hai
recesión económica e non se reduce cando hai expansión, polo
que existe un proceso de enriquecemento de costas –e ás costas–
das persoas máis desfavorecidas.
A cuestión non é só, nin fundamentalmente, un asunto de
bens escasos, senón de redistribución deses bens. Os mecanis4 Krugman, P. (2001): “The rich, the right, and the facts: deconstructing the income distribution debate” en The American Prospect. Decembro 2001.
8
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mos redistributivos, a pesar de que nunca foron intensos no noso
Estado, na actualidade sufriron unha profunda erosión e van debuxando unha sociedade dual e polar. Esta é a realidade da exclusión social, que na actualidade presenta un panorama no que
unha proporción importante da poboación mundial está a pasar
dunha situación estrutural de explotación a unha posición estrutural de irrelevancia5.
En último termo observamos como a erosión do público-político foi nos últimos anos unha característica que atravesou de
maneira intensa as chamadas democracias occidentais. Erosión
como espazo de deliberación e debate público –dinámicas participativas–, tanto como na súa manifestación de espazo institucionalizado de defensa, garantía e promoción de DD.HH. –especialmente no ámbito dos dereitos sociais–. Neste último sentido, no
VII informe do Observatorio da realidade de Cáritas6 precisábase
con moita claridade como a protección social básica sufriu unha
deterioración considerable desde o que chamabamos as tres rémoras: menos recursos, máis tempo de espera (por exemplo máis dun
ano para a concesión efectiva dunha renda mínima de inserción)
e maiores requisitos de acceso (algúns deles de case imposible
cumprimento administrativo para moitas persoas, especialmente
as persoas máis vulnerables).
De maneira sintética esta é a paisaxe social na que nos movemos. É esencial anotar e recoñecer que o devandito contexto
non podemos asocialo en exclusiva ao que conviñemos en chamar crise. Antes da explosión da chamada crise financeira, no
mundo e no noso Estado non viviamos no paraíso. Ás veces os
nosos discursos describen o mundo anterior ao estalido da burbulla financeira como o mellor dos mundos posibles e o actual
enmarcámolo como un tempo de certos desaxustes conxunturais que pasarán co tempo. Ambas as consideracións son de cur5 Castells, Manuel. “La economía informacional, la nueva división internacional del trabajo y el profecto socialista”. En El socialismo del Futuro, nº 4, 1991.
6 VII informe del Observatorio de la realidad de Cáritas. De la coyuntura a la estructura.
Los efectos permanente de la crisis (dispoñible en www.caritas.es).
Encrucillada 189, setembro-outubro 2014

9
361

Sebastián Mora Rosado

to alcance. O mundo anterior á crise estaba atravesado polas
mesmas dinámicas que hoxe vivimos pero amortecidas7. O que
hoxe vivimos é o desenvolvemento lóxico dun modelo de desenvolvemento centrado no económico e non no desenvolvemento
integral das persoas e os pobos. Por iso, o enfoque de dereitos
xa era necesario hai dez ou cinco anos e hoxe máis que nunca é
absolutamente esencial.

2.- Rostros da exclusión
Máis ca facer un achegamento teórico, vou compartir os rostros da exclusión que comparten vida cos miles de voluntarios
e voluntarias de Cáritas. Son as vidas das persoas que acompañamos na nosa Misión e tarefa de estar preto das persoas empobrecidas8.
As mulleres seguen sendo o rostro máis visible das situacións de
pobreza e exclusión, xogando un papel crucial na procura de posibilidades de transformación da súa realidade. Ademais, destaca o
elevado número de desempregados que pasaron de seren recentes
–ao comezo da crise– a seren de longa duración neste momento de
consolidación da estrutura.
Numerosas parellas novas (de 20 a 40 anos de idade) con fillos
víronse moi afectadas, así como mulleres soas con familiares ao
seu cargo. As parellas con fillos supoñen o 43% e as familias monoparentais, un 18% segundo a base de datos de Cáritas (MIS).
Para mostrar as características das persoas atendidas en Cáritas,
imos percorrer algunhas das variables sociais e demográficas máis
relevantes, e comparalas coa poboación total española, de maneira que podamos debuxar os trazos que configuran o mundo da
pobreza e da exclusión.

7 De cada tres personas excluídas no noso Estado, dúas delas estábano xa en tempos de
“bonanza económica”.
8 Os datos están extraídos dos Informes sobre Observatorio da realidade de Cáritas. Acceso na web www.caritas.es.
10
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Gráfico 1.
Distancias relativas entre a poboación atendida en Cáritas e a poboación total en España.

(37,1 = puntos porcentuais de distancia)
Fontes: MIS para a poboación atendida en Cáritas, e I.N.E. para a poboación total.

Como mostra o gráfico 1, na poboación atendida por Cáritas: a
proporción de persoas inmigrantes9 é 5 veces superior, o desemprego afecta 2,7 veces máis, a porcentaxe de persoas con estudos
primarios ou inferiores é o dobre, a poboación sen ingresos é dez
veces superior –como cabería esperar– e o feito de vivir só aféctalles dobremente. A distancia entre a poboación total e a poboación
atendida por Cáritas nestas variables móstranos que o mundo da
pobreza desenvólvese especialmente entre os inmigrantes, os parados e as persoas con baixa formación académica.
De por parte, hai outras magnitudes que mostran diferenzas relevantes, como a diferenza de tamaño nos fogares (2,7 membros
por fogar na poboación total) e os fogares pobres (3,5 membros
por fogar). Estas características persoais e familiares –xunto con
outras, como a existencia de persoas dependentes no fogar– mos9 Por inmigrante estamos a entender as persoas con cidadanía extra-comunitaria e mais
os cidadáns comunitarios búlgaros e romaneses, dado que as condicións de accesibilidade
social destes últimos están bastante minguadas dentro da UE pola moratoria do Real Decreto de comunitarios 2040/2007, que establece esta distinción cos cidadáns desas dúas
nacionalidades. A poboación inmigrante atendida en Cáritas diminuíu nos últimos anos: do
52.9% en 2010 ao 50,9 % no 2011 e ao 46,3% no 2012.
Encrucillada 189, setembro-outubro 2014
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tran altos niveis de vulnerabilidade, que están a configurar a nova
estrutura social post-crise10, e deberían ser considerados como
grupos de acción prioritaria desde a política social.
As distancias son maiores cando focalizamos a atención nalgúns
grupos de poboación que son habitualmente atendidos por Cáritas: as persoas en situación de sen fogar (PsSF), as familias monomarentais e os inmigrantes.
O 60% das PsSF e o 60% das familias monomarentais están
sen ingresos, mentres que na poboación pobre en xeral esta proporción descende ao 32,2%. No caso das PSSF, o 80% ten unha
situación de convivencia caracterizada por vivir só, mentres que na
poboación pobre están só o 14,9%.
En Cáritas, case a metade de persoas atendidas son inmigrantes11, o que nos permite tomar conciencia dun dos trazos máis distintivos da vulnerabilidade e do risco de exclusión social en España. No gráfico 2 podemos observar esta distribución das persoas
atendidas por Cáritas segundo a súa cidadanía.
As características principais das persoas novas que están a chegar a Cáritas, móstrannos que aumentaron sobre todo as persoas
de nacionalidade española e de cidadanía extracomunitaria en situación de irregularidade sobrevinda12, as parellas con fillos e, en
menor medida, persoas soas e familias monoparentais; os mozos
10 AA.VV (2013): De la coyuntura a la estructura: los efectos permanentes de la crisis.
Documentación Social nº 166. Madrid: Cáritas. Páxs. 127-143. Segundo o Estudo de Vulnerabilidade Social de Cruz Vermella de 2012, o 44,9% eran de nacionalidade española.
11 En Cáritas son inmigrantes de nacionalidade Latinoamericano e do Caribe o 37,7%
(principalmente de Ecuador, Bolivia, Colombia e República Dominicana), de Medio Oriente e Norte de África o 27,9% (Marrocos, Alxeria) e en menor medida, de Europa o 18,6%
(Romanía, Bulgaria, Portugal) e da África subsahariana (14,4% de Senegal, Nixeria e Gambia). Esta distribución por continentes e países constátase tamén a través do Estudo de
Vulnerabilidade social de Cruz Vermella de 2012.
12 Unha quinta parte (21,5%) dos cidadáns extracomunitarios atendidos en Cáritas no
ano 2012 estaban indocumentados ou en situación de irregularidade –xeralmente sobrevinda a consecuencia da crise por imposibilidade de renovar as autorizacións por residencia e
traballo, ao non dispoñer de contrato de traballo ou tempo de cotización necesario. Estimamos, a través de varias fontes, que Cáritas atende ao ano ao redor de 100.000 persoas en
situación de irregularidade (ORS e MIS).
12
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Gráfico 2:

Evolución da cidadanía das persoas atendidas en Cáritas

Fonte: MIS-Cáritas. Elaboración propia sobre a base de 130.199 persoas no ano 2012,
111.863 en 2011 e 99.558 en 2010.

adultos cunha idade de 30 a 44 anos; as persoas en risco de perder a súa vivenda, e as persoas sen ingresos ou con Rendas Básicas ou Mínimas. Doutra banda, os rostros con maior cronicidade
na pobreza a consecuencia da crise económica son os seguintes:
desempregados de longa ou moi longa duración, mozos desempregados en busca do primeiro emprego, mulleres soas con cargas
familiares, familias novas encabezadas por pais de 20 a 40 anos de
idade con un ou dous fillos pequenos, e inmigrantes en situación
de irregularidade, especialmente sobrevinda13.
O proceso de empobrecemento e exclusión social non só está
mediatizado polo económico, xa que as relacións sociais e o horizonte vital que cada persoa pode desenvolver, son alicerces fundamentais nos procesos de integración ou exclusión social. A exclusión social non vén dada só pola pobreza monetaria, senón por un
conxunto de factores entre os que as dimensións relacionais e de
sentido vital adquiren unha importancia relevante.
A falta de ingresos económicos e o desemprego prolongado xeran desesperanza, tensión nas familias e tensión nas relacións sociais, aflorando os conflitos (por exemplo, co aumento das débedas
nas comunidades de veciños, da reclamación pásase á denuncia).
13 Estimamos que a crise levou máis de 100.000 persoas inmigrantes á situación de irregularidade sobrevinda.
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Doutra banda, a deterioración dos dinamismos vitais, unido á precariedade económica, somete as familias a moita presión, pois é
difícil soster unha solidariedade a tan longo prazo onde, cada vez
máis, utilízanse para todos os membros dunha unidade familiar os
escasos recursos que aínda permanecen estables (coma a pensión
dos pais).
O risco de que o prioritario sexa subsistir, fai que se descoiden
aspectos relacionais ou os valores que contribúen á cohesión social, co que aumentan o illamento das persoas e os problemas de
convivencia que derivan no rexeitamento a determinados grupos
sociais.
Así e todo, e de forma paradoxal, aparecen numerosas mostras
de desenvolvemento do sentido comunitario e da solidariedade,
especialmente nas familias. As familias están a ser o principal capital social nestes momentos de profunda incidencia da pobreza e
a exclusión social.

3.- Voces de Esperanza
Como dicía Marcel Mauss, “a sociedade engánase a si mesma
cos seus propios soños” e é capaz de negar a fenda, a ruptura e
a fraxilidade que fomos construíndo para as persoas e os pobos.
Esta crise puxo enriba da mesa algo que repetiamos incansablemente desde algúns espazos sociais: que o crecemento non é igual
a desenvolvemento e que estamos a padecer non só unha crise
de crecemento económico (algúns chegan a dicir que o capitalismo globalizado quedou sen modelo de política económica), senón
unha auténtica crise de modelo de desenvolvemento.
Pero agora é o momento de construír desde o lugar dos pobres,
como nos lembra Salvatore Veca:
deberían ser tidos en conta, pero non poden facer oír a súa voz.
Excluídos da comunidade dos argumentos, tales persoas son estranxeiros. Excluídos da reciprocidade das miradas, son invisibles. Excluídos da comunicación pública, son mudos. Incluír os
excluídos, facilitar o uso da palabra a quen social ou institucio14
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nalmente está sancionado como afásico, cóntase entre os primeiros deberes que se desprenden da nosa xenérica e preciosa idea
de igualdade14.

A humanidade é capaz de xerar e procrear milagres poderosos
que cambien o curso da historia.
Se o sentido da política é a liberdade, é neste espazo –e non en
ningún outro– onde temos dereito a esperar milagres. Non porque
creamos neles, senón porque os homes, na medida en que poden
actuar, son capaces de levar a cabo o improbable e imprevisible e
de o levaren a cabo continuamente, sáibano ou non15.

Por iso permitídeme que termine dando a palabra a algunhas destas persoas que estiveron á marxe e puideron tomar a voz e a vida16…
milagres cotiáns dun xermolo doutro mundo en construción.
• Raúl ten 31 anos, vive con seus pais e ten unha filla froito
dunha relación anterior, a quen ve dous fins de semana ao mes.
É un mozo responsable e traballador, extravertido, con ganas de
aprender e saír adiante, e, aínda que conta con estudos primarios,
decátome, desde o primeiro día que nos coñecemos, de que é consciente da importancia da formación para poder atopar un emprego.
Raúl traballou sempre, en fábricas, cadeas de montaxe, almacéns… E nunca deixou de interesarse por formarse máis e mellor: cursos de soldadura, manexo de carretilla elevadora, carné
de conducir… Dime que tamén chegou a traballar como autónomo no sector da construción, pero que por mor da crise quedou
sen traballo.
O día que chegou ao servizo de orientación de Caritas, díxonos
que estaba moi interesado en acceder aos nosos obradoiros de formación, especialmente o de Electromecánica de vehículos. Gústanlle moito os autos e a mecánica, e ten algúns coñecementos que
14 Veca, Salvatore, “La igual dignidad”, en Izquierda punto cero , Bosetti. G (comp). Paidós Barcelona 1996, p. 137-138.
15 Arendt, H. “¿Qué es la política?, Paidós, Barcelona 1997, Páx. 66.
16 Tomado da Memoria do Programa de Emprego e Economía Social de Cáritas española.
Son persoas reais con nomes ficticios.
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foi aprendendo de maneira autodidacta e axudando a seu irmán na
empresa onde este traballa.
Empezamos o seu itinerario de inserción revisando e mellorando o currículo, repasando os recursos de ocupación da zona e
facendo unha listaxe de empresas onde presentar a súa candidatura… En pouco tempo, empezou a participar no Taller teórico-práctico de Electromecánica de vehículos, poñendo o maior
interese no curso, ampliando información teórica na biblioteca
despois das clases, expondo dúbidas ao monitor, participando de
maneira activa nas sesións, achegando a súa opinión … O monitor designouno como encargado dun dos dous equipos que se
formaron dentro do Taller, para que guiase os seus compañeiros,
tomase decisións e organizase tarefas. Contra o final do curso,
Raúl foi capaz de realizar pequenos arranxos no seu propio auto,
coa supervisión do monitor.
Ao finalizar a súa formación, propuxémoslle facer prácticas formativas non laborais nalgún taller mecánico. Enseguida, el dixo
que coñecía un mozo que, seguramente, querería ter alumnos en
prácticas; foi velo e púxonos en contacto coa empresa para podermos facer todos os trámites necesarios. Raúl aproveitou ao máximo
as prácticas. De feito, ao terminalas, a empresa propúxolle contratalo a media xornada coa posibilidade de aumentala máis adiante.
Actualmente está a traballar a xornada completa no mesmo taller e, nas súas horas libres, segue facendo o Curso de Electricidade a distancia. Raúl está feliz co seu traballo e agradecido coa
oportunidade que soubo aproveitar para cambiar a súa vida.
• María é unha muller xitana, separada desde hai máis de 6
anos. Tivo cinco fillos, pero una das nenas faleceu con apenas un
ano. Os seus outros catro fillos –de 15, 13, 9 e 7 anos– son a razón
fundamental da súa vida. Os cinco viven nunha infravivenda de
apenas 25 metros na ribeira do río Guadarrama, feita a base duns
poucos ladrillos, xanelas recicladas, cartóns e teitos de uralita e
plástico. Ten a luz enganchada á rede eléctrica e recolle auga dun
pozo a través dunha bomba que adoita estragarse…
16
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A familia sobrevive coa axuda do programa RMI concedido pola
Comunidade de Madrid e a axuda por fillos a cargo da Seguridade
Social. En total, 420 euros. Teñen, tamén, apoio alimentario desde
a parroquia que atende o barrio. Ademais, María vende allos na
porta dun supermercado.
Todos os días madruga moito e atende os seus 4 fillos. Axúdaos
no aseo e déixaos puntualmente na ruta escolar. Nos días de choiva, María acompáñaos á parada e alí mesmo cámbialles o calzado,
para non mancharen de lama nin o autocar nin a escola.
En abril de 2011, María foi derivada ao Proxecto SENDEROS
para mulleres xitanas que desenvolve Cáritas Diocesana de Xetafe
e ao que acudiría con moitos temores, porque cría que diso dependía o seguir cobrando a RMI.
A integración no centro non é fácil para María, xa que non se
sente moi ben acollida polas súas compañeiras. É unha muller
nova, xitana e separada, algo moi mal visto na súa cultura e que
anda “na boca” de todo o barrio. Pero, como ten outra forma de
ser e de pensar, outros soños e outras posibilidades, desde Cáritas
decídese aproveitar a oportunidade de traballar con ela.
O inicio do seu itinerario de inserción sociolaboral foi moi básico: Alfabetización, xa que apenas sabe ler e escribir, e Actividades
Manuais para desenvolver outras habilidades sociais e mellorar
as relacións interpersoais no grupo. Así é como se vai sentindo
cada vez máis querida e apoiada, e, aos poucos, máis a gusto no
proxecto.
En marzo de 2012, María inicia o Curso de Formación para o
Emprego de Camareiras de Piso. Está moi ilusionada, xa que quere atopar un traballo, que é o seu soño, e poder alugar un piso no
centro de Móstoles, co colexio e o médico preto, ademais de sacar
o carné de conducir e ter autonomía para se desprazar. As súas
ilusións vense truncadas cando ao mes de iniciar o curso contrae
unha enfermidade que lle impide continuar. Pasa varios meses de
baixa, coa esperanza de que a saúde mellore e inscribirse de novo
no curso programado para o ano seguinte.
Encrucillada 189, setembro-outubro 2014

17
369

Sebastián Mora Rosado

En marzo de 2013, María comeza de novo con moita ilusión:
esta vez si ten que conseguilo, sacar o seu diploma para “ser alguén”, ter unha profesión que poder plasmar nun currículo, e dicirlles aos seus fillos que foi capaz e que a súa vida e a deles empezou a cambiar.
Cunha mínima formación en lecto-escritura, pero uns degaros
inmensos por aprender, inicia de novo o curso de Camareiras de
Piso. É unha etapa moi dura. María madruga moito para chegar
todos os días de forma puntual desde o seu barrio ata Móstoles e,
de alí, a Xetafe.
Tras acabar o curso non sen dificultade, comeza o seu período
de prácticas. María entra por primeira vez nun hotel de luxo, en
pleno centro de Madrid. Os cuartos son máis grandes ca a súa casa
e teñen todo tipo de detalles e comodidades. María sente que é a
súa grande oportunidade, que ten que quedar alí, traballar mellor
ca ninguén para que se fixen nela.
Finalizado o período de prácticas, chámana para que traballe
no hotel. Aínda que se trata dunha oferta para cubrir baixas ou
por necesidades do servizo, María sente que esta oportunidade é o
inicio dunha nova vida.
María vaise facendo a si mesma, ten grandes expectativas sobre
o seu traballo e é consciente de que quedan moitas dificultades
que superar, pero xa se viu a ela mesma no papel e que esa experiencia laboral foi algo real.
María segue soñando cada noite co seu piso de aluguer, cos seus
catro fillos, preto do colexio e do médico, coma unha familia máis.
Sebastián Mora Rosado
Secretario Xeral de Cáritas española
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Estudo

Os pobres na Biblia: a memoria
subversiva da Palabra de Deus
Carme Soto Varela

Preguntarlle á Biblia que di sobre os/as pobres é a vez un exercicio de confianza e de utopía, pois nela está a memoria da nosa fe,
pero tamén atrancos e cegueiras que nalgúns momentos a cobren
coma nunha neboeira. Con todo, non hai dubida de que a xente
pobre e oprimida é central na Escritura e non sempre porque eles
e elas foran unha prioridade para as comunidades que están detrás
dos libros da Biblia, senón porque eran unha prioridade para Deus.
No medio das infidelidades, dos erros e da cegueira que moitas veces aparecen nos relatos, atopamos sempre voces, miradas e praxes
que recordan de cotío que Deus é “o Deus dos humildes, o socorro
dos pequenos e pequenas, o protector dos que se ven abandonados, o salvador dos e das que xa non teñen outra esperanza” (Xudit
9, 11) e por iso “Brama YHVH desde Sión … pois venden o honrado por diñeiro e o necesitado polas débedas dun par de sandalias…
profanando así o seu nome Santo” (Am 1, 2; 2, 7).
Este berro de Deus, que nace no Antigo Testamento, chega vivo
e incluso mais intenso na palabra e na vida de Xesús de Nazaret,
pois foi ese mesmo Deus o que o “unxiu para proclamarlles a Boa
Nova aos pobres …” (Lc 4, 18) e na súa pegada, as primeiras comunidades cristiás son urxidas tamén nesa loita de fe e compromiso.
Para o mundo bíblico os pobres non só eran os que non tiñan cartos, pois naquelas sociedades a maioría da poboación tiña poucos
medios económicos. senón especialmente aqueles que perderan o
seu honor e estatus. Para as sociedades antigas a honra persoal e
familiar tiña mais valor que a riqueza, aínda que esta última potenciaba a honorabilidade de quen a posuía. Quen perdía o honor
pola mala sorte ou pola inxustiza de outros, quedaba indefenso e
Encrucillada 189, setembro-outubro 2014
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vulnerable ante os demais, pois del dependía a súa capacidade para
ser recoñecido socialmente. Ademais, dada a importancia publica
da relixión nestas culturas, ser pobre incluía a marxinación nas
practicas cultuais, o que traía consigo o distanciamento de Deus e
o sentimento de estar abandonado por el.
Dende este contexto faremos unha pequena achega aos textos
da Biblia para coñecer a actitude e os diversos modos de presenza
dos e das pobres nas súas páxinas.

1.- Os pobres no Antigo Testamento
A formación da Biblia Hebrea ten un longo percorrido histórico
e nos seus diferentes libros aparecen as diversas situacións sociais,
políticas e económicas que viviu pobo de Israel ao longo de moitos
séculos. Eses diferentes contextos vitais van influír tamén na súa
forma de entender a Deus e na relevancia que nos diferentes escritos terá a loita pola xustiza e a defensa do pobre. Con todo, será
a experiencia do Éxodo a que orientará fundamentalmente o seu
camiño crente. Nela descubrirá un Deus que escoita a opresión do
pobo e baixa a liberalo (Ex 3). Este acontecemento deixará unha
fonda pegada na súa espiritualidade, pero tamén na súa conciencia
social. Unha e outra vez a memoria do relato do Éxodo serviralle
a Israel para reconducir os seus horizontes, orientar a vida e sobre
todo para non esquecer a defensa dos mais febles da comunidade.
No vocabulario hebreo utilízanse diversos termos para expresar
a realidade do pobre. Todas elas, con diversos matices falarán de
xente que vive a indefensión legal, a deshonra social e a miseria
económica1. Entre eles están os pequenos agricultores, os xornaleiros, os traballadores da construción, os escravos por débedas, os
mendigos, a xente das aldeas ou as viúvas e orfos.
Non é posible facer un percorrido por todos os textos onde no
Antigo Testamento se fala dos pobres; polo que faremos unha pe1 J. David Pleins, “Poor, Poverty”, David Noel Freedman (ed.) The Anchor Bible Dictionary, V. 5 O-SH, NY-London-Toronto-Sydney-Auckland 1992, pp. 402-414.
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quena escolma de textos legais e proféticos2 e dende eles subliñaremos os aspectos relevantes a ter en conta para comprender como
é a mirada social e relixiosa do Antigo Testamento cara aos pobres.
1.1. Os pobres na lexislación da Torá
Nos diversos corpos lexislativos recollidos no Pentateuco3 aparece moi claramente a preocupación pola protección dos mais pobres e desfavorecidos a través da redistribución de bens e comida,
o establecemento de restricións en relación co escravo/a, os imperativos cara a viúvas e orfos ou o salario dos xornaleiros.
Estes textos teñen un valor particular, pois todos son presentados como palabra de YHWH revelada a Moisés e transmitida por
el ao pobo de Israel (Ex 20, 18; Dt 5, 23-31)4. Neles hai unha clara
preocupación pola xustiza, polos abusos dos poderosos, por protexer os colectivos débiles, pero tamén pola definición dun comportamento que poida evitar o empobrecemento da xente.
O feito de lexislar sobre algo evidencia que existen prácticas sobre esa cuestión que han de ser reguladas porque non son boas
para a colectividade. Estas leis, ao seren formuladas como mandatos divinos, expresan ademais como se percibe o perfil ético da
divindade e as súas prioridades cara ao pobo.
En todos eles aparecen especialmente sinalados tres colectivos
cuxa situación no contexto social e político daquel momento son
especialmente vulnerables: emigrantes, viúvas, orfos, escravos.
Os emigrantes aparecen como colectivo desprotexido por ser estranxeiro e sen vínculos na comunidade, o que os expoñía a ser
facilmente explotados no traballo e traizoados nos tribunais, e así
o código da alianza recollido no Éxodo lexisla: “Non aflixirás nin
2 Escollemos estes dous grupos de libros por ser os mais paradigmáticos. Deixaremos fóra
a literatura narrativa e sapiencial por mor do espazo no artigo.
3 Fundamentalmente O código da Alianza (Ex 21, 22-23, 19), O código do Deuteronomio
(Dt 12-26) e a Lei de Santidade (Lv 17-26).
4 Jean Loius Ska, Introducción a la lectura del Pentateuco. Claves para la interpretación de
los cinco primeros libros de la Biblia, Estella (Navarra) 2001, p. 61.
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asoballarás os forasteiros, pois forasteiros fostes vós en terras de
Exipto” (Ex 22, 20). A razón da defensa é clara: a experiencia do
Éxodo recórdalle a Israel a dura experiencia do pasado e a necesidade de non repetila con outros.
As viúvas e orfos son persoas especialmente vulnerables nas sociedades do mundo antigo, xa que nelas eran os varóns adultos os
que representaban a familia no espazo publico e encargábanse da
protección e manutención dos seus membros. Cando faltaba o pai
e señor da casa, a viúva e os seus fillos quedaban desprotexidos,
pois non tiñan quen coidase deles se ningún parente tiña a ben facerse cargo deles. A súa situación de extrema vulnerabilidade fixo
as viúvas e os orfos prototipos dos asoballados e marxinados. Así o
código da Alianza di: “non oprimirás as viúvas nin os orfos. Se de
feito os oprimes e eles se queixan a min, eu escoitarei certamente a
súa queixa”. Posiblemente a maior opresión á que estaban expostas
estas mulleres, era a indefensión xurídica, que as facía, xunto cos
seus fillos, vulnerables de ser expropiadas5.
A escravitude era unha práctica normal na antigüidade. A adquisición desta condición podía vir polas guerras, os saqueos e
as débedas. A lexislación hebrea fala fundamentalmente dos hebreos que quedan escravos por débedas e nela búscase humanizar
a situación impedindo a prolongación da escravitude, pois Israel
tiña clara conciencia de ser un pobo libre e a esa situación sempre debía retornar. A descrición desta realidade formúlase así no
Deuteronomio:
Se teu irmán hebreo ou hebrea se vende a ti, hate servir durante
seis anos, pero no ano sétimo mandaralo marchar libre de onda ti
e, cando o deixes marchar libre de onda ti, non o mandes marchar
sen nada, cárgao abundantemente con crías do teu rabaño, con
froitos das túas leiras e do teu lagar. Dálle daquilo co que Deus te
bendiciu. Lémbrate que fuches servo no pais de Exipto e que te
redimiu o Señor teu Deus (Dt 15, 12-15).
5 Iso reflíctese tamén en Prov 15, 25: “O Señor destrúe o casal dos fachendosos, pero
afinca o lindeiro da viúva” ou Prov 23, 10-11: “Non removas os lindeiros de sempre nin te
metas nas leiras dos orfos, pois o seu vingador é poderoso e defenderaos no preito contra ti”.
22
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Ademais da protección dos mais febles da comunidade, nos códigos lexislativos da Torá aparece tamén unha clara sensibilidade
pola honestidade na xustiza. Fálase da conduta nos tribunais (Ex
23, 1-3), dos subornos (Dt 16,19-20), de evitar a usura (Ex 22,
14; Dt 23, 20), das trampas no comercio (Dt 25, 13-15) ou dos
salarios xustos (Dt 24, 14). Recordaremos aquí só dous textos significativos pola súa actualidade:
Se lle prestas diñeiro a un do meu pobo, ao pobre que vive onda ti,
non te portarás coma un usureiro, cobrándolle intereses (Ex 22, 24).
Non explotarás o xornaleiro, oprimido e pobre, sexa un dous teus
irmáns ou un dos emigrantes que hai no teu pais, nas portas das
cidades. No seu día entregaraslle o seu xornal, de xeito que non se
poña o sol sobre ese xornal, pois el é un oprimido e está anceiando
o seu xornal (Dt 24, 14).

Por último, recordaremos a práctica de remisión de débedas
cada sete anos introducida no Deuteronomio (Dt 15, 1-3) e ampliada no código levítico co ano xubilar (Lv 25, 8-13). Estas leis,
coma as anteriores, teñen moito de utopía e non foron unha norma
xeneralizada de actuación entre o pobo, como demostrará de forma indiscutíbel a mensaxe profética.
1.2. Os pobres na literatura profética
A chegada da monarquía (dende o século XI a. C. ata o VI a. C.)
supuxo un cambio significativo na realidade social, económica e
política de Israel. As campañas bélicas defensivas e expansivas dos
diferentes monarcas, a institucionalización dos aparatos de goberno e de culto, o crecemento do latifundio e o desenrolo das cidades
son os principais axentes desta transformación.
Estes novos tempos, coa súa complexidade, ampliaron as desigualdades entre ricos e pobres, acrecentaron os privilexios duns
poucos e diminuíron a capacidade de defensa e recursos dunha
ampla maioría.
Esta realidade cada vez mais abafante fixo posible a aparición
da denuncia profética da man, entre outros, de Amós e Oseas no
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reino do norte e Isaías, Miqueas, Xeremías ou Ezequiel no do sur.
Estes homes van poñer sobre a mesa a causa dos pobres comprendéndoa non só como inxustiza social, senón como unha opción
crente. A palabra dos profetas evidencia que as leis e compromisos
do pobo que aparecían na Torá, eran algo mais preto da utopía que
da realidade (Xr 34, 8-19)6.
Estes homes comezan tomando conciencia dunha realidade inquietante que ben expresa Amós : “Xuntádevos sobre os montes
de Samaria, contemplade a confusión enorme que nela impera, e
os asoballados no medio dela. Non saben obrar rectamente. Atesouran violencia e rapina nos seus pazos” (Am 3, 8-10). O poder
e a ambición van deixando miseria e opresión. “mercarmos por
diñeiro o mendigo e o pobre pola débeda dun par de sandalias”
(Am 8, 6). Miqueas en Xerusalén recrimina tamén duramente os
que producen a pobreza:
Escoitade, pois, isto, xefes de Xacob e dirixentes da casa de Israel,
que volvedes abominable a sentenza xudicial e facedes torto todo
o que é dereito. Construídes Sión con sangue vertido e Xerusalén
con perversidades. Os seus xefes emiten veredictos conforme aos
regalos, os seus sacerdotes dan a lei por un prezo e os seus profetas
adiviñan por diñeiro, e ademais apóianse no Señor, dicindo: ¿Non
está o Señor no medio de nós? Ningunha desgraza nos acontecerá.
(Miq 3, 9-11).

Isaías, pola súa banda, denuncia a legalización da inxustiza: “Ai
dos que impoñen prescricións de iniquidade, e dos que o escriben,
escriben para a desgraza privando os pobres do xuízo, roubándolles a xusta sentenza aos oprimidos do meu pobo, convertendo as
viúvas na súa presa e saqueando os orfos!” (Is 10, 1-4). E Xeremías
confronta os que explotan os obreiros: “Ai do que constrúe a súa
casa inxustamente, e as habitacións de arriba inicuamente; usa
coma escravo gratuíto o seu próximo, a quen para el traballa no lle
dá o seu” (Xr 22, 13).
O enriquecemento inxusto (Miq 2, 1-2), o luxo desmedido (Am
3, 10-51), a legalidade trapalleira (Is 5, 28) e a corrupción nos tri6
24
376

Rinaldo Fabris, La opción por los pobres en la Biblia, Estella 1991, pp. 100-104
Encrucillada 189, setembro-outubro 2014

Os pobres na Biblia: a memoria subversiva da Palabra de Deus

Encrucillada 189, setembro-outubro 2014

25
377

Carme Soto Varela

bunais (Am 5, 10) únense a falsas seguridades relixiosas que aínda
ofenden mais a dignidade dos pobres (Am 5, 1-8). Os profetas,
xunto coa denuncia, proclaman algo moito mais fondo: Deus non
está nesta aparente prosperidade, senón que ruxe coma un león
dende os abismos da miseria (Am 3, 8) e rifa con quen esqueceu o
seu pasado e o compromiso da Alianza:
O teu pai acaso non comeu e bebeu, practicou o dereito e a xustiza, e por isto lle foi ben? Xulgou a causa do coitado e do pobre e
entón foille ben. Non consiste nisto coñecerme a min? Pero ti non
tes ollos nin corazón máis que para a túa tallada (Xr 22, 15-17).

Os profetas poñen palabras ao Deus no que creen:
Pero os pequenos pacerán onda min e os pobres descansarán tranquilos, pois de fame farei morrer a túa raíz, matarei o que quede
de ti. Que se lles responderá aos mensaxeiros do pobo? Que o
Señor fundou Sion e nela poden refuxiarse os oprimidos do seu
pobo (Is 14, 30-32).
Pois fuches refuxio para o pobre, e para o miserable na súa angustia acubillo para escapar da tormenta, sombra para se librar
da calor. Pois o resoprido dos poderosos é como a tormenta no
inverno, coma forte calor na terra reseca. Acabarás co tumulto dos
soberbios, coma nube espesa coa calor: o canto de triunfo dos poderosos será humillado (Is 25, 4-5).

Confían na súa actuación, na súa vindicación dos febles e abatidos (Is 29, 19-24).
Este Deus séntese implicado e indignado ante a pobreza inxusta
e o asoballamento dos poderosos. Amós ilustra maxistralmente esa
indignación cando pon en boca de Deus: “Refregan contra o po a
cabeza dos mendigos e desviaron o vieiro dos pobres para profanar
o meu santo nome” (Am 2, 7). Aparece así a vinculación entre a
xustiza e o culto, unha das propostas mais desafiantes do profetismo.(1 Sam 15, 22; Os 8, 11; Am 4, 4-5). Propoñer o compromiso
cos pobres como criterio para valorar a autenticidade do culto a
Deus abre a porta a un novo concepto de relixiosidade.
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Aborrezo e rexeito as vosas festas, non soporto o cheiro das vosas
liturxias (…) O dereito é o que ten que fluír coma auga e a xustiza
coma manancial perenne (Am 5, 21-24).
Cando, a forza de berros, aumentades a vosa oración, non son eu
quen vos escoita. (…) Deixade de berrar. Aprendede a facer o ben,
buscade a xustiza, encamiñade o avergonzado, facédelle xustiza ao
orfo, defendede a viúva (Is 1, 15-17).

Os ritos e prácticas relixiosas perden o seu carácter máxico para
sacramentalizar a xustiza e a misericordia:
Non é estoutro o xaxún que eu quero? Romper as cadeas inxustas
(…) mandar libres os oprimidos. (…) Non é acaso repartir o teu
pan co famento e acoller na túa casa os pobres sen pobo? (...)
entón clamarás ao Señor e responderache, pediraslle axuda e dirache: “Aquí estou” (Is 58).

Esta nova relixiosidade, baseada nunha praxe de compromiso e de
loita pola xustiza, denuncia a manipulación relixiosa dos poderosos:
E aínda vides presentarvos diante de min neste templo no que se
invoca o meu nome, e dicides Estamos salvados, coa intención de
seguir facendo todas estas abominacións! Acaso é unha cova de
bandidos este templo? (Xr 7, 10-11).

Para os profetas non hai componendas neste tema. Deus rexeita pactar cos que asoballan o pobre e faise valedor dos que non
teñen voz.
Mellorade o voso comportamento e os vosos feitos, e consentirei
en que plantedes a tenda neste sagrado. (…) Se facedes xustiza entre o home e o seu próximo, se non explotades o estranxeiro, o orfo
e a viúva, se non vertedes sangue inocente (…) eu morarei convosco neste lugar santo, no pais que lles dei a vosos pais (Xr 7, 3-7).

Os libros proféticos, unha e outra vez, poñen os pobres no centro dos seus intereses porque descobren con forza que é Deus o
que está berrando nas súas desgrazas. A esperanza de cambio seguiu facéndose esperar e nos tempos do desterro a Babilonia xurdirá a figura mesiánica, presente no segundo Isaías, que canalizará
as inquedanzas de liberación do pobo e que Xesús de Nazaret encarnará dunha forma moi persoal e radical.
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2.- Os pobres no Novo Testamento
Aínda que con séculos de distancia, as fronteiras sociais e económicas que definen a pobreza nos tempos de Xesús e despois das
primeiras comunidades cristiás, seguen tendo moito en común co
que reflectían as Escrituras Hebreas. O dominio de Roma por toda
a cunca mediterránea agudizou mais, se cabe, as diferenzas entre
pobres e ricos, debido fundamentalmente aos fortes impostos, ás
campañas bélicas de conquista e aos fortes desequilibrios entre
o campo e a cidade. Todo o cal foi xerando amplos grupos de poboación desarraigada e marxinal, froito das débedas, da falta de
terras e da escaseza de alimentos7. As posibles tensións que estas
masas empobrecidas podían ocasionar na sociedade, viñan equilibradas por un sistema de padroado, a través do cal os ricos facían
xenerosas doazóns periódicas de bens de primeira necesidade nas
cidades ou nos seus dominios rurais, ou calquera outro tipo de
favor ou prestación que a xente de menor estatus precisase. Con
este sistema denominado de patrón-cliente buscábase a estabilidade social e, o que era mais importante para o que facía a doazón
(patrón), a adquisición de máis honor e prestixio por medio da
resposta agradecida e fiel da xente á que facía as doazóns8.
Ademais, os habitantes da cunca mediterránea no século I tiña
conciencia clara de que os bens naturais e sociais eran limitados,
polo que posuílos supoñía que outros quedaban sen eles. Os sistemas máis ou menos precarios de distribución da riqueza o a estigmatización social da usura funcionaban como instancias equilibradoras dunha economía precaria e moi inestable9.
Todo isto axudará a entender as posturas cara ás pobreza no
Novo Testamento, tanto cara ás persoas que social e economica7 E.W. Stegemann e W. Stegemann, Historia social del cristianismo primitivo. Los inicios en el judaísmo y las comunidades cristianas en el mundo mediterráneo, Estella 2001,
pp. 28-138.
8 Bruce J,. Malina, El mundo del Nuevo Testamento. Perspectivas desde la antropología
cultural, Estella 1995, pp. 140-141.
9 Bruce J,. Malina, El mundo del Nuevo Testamento. Perspectivas desde la antropología
cultural, Estella 1995, pp. 130-134.
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mente a sofren, como as posturas no grupo de seguidores/as de
Xesús e nas primeiras comunidades cristiás.
2.1. Os pobres nos Evanxeos
Neste contexto, a Palestina do século I mostra fortes tensións
sociais, políticas e económicas, froito da conquista romana e da
propia situación interna do pais10. Fronte a unha elite minoritaria
que acaparaba a riqueza e o poder, a maioría da poboación malvivía
baixo a presión tributaria, as arbitrariedades políticas e as cargas
relixiosas que afondaban aínda máis as fronteiras das desigualdades. Pequenos agricultores, pescadores, xornaleiros, servos, viúvas,
orfos, mendigos, prostitutas, pastores ou bandoleiros formaban
parte desa inmensa maioría de xente que apenas conseguía vivir
ao dia nunha sociedade campesiña cada vez mais dependente das
elites civís e relixiosas das vilas que se espallaban polo territorio e
que tiñan como vértice a cidade de Xerusalén11.
Ao longo dos Evanxeos aparecen estes colectivos empobrecidos
protagonizando moitas das parábolas ou como beneficiarios das
curacións e exorcismos de Xesús. As benaventuranzas presentan
algunhas das situacións reais da xente pobre que é esnaquizada
polos poderosos, abatida pola inxustiza, con fame e con sede e sen
honra non teñen xa esperanza, pero das que Xesús afirma que teñen un lexitimo valedor en Deus. O Nazareno situase así en continuidade cos grandes profetas de Israel, resaltando na súa predicación do “Reinado de Deus” a absoluta parcialidade de Deus cara
aos empobrecidos e asoballados (Lc 4, 14-21)12. As súa palabra e
actuación chegará ao pobo coma unha Boa Nova, pero será percibida como extremadamente perigosa para as elites do país13.
10 Rafael Aguirre, Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana. Ensayo de exégesis sociológica del cristianismo primitivo, Estella 2001, p. 43.
11 E.W. Stegemann e W. Stegemann, Historia social del cristianismo primitivo. Los inicios en
el judaísmo y las comunidades cristianas en el mundo mediterráneo, Estella 2001, pp. 188-192.
12 O concepto de Reino de Deus entendeuse de formas diferentes ao logo da historia de
Israel e Xesús fixo a súa propia proposta afirmando a soberanía de Deus na súa misericordia.
Cf. Rafael Aguirre, Ensayo sobre los orígenes del cristianismo, Estella 2001, pp. 13-18.
13 Rafael Aguirre, Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana. Ensayo de exégesis sociológica del cristianismo primitivo, Estella 2001, pp. 53-63.
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Nesta proclama de felicidade hai unha verbalización da utopía
do Reino, pero non para idealizar a pobreza, senón para facer unha
chamada contundente a implicarse na causa dos pobres e a compartir a mesma sorte dos últimos desta terra: “Ditosos vós cando
vos aborrezan os homes e vos expulsen e vos aldraxen (…) por causa do fillo do home” (Lc 6, 22). Cando Xesús proclama o Reino de
Deus como Boa Nova para os pobres, non está pensando en premiar as virtudes morais dos que non teñen, senón que está facendo
unha afirmación teolóxica, pois denuncia a pobreza como un mal
non querido por Deus, poñendo en relación directa a actitude ante
esa realidade coa resposta cara a Deus (Mt 25, 31-46)14:
Ai de vós, letrados e fariseos hipócritas, que pagades o desmo pola
menta, o anís e mailo comiño, e descoidades o máis importante da
Lei: a xustiza, a misericordia e a fidelidade! (Mt 23, 23).

Xunto coa proposta de transformación aparece tamén a critica
aos causantes do sufrimento e miseria: “Ai de vós os ricos, porque
xa acadastes a vosa satisfacción!” (Lc 6, 24). Ante a experiencia
dun mundo onde os bens son limitados, o enriquecemento percíbese como un roubo, xa que se entendía que todo o que acumulaba
riqueza, facíao a costa de quitarllo a outro; o que había que facer
era traballar para manter o status social e económico herdado e
non para facerse rico. Manter a situación de nacemento e establecer unha economía de subsistencia eran os ideais polos que había
que loitar, pois era e iso o que procuraba honor e dignidade, que
para aqueles tempos era a autentica riqueza15.
A xente que se enriquecía de forma deshonrosa, facíao fundamentalmente polo comercio, o cobro de impostos e os préstamos.
Durante o ministerio de Xesús os romanos recadaban impostos en
Xudea e Herodes en Galilea, pero había tamén recadadores que
cobraban impostos indirectos dos produtos, como era o caso de
Leví (Mc 2, 14) ou Zaqueo (Lc 19, 2), que con frecuencia vio14 Rafael Aguirre, La mesa compartida. Estudios del NT desde las ciencias sociales, Santander, 1994, pp. 146-149.
15 Bruce J,. Malina, El mundo del Nuevo Testamento. Perspectivas desde la antropología
cultural, Estella 1995, pp. 130-131.
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lentaban a xente e esixían máis do acordado (Lc 3, 13; 19, 1-9).
Os comerciantes tamén tiñan fama ben adquirida polos abusos
dos prezos e a usura (Lc 19, 12-16). Pero quizais os que tiñan o
primeiro posto nas causas de empobrecemento da xente, eran os
que se enriquecían emprestando diñeiro ou calquera outro ben aos
que se encontraban en apuros. En moitas das parábolas aparece
a situación abafante das débedas que poñía os pobres en total indefensión fronte aos acredores, os que podían premer co maltrato
físico, o cárcere ou a venda como escravo (Mt 18, 28-34). Ante a
falta de legalidade, o pobre sempre estaba a mercé da boa vontade
de quen lle pedía contas (Lc 7, 40-42) ou andaba á procura de
atopar algún benfeitor rico que o puidese axudar. Como ilustración
desta situación, é significativo recordar que na oración do Noso
Pai, tal como aparece nos evanxeos, non se fala de perdoar aos que
nos ofenden, senón a quen nos debe. Esta oración mostra así a relevancia desta realidade nun mundo de bens limitados, ao escoller
o feito de perdoa as débedas para expresar a misericordia de Deus,
poñendo no corazón de Deus a gratuidade máis absoluta ante quen
non ten nada que ofrecer a cambio, e propoñendo o mesmo xeito
de actuación para os crentes. É esta unha nova proposta de reciprocidade que vai mais aló do que cabía esperar no seu entorno
(Mt 5, 38-42).
A parábola dos convidados á voda (Lc 16-24), que conta como
entran no banquete os pobres, eivados, cegos e coxos e tamén vagabundos, o relato da viúva que insiste en ser escoitada nos seus
dereito (Lc 18, 1-5), a historia do pobre Lázaro e o Rico Epulón,
a parábola do rico egoísta (Lc 12, 16-21) ou a do administrador
sen escrúpulos (Lc 16,1-8) móstrannos con sinxeleza, pero con
realismo, a situación da pobreza e as relacións sociais inxustas
que a provocan e ante a que Xesús toma partido anunciando a
cegueira social e relixiosa dos ricos e poderosos do seu tempo16.
Neste xuízo manifesta con claridade o lugar que Deus ten na historia (Mc 10, 23-27).
16 Halvor Moxnes, Poner a Jesús en su lugar. Una visión radical del grupo familiar y el
Reino de Dios, Estella 2005, p. 284.
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A actividade taumatúrxica e exorcista de Xesús e os seus encontros con persoas desfavorecidas exemplifican tamén a súa postura
cara á realidade da pobreza. Os xantares con publicanos e pecadores expresa simbolicamente o seu achegamento a esas outras
pobrezas que non son económicas pero que destrúen a persoa e a
estigmatizan socialmente:
Asegúrovos que os recadadores e mailas prostitutas entrarán no
reino de Deus antes ca vós. Porque veu Xoán para vos ensinar o camiño da xustiza, e non lle fixestes caso; en cambio, os recadadores
e mailas prostitutas, si que llo fixeron (Mt 21, 31-32).

As leis de pureza (Levítico), que organizaban os espazos e os
tempos sociais e relixiosos en Israel, definían as fronteiras entre o
que era aceptábel e o que non17. Os que caían de lado da impureza
por enfermidade, condición social, relixiosa ou por cuestión de xénero, quedaban fóra das interaccións sociais normais e excluídos
da relación con Deus. Xesús non cuestiona esas fronteiras, pero
si o uso que se fai delas. A curación da muller con hemorraxias
non só posibilita a súa sandación física, senón que lle devolve a
posibilidade de encontro cos demais e con Deus. “Filla, a túa fe
sandoute” (Mc 5, 25-34). O dialogo na sinagoga en sábado pola
curación do home da man tolleita fai evidente a carraxe e a tristura que lle produce a Xesús o mal uso das tradicións que atan a
salvación e a liberación que Deus quere ofrecer (Mc 3, 1-6). As
vidas da samaritana, do leproso, do cego, da muller adúltera, da
viúva de Nain, (Lc 7, 11-17), entre outros moitos, testemuñan
con claridade as prioridades de Xesús e a capacidade liberadora
que a súa mensaxe trae aos pobres, marxinados e invisibilizados da
sociedade e da relixión.
Neste senso, a vida pobre e desarraigada que Xesús escolle (Mt
8, 18, 20) e á que invita os seus seguidores e seguidoras, tenta
tamén facer a mesma proposta. A creación dunha comunidade alternativa onde os primeiros son os últimos (Mc 33, 37), onde a
17 Bruce J,. Malina, El mundo del Nuevo Testamento. Perspectivas desde la antropología
cultural, Estella 1995, pp. 181-217.
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clave de actuación é o servizo (Xn 13, 17) e os vínculos patriarcais
rómpense para construír relacións de igualdade e reciprocidade
(Mc 10, 28-31), cuestiona de forma radical os espazos e as interaccións que favorecen o asoballamento e empobrecemento dos mais
débiles (Mc 10, 41-43).
2.2. Os pobres no nacente cristianismo
O movemento promovido en torno á persoa de Xesús experimentou, tras os acontecementos pascuais, unha rápida transformación. O que comezara como un movemento eminentemente rural, insírese nas cidades máis importantes do Mediterráneo. Este
cambio supuxo unha nova lectura teolóxica da mensaxe de Xesús
e tamén cambios significativos nas relacións socias e nos vínculos
dentro das comunidades.
Aínda que moitas situacións das primeiras comunidades cristiáns se reflecten xa nos relatos evanxélicos a través da propia mirada que o evanxelista ten da historia de Xesús a partir da propia
realidade comunitaria, é tamén interesante ver como se expresa
nos textos de carácter epistolar do Novo Testamento as cuestións
relativas á pobreza e aos pobres e como as comunidades destinatarias desas cartas articulan esa realidade.
Paulo é o principal artífice da inculturación do cristianismo no
mundo greco-romano. El funda comunidades nas principais cidades do Imperio nas que participa xente socialmente heteroxénea e
culturalmente mestiza. Esta composición outorgaralles unha gran
riqueza, pero tamén será fonte de grandes tensións no interior dos
grupos (1 Cor 11, 17-34). Un dos principais conflitos será a confrontación entre ricos e pobres. O Apóstolo alude máis dunha vez
a esta cuestión orientando a solución, non tanto na procura da
transformación das estruturas sociais, senón intentando que dentro da comunidade se poidan sentar na mesma mesa o pobre e o
rico cos mesmos dereitos e se vivan os valores de solidariedade e
igualdade (2 Cor 8, 9)18.
18 Rafael Aguirre, “Pobres y ricos en el cristianismo primitivo” Reseña Bíblica nº 29 (2001).
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Na tradición postpaulina, a medida que o proceso de institucionalización avanza, as cuestións sobre a pobreza e a riqueza teñen
máis forza. Xa o autor de Colosenses afirma que “a cobiza é unha
idolatría” porque afasta do autentico camiño de seguimento (Col
3, 5). Nas cartas pastorais combátese o afán de luxo das mulleres
ricas (1 Tm 2, 9) ou recoméndase aos dirixentes da comunidade
que non se apeguen ao diñeiro (1 Tm 3, 3). Pero o testemuño máis
claro da denuncia da discriminación dos pobres na comunidade
atópase na carta de Santiago.
Esta carta, introducida baixo o nome de Santiago, foi posiblemente escrita a finais do século I ou ao comezo do segundo e diríxese a unha comunidade de orixe xudeo-crisitiá á que exhorta con
radicalidade a non discriminar os pobres (St 2, 1-4) e cuestiona
ética e teoloxicamente a riqueza. (St 1, 1-9)19. Nas súas breves
páxinas resoa unha apaixonada defensa do pobre e desvalido e un
duro rexeitamento dos inxustamente enriquecidos: “Que o irmán
de condición humilde se glorie da súa gran dignidade; e o rico, da
súa humillación, porque pasará coma flor da herba...así mesmiño
murchará o rico nas súas empresas” (St 1, 9-11). Mirar polos orfos
e as viúvas convértese para o autor na autentica relixión (St 1, 27).
A súas palabras buscan espertar a conciencia dos seus destinatarios, que son na súa maioría pobres. “Escoitade ben, meus irmáns
queridiños. Seica non escolleu Deus os pobres deste mundo (…)?
Vós, en troques, abafastes o pobre. Seica non son os ricos os que
vos asoballan e os que vos levan a xuízo?” (St 2, 5-7).
A conciencia de que Deus escoita os laios dos pobres pola inxustiza dos ricos segue viva nesta obriña colocada xa ao final da Biblia: “Atención! O xornal que non lle pagastes aos obreiros que vos
fixeron a seitura, está clamando e o seu berro chega aos oídos do
Señor” (St 5, 4). En con isto xa pouco máis queda por dicir.
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19 Elsa Tamez, No discriminen a los pobres. Lectura Latinoamericana de la carta a Santiago,
Estella 2008.
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Estudo

Contribución cristiá ás
respostas ante a pobreza
Manuel Regal Ledo

Desde unha pertenza cristiá, desde a teoría e sobre todo desde
a práctica, téñense feito achegas ben interesantes ao problema da
pobreza. Tamén é certo que desde ese mesmo ámbito cristián máis
dunha vez, coa mellor vontade do mundo seguramente, se deron
respostas enganosas que é necesario non repetir. Partiremos primeiro dunha rápida aproximación ás maneiras que Xesús tivo de se
desenvolver coa pobreza, botaremos despois unha ollada aos marcos actuais da pobreza, para presentar por último diferentes achegas que as persoas e comunidades cristiás podemos poñer enriba
da mesa da xente pobre para nutrila de pan, esperanza e dignidade.

1.- A práctica de Xesús de Nazaret
No encontro do Papa Francisco coa mocidade arxentina, habido
no Brasil con ocasión da Xornada Mundial da Mocidade do pasado
2013, despois de falarlles de que non licuasen a fe en Xesús, ante
a pregunta sobre o que facer, o Papa contestoulles: “Mira, le as
benaventuranzas que che van vir moi ben. E, se queres saber que
cousa práctica tes que facer, le Mateu 25, que é o protocolo con
que nos van xulgar. Con esas dúas cousas teñen o programa de
acción: as benaventuranzas e Mateu 25. Non necesitan ler outra
cousa. Pídovolo de corazón”1. Estas palabras do Papa, destinadas
a fortalecer en xeral a fe en Xesús e o seu seguimento, válennos
perfectamente para orientar a nosa busca sobre que facer e non
facer ante a pobreza, as pobrezas. Deamos, pois, unha volta de
conversión por esas pasaxes evanxélicas.
1

“Encuentro con los jóvenes argentinos”, Vida Nueva, núm. 2860, 27.
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Sobre as benaventuranzas temos sempre a impresión de que xa
está todo dito e, ao tempo, aínda queda todo por dicir, por facer.
Representan un espazo feliz e incómodo, de soños e de frustracións, de graza e de pecado. Existe certa unanimidade en que as
catro primeiras benaventuranzas de Mateu sinalan as persoas ou
grupos de persoas que son obxecto da promesa segura de Xesús, e
as catro restantes indican a felicidade inherente aos compromisos
cristiáns para contribuír a unha restauración social que permita
evidenciar na historia, xa, alo menos parte da felicidade prometida
por Xesús ás persoas envoltas en extrema fraxilidade e dor (Mt 5,
1-12)2. Lucas, pola súa banda, limítase a anunciar a felicidade que
o Reinado de Deus lles traerá a esas persoas de máxima fraxilidade:
persoas pobres, famentas, chorosas, marxinadas e perseguidas, e,
en contrapartida, a mala ventura que recaerá sobre as súas inversas sociais, causantes implícitas dos males das primeiras: persoas ricas, fartas, riseiras, aplaudidas socialmente (Lc 6, 20-26).
En todo caso, estamos ante textos programáticos que marcaron a
práctica relixiosa e humana de Xesús e dos seus seguidores e seguidoras. Dous textos que, como dicía o Papa, sería ben que estivesen
na cabeceira da nosa cama sinalando as tarefas de cada amencer e
os acougos de cada noite.
Sobre da evolución persoal de Xesús de Nazaré temos aínda
moitas incógnitas, que seguramente nunca daremos aclarado. Que
foi pasando no ánimo de Xesús desde a súa adolescencia, cando vivía e medraba no ámbito familiar (Cf Lc 2, 52) ata cando, ao redor
dos seus 30 anos –anos para daquela xa dunha persoa moi adulta–,
aparece Xesús viaxando de Galilea ao Xordán, para atoparse coa
presenza e o maxisterio de Xoán o Bautista? (Cf Mt 3, 13). Cada
vez parece menos probable a afirmación tradicional dunha vida no
retiro e silencio de Nazaré. Non se ve nada verosímil que Xesús
tivese contactos coas comunidades monásticas de Qumram. É posible que espiritualmente estivese vinculado aos anavim, de longa
tradición no pobo de Israel; as catro primeiras benaventuranzas
de Mateu poderían estar amosándonos unha foto vital dese grupo
2 Así, por exemplo, W. Carter, Mateo y los márgenes. Unha lectura sociopolítica y religiosa.
Verbo Divino, Estela, 2007, 208-209.
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relixioso co que Xesús se identificaría, o mesmo que a autopresentación de Mt 11, 29, cando afirma de si mesmo: “... aprendede de
min que son manso e humilde de corazón”.
En todo caso, o que é moi claro e significativo foi o cambio
substancial que Xesús lle deu á súa traxectoria vital despois da
estadía con Xoán Bautista, ao que en principio se adheriu como
discípulo e seguidor nas prácticas e suponse que, de entrada, tamén no pensamento (Mt 3, 13). Hai un momento de clarificación no espírito de Xesús, que o leva a tomar unha decisión firme
e definitiva: deixa o movemento de Xoán e decídese a andar os
camiños da súa terra natal e arredores para anunciar a hora, o
Reinado de Deus. De ser unha persoa arredada do pobo no grupo de Xoán pasa a ser unha persoa inmersa totalmente no pobo
(Mt 4, 12-17). Unha característica común dos grupos relixiosos
do tempo de Xesús era estaren arredados do pobo, por diferentes
razóns, pero arredados do pobo. Os monxes de Qumram, pola súa
mentalidade apocalíptica que os facía o único espazo protexido
ante Deus; os escribas e fariseos, polo seu saber e práctica exquisita da lei, que os obrigaba a separarse de quen por non cumpridor estivese manchado; os Sumos Sacerdotes, polo seu superior
rango sagrado, social e político; o mesmo movemento de Xoán,
pola súa crítica acerba a un estado de cousas decadente no nome
dun Deus airado. Xesús decídese polo pobo, por estar co pobo,
simplemente; e por estar co pobo, no medio do pobo, atópase co
que o pobo era: un pobo pobre, endebedado, enfermo, abusado,
sen esperanza, pecador, “estaban todos derreados e esmorecidos
coma ovellas sen pastor” (Mt 9, 36), cousa que suscitou a súa
fonda compaixón, que Xesús converteu nunha opción clara pola
súa dignificación máis fonda e total (Cf Lc 4, 14-21)3. E á súa
tarefa deulle o nome esclarecedor de “Reinado de Deus”, reinado
de paz e xustiza, reinado liberador, fronte ao que era a práctica
errónea dos representante relixiosos do momento, e fronte ao que
era o reinado do emperador romano e dos seus diferentes legados
dentro do pobo xudeu. Xesús non era exclusivista, non deixaba de
3

Pagola, J.A., Jesús. Aproximación histórica. PPC, 2007, 179-210.
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falar, de alternar con xente de diferente nivel social, non deixaba
de ofertar o seu proxecto de vida a ninguén, pero as súas preferencias estaban onde estaban, o seu lugar físico e espiritual era o
mundo da xente máis pobre e marxinal.
Os relatos evanxélicos están cheos de encontros con persoas
fondamente deterioradas, marxinadas social e relixiosamente, que
abundaban naquela sociedade. A práctica de Xesús caracterizouse
por estas catro notas:
• Inmersión, abaixamento ao pobo pobre con moi diferentes
pobrezas (Mt 4, 23-25)
• Implicación, a través dunha actuación inmediata de resposta,
defensa ou curación coa palabra e cos feitos (Lc 7,13)
• Afondamento e prolongación cara ás estruturas persoais e
sociais, de ámbito relixioso sobre todo, pero tamén civil, nas que
descansaba o estado de cousas que tanto prexudicaban as persoas e grupos máis débiles, mesmo pecadores (Xn 8, 1-8); e, por
último
• Celebración, á que invitaba pola experiencia vivida, ás veces
ao redor dun convite festeiro (Lc 5, 25; 19, 1-10). E todo isto desde
o fondo convencemento de saberse mandado por Deus para esa
tarefa liberadora (Lc 4, 14-21), convencemento que maduraba diariamente coa súa pregaria (Mc 1, 35) e co trato reactivo coa xente
máis postergada. Xesús amósasenos coma o que se di hoxe un místico de ollos abertos, envorcado en Deus, envorcado no pobo.
A pertenza de Xesús ao mundo da xente pobre, marxinal, pecadora, a súa opción preferente pos ese tipo de persoas, o seu
compromiso vital con elas, ata a morte, o decatarse mesmo con
indignación dos esquemas de dominio relixioso e social de que
eran obxecto, a organización do seu grupo de seguidores e seguidoras como resposta alternativa ao modelo opresivo imperante,
a proclamación de boa ventura para quen entrase neste mundo
de solidariedades concretas, o poñer esa xente no centro do seu
diario vivir e actuar, o abrilos a esperanzas novas en amplitude
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e fondura máis aló do necesario pan de cada día, o seu afán por
facerse desa xente renunciando a todo tipo de posesión, título
e mando, a súa mesma opción de célibe, todo iso vivido desde
e na paixón de Deus levouno ao convencemento e á afirmación
extrema de verse identificado con calquera desas persoas que a
diario provocaban a súa existencia pola súa fame ou sede, pola
súa nudez, pola súa enfermidade, pola súa condición de endebedados e presos. Xesús chegou a comprometerse a si mesmo con
esa clase de xente, e mesmo a comprometer o nome, o prestixio,
a gloria de Deus no rostro concreto desas persoas, e polo tanto
tamén o éxito ou fracaso de calquera existencia humana. E fíxoo
cunha radicalidade extrema: á hora da verdade, iso e só iso é o
que importa, máis alá de credos e fórmulas relixiosas do tipo que
sexan. (Cf. Mt 25, 31-46). Non é pouco, aínda que así o pareza, o
que o Papa Francisco lle propoñía á mocidade arxentina, e a nós,
como plan de lectura e de vida.

2.- Os marcos actuais das pobrezas
Cando Xesús tentou realizar o Reinado de Deus, existía un marco relixioso e social que condicionaba as pobrezas e no que era
necesario encadrar as contribucións para a súa superación. Que é
o que caracteriza os nosos tempos?
2.1. O imperio financeiro
Sen dúbida ningunha o imperio financeiro de hoxe, máis ca tal
ou cal Estado particular, por moi poderoso que sexa e se manifeste, pode representar perfectamente o rol referencial desempeñado polo imperio romano nos tempos de Xesús. Todo está nas súas
mans e, sen que el o permita, nada se move. É responsable de
progresos significativos, sobre todo para certos sectores sociais
privilexiados –cada vez menos e máis selectivos–; pero alimenta
con frialdade altas cotas de inhumanidade, que se ceban especialmente coas persoas, grupos e países máis débiles do mundo, co intelixente e ben organizado sometemento e explotación
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dos cales, como pasaba no imperio romano, érguese o asombroso
progreso que representa.
Este imperio financeiro, enlouquecido no seu afán expansionista, entrou en quebra, arrastrándonos a todos nos seus delirios e
nos seus fracasos.
Todos somos cómplices, aínda que soamente sexa a través dos nosos aforros, unha parte importante dos cales foron colocados polos
bancos no mercado financeiro. Pero non por iso é menor a responsabilidade da desmesura financeira, máis decisiva aínda por canto
que foi sobradamente ocultada, excluída do debate público, orientado unicamente cara ás débedas soberanas: a crise europea non
é, ante todo, unha crise das finanzas públicas, senón unha crise de
finanzas desreguladas4.

A lectura deste libro que acabamos de citar ofrece importantes
datos que nos confirman no que está sendo indignado sentir común
de boa parte da poboación: a crise que padecemos é unha crise das
finanzas desreguladas, tramposas, mentireiras, mal intencionadas,
orientadas ao seu enriquecemento abusivo, desentrañadas; os seus
representantes máis cualificados son os diferentes bancos, que se
abrazan cos Estados e os Estados con eles nun patético abrazo
de garantía mutua, e que desprazan cara á poboación máis débil o custo da súa rehabilitación, deixando na cuneta o deterioro
duns servizos públicos universais aos que cada vez accederemos
con máis dificultade e con menos garantías. Pero así, sen pelos nin
na lingua nin sentir no corazón, manifestábase un interlocutor do
mundo das finanzas:
Meu querido amigo, contrariamente ao que vostede cre, as grandes crises como a que padecemos no 2008 son excelentes; e equivócase vostede ao pretender construír uns diques que impidan o
próximo tsunami. E é que, mire vostede, este tipo de crises permite
eliminar os máis débiles e fai máis fortes os superviventes; cousa
que fai que a nosa sociedade sexa máis forte5.
4

Giraud, G., La ilusión financiera, Sal Terrae, Santander, 2013, 17.

5

Ibid., 73.
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2.2. Ecos no Papa Francisco
O mesmo Papa Francisco tense feito eco destas realidades en frecuentes ocasións, pero dunha maneira máis ordenada no capítulo
2 da exhortación apostólica O gozo do Evanxeo6. Así percibe o Papa
a situación, recollendo sen dúbida a opinión de moitísimos crentes:
Estamos ante unha economía da exclusión inxusta, que mata, na
que impera a lei da concorrencia, favorable sempre ao máis forte;
unha economía que xera marxinación, descartes, exclusión” (nº 53).
Rexida polas falsas “teorías do derrame”, segundo as cales a liberdade de mercado provoca por si mesmo equidade e inclusión social no
mundo, cousa que ten levado a unha globalización da indiferenza
(nº 54). Esa maneira de entender as relacións económicas levounos
a unha xigantesca crise financeira, debaixo da que se percibe unha
fonda crise antropolóxica: o mercado supedita o ser humano ao
negocio, ao diñeiro, ao consumo; crea ídolos e adoradores de ídolos (nº 55). “Este desequilibrio provén de ideoloxías que defenden
a autonomía absoluta dos mercados e a especulación financeira.
De aí que neguen o dereito de control dos Estados, encargados de
velar polo ben común” (nº 56). A corrupción ramificada, a evasión
fiscal egoísta sumáronse con facilidade a este afán de poder e de
posuír (nº 56). A ética ausente debería recuperar o seu papel para
que a economía volva a converterse nun exercicio en favor do ser
humano, porque “o diñeiro debe servir e non gobernar” (nº 57 e
58). Este estado de cousas está debaixo de moitas violencias entre
persoas e pobos, que non se superarán mentres non se corrixan os
erros de fondo no que se sustenta (nº 59). Noutra parte da mesma
exhortación (nº 202) insiste na mesma convicción: “Mentres non se
resolvan radicalmente os problemas da xente pobre, renunciando á
autonomía absoluta dos mercados e da especulación financeira e
atacando as causas estruturais da falla de equidade, non se resolverán os problemas do mundo e en definitiva ningún problema. A
falla de equidade é a raíz dos males sociais.

2.3. A voz de Cáritas española
Se queremos achegarnos á realidade española, podemos facelo
confiadamente da man de Cáritas Española, que a través do in6 La alegría del evangelio, EDIBESA, Madrid, 2014, 43-51.
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forme da fundación FOESSA 2014 puxo sobre da mesa as consecuencias que esa crise financeira e humanitaria está causando en
España. Velaquí uns significativos datos soltos.
A renda media da poboación española é inferior á do ano 2000.
España é un dos países da UE onde a renda se reparte da forma
menos equitativa e está sempre nos primeiros postos do ranking
europeo de calquera clasificación que se faga de indicadores de
pobreza. A porcentaxe de fogares sen ingresos pasou do 2 ao 4%
no último trimestre do 2013 e o número de fogares nesta situación
pasou de 300.000 no 2007 a 700.000 a finais do 2013. O espazo
social da exclusión social pasou do 16,3% no 2007 ao 25,1% no
2013. 5 millóns de persoas atópanse xa afectadas por situacións de
exclusión severa, un 82,6% máis ca no 2007. Onde máis se nota a
fractura social é no emprego, na vivenda e na sanidade. Estamos
metidos nun modelo social no que as prioridades non son a persoa
e a súa dignidade, e cómpre cambialo. A progresiva diferenciación
cidadá no acceso a dereitos básicos marcará a nosa estrutura social nos vindeiros anos que se podería resumir como de pobreza
crecente e de dereitos minguantes. As familias e as redes sociais
están soportando importantes efectos negativos da crise. O modelo
dualizado renuncia á construción dun proxecto común. Un compromiso firme pola cohesión social, polo rescate das persoas, sentará as bases dunha recuperación real que vaia máis aló dalgúns
indicadores macroeconómicos7.
2.4. Dificultades eclesiais internas
A Igrexa sempre foi moi sensible á pobreza. No seu ADN leva
inscrito un principio de misericordia cara ao que é débil, que a
identifica con facilidade en calquera momento da súa historia.
Pero as formas de levar a cabo esa misericordia case sempre tenderon ao que Bieito XVI chamaba o “principio das micro-relacións” (amizades, familia, pequeno grupo), e con dificultade ao
7 Cáritas Española, Precaridad y cohesión social. Análisis y perspectivas. Fundación
FOESSA, Madrid, 2014. O texto que ofrecemos recolle case ao pé da letra o do propio
informe.
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das macro-relacións (relacións sociais, economía, política)8, e
desenvolvéronse máis no ti a ti inmediato da esmola, da atención
sanitaria, escolar, etc, ca non no campo das estruturas, ou, dito
cunha expresión de referencia, na “loita pola xustiza”. Levamos
beiras de cen anos inmersos nesta tensión que non parece resolta.
Unha das etapas históricas máis emblemáticas da mesma, pola
súa tensión e transcendencia para o conxunto da Igrexa, foi a vivida polo P. Arrupe, liderando desde a famosa Congregación XXXII
da Compañía de Xesús (1973) todo un movemento de pensamento e de acción que quería responder á urxencia dunha correcta
harmonización entre a caridade das micro-relacións e a caridade
das macro-relacións; ata o punto de afirmar: “Aquel ano (1973)
vin claro que se iniciaba algo completamente novo: a nosa misión
hoxe ao servizo da fe e da xustiza”9.
Pola súa banda, o Papa Francisco dedica boa parte do capítulo
4 da exhortación O gozo do Evanxeo10 para intentar desbloquear
dos nosos ánimos esa resistencia a vivir a fe abríndoa á realidade
social, e para que comprendamos a absoluta lexitimidade da loita
pola inclusión das persoas e pobos pobres dentro dun proxecto
cristián de evanxelización. E todos coñecemos ben as resistencias
que cousas tan simples e primordiais están atopando na sensibilidade de moitos crentes. Estas resistencias non son menores, por
desgraza, fóra da Igrexa católica, pero dentro dela teñen un especial significado negativo. Pero así están as cousas.

3.- Achegas posibles das persoas e comunidades cristiás
Tendo en conta o anteriormente evocado, sinalamos agora algunhas achegas coas que poderiamos contribuír á erradicación da
mala pobreza.
8 La caridad en la verdad, San Pablo, Madrid, 2009, 8.
9 Citado por Miguel Lamet, P. Arrupe. Testigo del siglo XX, profeta del XXI, Mensajero, Bilbao, 2014, 369. No cap. XVII desta obra, pp. 363-385, pódese ver un bo resumo
destes feitos.
10

Ibid., sobre todo pp. 139-169.
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3.1. Seguidores/as de Xesús
A primeira contribución que as persoas e comunidades cristiás
podemos ofrecer ás respostas contra a pobreza é a de revivir con
humildade e paixón a postura tomada por Xesús ante a realidade
das mulleres e homes envoltos en diferentes pobrezas (fame, sede,
nudez, prisión, débedas, pecados, marxinación civil e relixiosa, enfermidades, vidas rotas, mortes,...). Revivir que terá que converterse nunha reedición da súa experiencia, dado que as circunstancias
cambiaron; pero nos dinamismos básicos as opcións de Xesús seguen sendo válidas. E estas opcións teñen que ver co método por
el empregado: inserción no mundo das pobrezas, implicación coa
actuación inmediata, posta en cuestión das estruturas persoais e
sociais que están producindo e agravando a experiencia traumática
vivida, celebración; teñen que ver con certas conviccións de fondo,
que alimentaban a súa metodoloxía de solución: alerta absoluta
ante o diñeiro e o poder ao que o diñeiro serve, disposición a entrar
en formas de pobreza, dándolle prioridade ao comunitario, ao fraterno, ás carencias de quen non ten o necesario, descubrimento do
gozo, da alegría, da liberdade da pobreza, e, moi especialmente, ver
no rostro das persoas máis pobres a presenza dun Deus solidario,
que se identifica con eles e neles, na súa consideración, servizo e
enxalzamento, establece un lugar privilexiado de adoración e servizo relixioso.
Xustamente o polo oposto do que era lugar común na teoría e
práctica relixiosa do seu tempo, para as que a persoa pobre era basicamente unha deixada da man de Deus, por pecadora, e por iso
mesmo era pobre. O colmo da irreverencia relixiosa e da cegueira
na análise da realidade social! Culpabilízase a xente pobre dos seus
males, descárgase en Deus o labor vindicativo contra eles e déixase
campando na súa fachenda os verdadeiros causantes de tanta desfeita: as estruturas sociais, civís e relixiosas, inxustas. Fronte a isto
Xesús defende o honor de Deus, situándoo onde está realmente:
doéndose con entrañas de misericordia dos seus fillos e fillas máis
rotos pola vida, solidarizándose con eles e cuestionando os poderes
que os sosteñen nas súas pobrezas e miserias, sen negar o pecado
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persoal co que cada quen se pode incorporar ás dinámicas fondas
desas estruturas perversas11.
3.2. Sementadores/as de verdade
Acabamos de ver como se pode encubrir a verdade baixo interpretacións interesadas, manipuladas. É unha evidencia que a
mentira ten vía libre nos espazos de poder. Confírmanolo o que
imos sabendo das opacas estratexias do mundo financeiro, da banca, dos propios Estados12; confírmannolo tamén todos os casos de
corrupción institucionalizada que día tras día se están destapando.
Os medios de comunicación que, por principio, deberían estar ao
servizo da narración veraz do acontecido, están nas mans de quen
están e serven aos intereses de quen serven, aínda que tamén lles
debamos agradecer que, grazas ao seu labor de investigación e divulgación –ás veces, todo hai que dicilo, destapando só as vergonzas do “contrario”–, se vaian sabendo cousas que se intentaban silenciar desde diferentes estrados de poder. Siléncianse ou
espállanse selectivamente datos, informacións, acontecementos.
E resulta bastante doado que nos deixemos arrastrar por esta dinámica, que en definitiva prexudica os intereses da xente que non
anda no poder e que ten que tolerar as súas irregularidades, e así
acabemos pechando os ollos á realidade de quen máis padece.
Por iso estaría moi ben que as persoas e comunidades cristiás, a
Igrexa no seu conxunto, nos distinguísemos por unha aposta clara pola verdade. Temos palabra, temos espazos onde pronunciala
coma poucos colectivos poden ter, temos o poder de medios de comunicación: TV, radios, revistas, boletíns, follas parroquiais, cartas
pastorais, documentos diversos a diferentes niveis... Sen deixarnos
11 O Papa Francisco estanos provocando frecuentemente a esta saída á rúa, ás periferias, seguindo o estilo de Xesús. Véxase, por exemplo, La alegría del Evangelio, EDIBESA,
Madrid, 2014, 19-21, onde no nº 24 nos fala desa metodoloxía inspirada sen dúbida na do
mesmo Xesús, sinalada polos pasos de “primeirear, involucrarse, acompañar, fructificar e
festexar”. No referente á inclusión social da xente pobre e da prioridade que debe ter no
proceso de evanxelización, Ibid., 147-169.
12 Neste sentido é revelador, como xa dixemos, o libro citado de Gäel Giraud, e bastante
información alternativa que chega aos nosos correos electrónicos grazas ás dilixencias de
quen ama e serve á verdade.
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levar por máximas partidistas, ben afincados no Espírito de Xesús,
apelando á aplicación destemida da doutrina social da Igrexa, podemos contribuír honestamente á busca da verdade, tamén a social,
á súa reflexión, á súa análise, ao seu espallamento. Non carecemos
de iniciativas encomiables neste sentido (citamos anteriormente o
informe de Cáritas, 2014), pero cantos silencios ao longo destes
anos turbios, que soan non ao abraio de quen se sente ferido pola
inmensidade do mal, senón ao mutismo de quen xoga as mesmas
cartas do poder e defende os mesmos intereses! “A verdade faravos
libres”, dinos Xesús en Xn 8, 32b; e a liberdade faravos verdadeiros.
Só unha palabra sobre o lugar desde onde a realidade pode ser
captada con máis verdade: o lugar do pobre. Invítanos a iso o Papa
Francisco con palabras sinxelas: “Estamos chamados a descubrir a
Cristo neles, a prestarlles a nosa voz nas súas causas, pero tamén a
ser os seus amigos, a escoitalos, a interpretalos e a recoller a misteriosa sabedoría que Deus quere comunicarnos a través deles”13. A esa
misteriosa sabedoría dos pobres refírese tamén esta aguda reflexión
de Jon Sobrino, froito do seu contacto directo coas súas vidas e loitas:
E o máis importante. No mundo dos pobres xérase unha lóxica
que permite ver a realidade doutra maneira. Permite ver que salvación non é adecuadamente idéntica a progreso e desenvolvemento, o cal nos parece moi importante. E permite ver que dos
pobres pode vir salvación. Para os non-pobres é a experiencia de
graza. A opción polos pobres non versa xa só sobre darlles a eles,
senón sobre recibir deles14.

3.2. Creadores/as de soños
Somos os seguidores/as dun soñador. O Reinado de Deus era o
soño de Xesús. E o Reinado de Deus era unha subversión do sistema establecido, baseada na xustiza de Deus. Levar ese soño no
corazón permitíalle a Xesús anunciar felicidades para a xente máis
tirada e prometer repetidamente que os últimos serían os primei13 La alegría del Evangelio, 157.
14 Sobrino, J., Fuera de los pobres no hay salvación, Trotta, Madrid, 2007, 80. Todo o
libro, especialmente as páxinas 59-105, ilumina admirablemente esta perspectiva.
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ros. Á concreción histórica deste Reinado de Deus, con apertura
cara ao seu cumprimento definitivo no futuro de Deus, dedicou
toda a súa acción diaria, toda a súa vida e a súa morte. A súa ensinanza, as súas prácticas versaban a diario sobre a realización dese
soño, desa ilusión.
E esta capacidade de soñar con ilusión, esta tintura evanxélica,
mestura de simplicidade e de prudencia, é unha das máis grandes
achegas coa que podemos contribuír a dar respostas aos retos da pobreza. O risco maior dunha sociedade é que se resigne xa a non soñar,
a crer definitivamente inalterables as regras de xogo existentes, nas
que as pobrezas se estenden e agudizan. Aos poderosos, ás persoas
ás que lles vai máis ou menos ben dentro do sistema, normalmente
non lles acae soñar. A xente pobre pode chegar a estar absolutamente
resignada, pero en moitos casos, por puro instinto de supervivencia
e de dignidade oculta, é a portadora dos soños. Ao redor dela, escoitando a súa voz, interpretándoa, aprendendo dela, como dicía o Papa
Francisco, podemos recuperar a capacidade de soñar e de contribuír
cos nosos soños á súa causa, que é a causa do Evanxeo de Xesús.
Soster a fe, a crenza no ser humano como convocado a unha total
fraternidade desde a chamada primixenia do noso creador, soster a
esperanza, como alento vigoroso contra todo o que a diario tenta
desalentarnos, soster o amor, como cotiá e diminuta tarefa solidaria
que lle vai dando corpo aos nosos soños, é unha das grandes misións das persoas, das comunidades cristiás, nesta época. E facelo
moi conscientes de que non somos os únicos/as, de que, grazas a
Deus, ao noso redor existen persoas loitadoras, crentes e non crentes, enredadas no mesmo empeño. Ao seu carón está o noso sitio15.
3.4. Que soños, que loitas?
De comunidades cristiáns do Sur recibimos o slogan “Outro
mundo é posible”, ao redor do cal se conxuraban ideas e esforzos
15 Lois, J., Que no caiga la fe. Textos fundamentales. Madrid, 2011. O mesmo título da
obra evoca o significado profundo da tarefa teolóxica, vital, do seu autor, de cuxa reflexión
e talante tanto podemos aprender sobre do tema que estamos a tratar. Unha figura, Xulio
Lois, que nos viría moi ben recuperar para o noso itinerario crente na hora presente.
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para a súa realización. Parte da convicción de que “este mundo”
chegou a un punto cego e hai que reinventalo, abrilo a novas dimensións. A cegueira deste mundo maniféstase non só nas relacións deshumanizadas que produce, relegando á indignidade a
vida de millóns de persoas, senón tamén, desde un punto de vista
ecolóxico, como espazo de vida, conducíndoo ao desastre.16 Trátase
de crear unha sociedade alternativa, o que implica unha economía
alternativa, unha produción alternativa, un consumo alternativo,
unha agricultura alternativa e un ser humano tamén alternativo.
A cousa, que parece un soño irrealizable dadas as estruturas de
poder e as maneiras antropolóxicas que defenden o vello mundo,
está collendo corpo en moitas reflexións nadas ao abrigo de expectativas crentes e non crentes.
O mesmo Gäel Giraud, a quen estamos citando repetidamente,
ofrécenos un interesante e estudado proxecto alternativo ao redor
do que el chama a “transición ecolóxica”; pregúntase se “sería posible fomentar outro crecemento menos enerxívoro, máis sobrio e
extraordinariamente creador de postos de traballo”, e afirma rotundamente que si, “grazas a un proxecto técnico que non ten nada
que ver co petróleo de esquisto”17. Unha proposta que paga a pena
ler con moita calma. De pasada, dentro do conxunto de cambios,
enxerga un novo espazo e sentido para a produción de alimentos
–algo ao que somos tan sensibles nós, tan vinculados ao rural–,
que se suma a outras moitas propostas que circulan entre certos
sindicatos e movementos agrarios e entre estudosos da cuestión18.
As propostas dos teóricos do decrecemento están aí tamén, ao
servizo dunha alternativa de produción e consumo máis humana e
16 Giraud, G., op. cit., 86.
17 Ibid., 83.
18 Referímonos no noso caso sobre todo ao Sindicato Labrego Galego, que no seu periódico de información técnica e sindical FOUCE insiste reiteradamente no tema; ao movemento
internacional Vía campesiña, ás propostas de Soberanía alimentaria, e ao modelo produtivo
de Agricultura familiar. Un estupendo estudo destas cuestións, que nos axuda a ver moitos
absurdos da agricultura industrializada e a súa incidencia negativa nos pobos máis pobres, e
fai propostas tamén alternativas, pode verse en Pérez-Vitoria, S., El retorno de los campesinos.
Una oportunidad para nuestra supervivencia. Icaria, Barcelona, 2010. O título do seu último
capítulo é ben significativo: “El siglo XXI será campesino... o no será nada”.
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humanizadora, abríndose camiño no medio das controversias que
provoca. Todo parece ir indicando que, máis aló da urxencia e seriedade que transmiten (os recursos non dan para máis, obcecarse no
camiño que levamos é suicida), a verdadeira dificultade non está na
irracionalidade do que din, senón na disposición humana para embarcarse nun modelo de vida distinto, que rompa co principal factor
que actualmente parece asegurar a felicidade: a voracidade consumista e o enriquecemento de quen incita a ela e dela se aproveita19.
E non podemos esquecer o pensamento profético de Ignacio
Ellacuría, que xa a partir do ano 1982, desde un contexto social
marcado pola pobreza indigna, mentres nós andabamos por aquí
a galope dos soños de desenvolvemento, levantou a súa voz preconizando con urxencia a “civilización da pobreza” fronte á “civilización da riqueza”, que fracasaba porque non satisfacía as necesidades básicas de todos e porque non xeraba espírito, valores que
humanizasen a persoas e sociedades: no canto de ter esperanzas,
ten medo a perder a situación de privilexio. A súa profecía segue
sendo veraz20.
3.5. Avanzar na boa dirección: Banca ética
A proposta e defensa dunha sociedade alternativa é algo xenérico que necesita concretarse nos mil e un detalles que compoñen
a vida diaria. Todo o que facemos apoia e potencia unha orientación ou outra. Como compramos, como vestimos, como comemos,
como nos divertimos, que libros lemos, que programas de TV vemos, con que xente pasamos o noso tempo libre, onde poñemos os
nosos aforros, en que Deus cremos, como producimos alimentos,
a que escola mandamos os nosos fillos/as, que argumentos admi19 Sobre o decrecemento falou para nós, no XXIV Foro de Relixión e Cultura, Carlos
Taibo Arias. Un breve resumo do alí exposto pode verse en Encrucillada 165, 32-39. Quen
queira acceder a unha exposición máis completa da súa argumentación, pode facelo a través do vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=NGZqFomTn9s. As propostas do máis
significativo teórico internacional do decrecemento, Serge Latouche, en La sociedad de la
abundancia frugal. Icaria, Barcelona, 2012, editorial onde ten publicado máis títulos sobre
o mesmo tema.
20 Sobrino J., op. cit., 17-38, onde presenta o pensamento do xesuíta mártir e nos remite
aos textos que escribira sobre a cuestión.
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timos ou rexeitamos, como amamos, como nos relacionamos coa
xente, como participamos na vida social, política, etc., todas e cada
unha destas cousas poden afirmar o estado actual de cousas ou
poden abrir cando menos unha pequeniña fenda na súa aparente
impenetrabilidade. Por iso é ben importante estar ao quite, deixarse sorprender por iniciativas que soen a alternativa en calquera
destes campos, e implicarnos nelas a nivel persoal, familiar, social.
Se queremos bater con razóns para asentarnos no inmobilismo social, atoparémolas por todas partes, aínda que despois andemos
rosmando sobre o mal que marcha o mundo. Pero, grazas a Deus,
tamén hai razóns para o contrario21.
Por citar algunha iniciativa: a cooperativa de consumo Zocamiñoca de A Coruña, cos seus criterios de asociación, de indagación
sobre a orixe ecolóxica e humanizadora dos produtos, de espallamento das tremendas realidades ocultas detrás, por exemplo, dun
simple arroz que comemos22. Ou, en clave política, a recente iniciativa Marea Atlántica, que tenta romper co monolitismo político,
económico e social establecido e abrirse ao soño da participación
democrática real e da defensa dos intereses da xente máis castigada pola crise23.
Pero queremos insistir moi especialmente nas iniciativas de
Banca ética, porque nos parece que é unha proposta que se dirixe
contra a liña de flotación do sistema financeiro, superando a súa
opacidade, o seu criterio só economicista, e apostando por unha
análise ética e social dos proxectos de investimento. Existe entre
nós a un nivel moi humilde O Peto, e dunha forma máis estrutu21 Non podemos deixar de citar o interpelante texto do Papa Francisco en La alegría del
Evangelio, 163, nº 207: “Calquera comunidade da Igrexa, na medida en que pretenda subsistir tranquila sen se ocupar creativamente e cooperar con eficiencia para que os pobres
vivan con dignidade e para incluír a todos, tamén correrá o risco da disolución, aínda que
fale de temas sociais ou critique os gobernos. Doadamente terminará sumida na mundanidade espiritual, disimulada con prácticas relixiosas, con reunións infecundas ou con
discursos baleiros”.
22 Pódese ver unha presentación da iniciativa en https://www.youtube.com/watch?v=
EYaklKUKw-Q (primeira parte) e https://www.youtube.com/watch?v=HwiGRnuF7UA (segunda parte).
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rada Fiare, integrada desde o marzo pasado na Banca Populare
Italiana, que a día de hoxe é o proxecto de banca ética máis desenvolvido do mundo. Fiare, con máis de cinco mil socios/as no Estado Español, ten previsto que a partir de outono poderá funcionar
coma calquera outro banco24.
Sería normal que, garantida a fiabilidade dunha banca ética
como Fiare, as persoas, comunidades e asociacións crentes, Cáritas, dioceses, etc, se sumasen a esta iniciativa. En Galicia xa hai
un grupo considerable delas que así o fan, sobre todo na diocese
de Tui-Vigo. E el sería un soño irreal pensar que a mesma Banca
Vaticana, suxeito e obxecto de tantas opacidades, sospeitas, mesmo irregularidades, pasase a liderar, ou cando menos potenciar,
unha banca ética?
3.6. Pobres con Espírito
Xesús, na súa loita contra a pobreza indigna, empezou por ser
pobre cos pobres. E non simplemente por táctica populista, senón
porque era pobre por nacemento, porque formaba parte do mundo
da xente pobre e porque, en ser pobre e en selo con Espírito coma
os anavim do seu tempo, descubrira un camiño de liberdade ao
que nunca quixo renunciar. Ser pobre significaba ademais burlar
o poder alí onde o poder pensa ter toda a súa forza de atracción.
Ser pobre era desarmar na raíz a prepotencia do poderoso. De aí as
súas recomendacións radicais á pobreza absoluta, a dalo todo pola
xente pobre, pola comunidade, polo Reinado de Deus; recomendacións que atopaban grandes resistencias.
Esta pobreza profética con Espírito permaneceu na Igrexa nas
persoas consagradas a Deus cos votos de pobreza, castidade e obediencia; o seu testemuño non sempre foi transparente, non sempre
as fixo libres ante os poderes persoais e estruturais, non sempre
conseguiu converterse nunha referencia que sacudise a docilidade
coa que frecuentemente nos sometemos ás lóxicas da riqueza abusiva. Pero ás veces si. Consideramos que podería ser unha achega
24 Fiare Galiza: http://fiaregz.wordpress.com/ Fiare estatal: http://www.proyectofiare.
com/web/ Banca Popolare Etica (Italia): https://www.bancaetica.it/
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importante tamén nos tempos de hoxe, sobre todo se é algo vivido
xa non só polos relixiosos/as das que se espera algo así, e polo tanto
non conmociona case, senón polos mesmos laicos /as; e se iso leva
a intensificar as amizades coa xente pobre, a facerse cargo da súa
realidade25 e a extremar os servizos e atencións.
Cando unha persoa é libre na súa pobreza, cando ten libre e limpo o corazón, cando non está motivada, condicionada polos propios
intereses e comenencias, cando foxe de acumulacións e seguridades, esa persoa bate co ollo da fonte das mellores actitudes éticas,
que con frecuencia claudican ante o interese propio, ante o egoísmo. E canta carencia de ética está sendo a causa dos males da xente
máis fráxil da nosa sociedade! No fondo é a aposta dialéctica por un
home novo, por unha muller nova, sen a cal é imposible soñar cun
mundo diferente26. E nisto, con humildade, as persoas e comunidades cristiás poderiamos facer unha interesante contribución.
3.7. O servizo da caridade
Deixamos isto para o final, non porque o consideremos o último
a facer, senón porque nos parece completamente obvio que por aí
cómpre empezar. A caridade, o amor amosado na atención concreta a calquera tipo de pobrezas, é o miolo da experiencia relixiosa, o
que a sociedade máis espera das persoas crentes. Por iso a caridade
é o que salva as comunidades cristiás, a Igrexa, no sentido teolóxico e no sentido sociolóxico tamén.
Hai moitas razóns para xustificar a urxencia da caridade: calquera realidade que estea reducindo á indignidade un ser huma25 Sobre os diferentes niveis de compromiso do “facerse cargo da realidade”, “cargar coa
realidade”, “encargarse da realidade” e “deixarse cargar pola realidade”, que I. Ellacuría
abriu á experiencia de loita contra a pobreza, Sobrino, J., op. cit., 18-19.
26 O Padre Arrupe, despois de anunciar rotundamente: “Calquera comunidade, universal ou nacional, que permita que un grupo pequeno dos seus membros dispoña da maior
proporción da súa riqueza, mentres deixa a maior parte dos demais en cruel necesidade,
necesita unha reforma radical”, afirmaba tamén: “Non son economista. Pero tratando con
tantos xesuítas, coido poder reclamar algún coñecemento da natureza humana. Non se
pode cambiar unha situación inxusta, coma a que atopamos hoxe, cambiando simplemente
as estruturas e as institucións, se non se cambia tamén o pobo que vive nelas”. (Citado por
Pedro Miguel Lamet en op. cit., 529).
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no, esixe resposta inmediata. Por outra banda, o autoengano de
refuxiarse en utopías grandiosas é ben coñecido e moitas veces
encobre resistencias elementais a dar do propio (preocupacións,
tempos, cartos, afectos...) para que outras persoas poidan solecer.
A caridade é un exercicio diario, elemental, que nos pode educar
na experiencia básica de que o novo, o alternativo, ten un prezo, e
ese prezo pasa frecuentemente polo camiño da renuncia, da cruz,
do pensar e vivir en clave comunitaria, social. Por último, se a solidariedade é a base de calquera soño colectivo grupal, social, unha
forma, entre outras, de ir medrando en capacidades solidarias é
apostarse diariamente a carón de quen precisa da nosa presenza,
dos nosos dons na forma e maneira que sexa.
De todos modos, ao redor do exercicio da caridade teñen medrado grandes sospeitas e non poucas acusacións. Por iso pensamos
que sería ben que a caridade fose acompañada polas seguintes características: exercida desde o amor; parece algo obvio, pero non
sempre se dá; debaixo do exercicio da caridade pode haber moitas
intencións turbias que atenden máis ao propio miramento persoal
ou institucional que á persoa que atendemos. Acompañada de imaxinación; e non faltou na Igrexa ao longo da súa historia; é inmensa a variedade de servizos levados a cabo a prol da xente marxinada,
respondendo sempre a ese criterio elemental: o que é necesario, é
posible; agora mesmo, nos tempos que corren, a imaxinación está
roldando os ánimos de moita xente: comedores, baños de auga,
inmobles diocesanos ao servizo de xente sen fogar, terras cedidas
para o traballo de persoas na miseria, grupos de apoio a desafiuzados, a inmigrantes legais e ilegais, etc. E, a maiores, intelixencia; é
doado caer na trampa principal da caridade, que é intentar paliar
cunha man as consecuencias de actos abusivos que se sosteñen
coa outra; por desgraza a historia da Igrexa sabe moito disto; por
exemplo, a Igrexa foi a gran esmoleira durante todo o Antigo Réxime, pero foi un dos grandes freos ao cambio social que podía
alterar para ben a vida do pobo humilde. E isto mesmo pódese dar
sen dúbida no momento presente. A vixilancia é imprescindible.
E, por último, con capacidade de provocar e asumir o conflito; os
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poderes políticos e económicos están encantados coa caridade e
colaboran gustosos con ela, sempre e cando non se convertan en
espazos de denuncia das súas decisións, que poden estar na base
das pobrezas atendidas. É un equilibrio difícil, pero imprescindible. Pensamos que Cáritas española ultimamente está atinando
nesta delicada tarefa.
E aquí remata o noso escrito. A pobreza, aínda que presente un
rostro tan arrepiante, por sorte non é un mal endémico imposible
de eliminar. Depende do querer máis ca do poder. E nesa querenza
as persoas e comunidades cristiás temos un lugar que ocupar, con
humildade e valentía, con paixón.
Manuel Regal Ledo
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Achega

Os cárceres son para os pobres
Xaquín Campo Freire

Achegarse ao mundo do cárcere sabendo do que se fala non é
doado por moitas razóns. Fican lonxe. É unha institución sumamente hermética e que traballa desde o secretismo, moitas veces
para encubrir verdadeiras miserias humanas que hai en todas as
contornas deste mundo de miserias por todas partes. O mesmo
sistema estatal non é transparente cando dos cárceres se trata, e
moito menos no tocante ás persoas que alí habitan e ao trato que
se lles dá a todos: presos e funcionarios. A mesma sociedade, nós,
ti, eu, non queremos saber nada dese mundo. “Estalles ben. Son
delincuentes. O que a fai, que a pague. Que podrezan alí ata o último suspiro do último minuto da pena”. Cadea perpetua revisable
(para peor), dinos o señor Gallardón. Lémbrome dun alto executivo de Tráfico que por presións do sector económico-comercial
nunca fixo caso de promover certa lexislación sobre circulación de
motocicletas para evitar certos perigo de morte, p. ex., o casco. Un
día, por desgraza, un fillo seu finou nun accidente viario conducindo unha de mediana cilindrada e tivo moito que ver precisamente
con algunha das causas que lle estaban a demandar. Eu non quero
que o Sr. Gallardón e os que o aconsellan, saiban en carne propia
a aberración desta reforma do código penal en tantas decisións tomadas nas que non fixeron caso dos entendidos en varias materias
pertinentes para non iren por eses endurecementos de penas, as
máis altas de Europa e cos índices máis baixos de criminalidade,
e non se orientaren máis á prevención, reinserción, rehabilitación
e resocialización. Unha sociedade inmisericorde non arranxa nada,
aumenta os odios e problemas e gasta moitos cartos ao revés, moitas veces ocultando a corrupción que hai detrás.
Estou en contra dos cárceres, porque de forma xeneralizada o
cárcere é a resposta que a nosa sociedade inxusta e insolidaria
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dá aos que xa desde a súa infancia viven situacións de escravitude. Máis do 85 % proveñen das clases sociais máis baixas. Moitos
deles viviron nun ambiente familiar deficitario, con problemas de
alcoholismo ou droga, cunha economía moi precaria, un baixo nivel cultural. Outros nin sequera viviron en familia, ata naceron
no cárcere e pasaron a súa infancia e adolescencia en centros de
acollida. Para este colectivo a prisión non comeza cando son introducidos no centro penitenciario. A sentenza ditouse moito tempo
atrás, quizais antes de naceren. Caso Feliciano: O seu camiño cara
ao cárcere comezou moito antes de que chegase á súa existencia1.
Detrás dos datos da fría estatística hai rostros, historias concretas que discorreron pola marxinalidade e terminan desembocando
no mar da frustración. Algo non vai ben na nosa sociedade. O
cárcere é un fracaso social. E, para os cristiáns comprometidos,
mesmo é un fracaso pastoral. É unha chamada fonda a reflexionar
seriamente.
Os presos hai que telos canto máis lonxe mellor, coma se non
existisen. Cando son noticia, é para mostrarnos o malos que son.
Coidado con eles! O feito de que os cárceres se vaian construíndo
cada vez máis afastados dos núcleos urbanos, con grandes dificultades para acceder a eles, é unha proba evidente da mentalidade
que impera. Por outra banda, é sempre a mesma historia: os pobres, marxinados, incómodos, sempre os situamos fóra das murallas da cidade. De feito construíronse máis macro-cárceres e cada
vez máis lonxe e menos comunicadas.
Se a situación da persoa presa é penosa, non o é menos a da súa
familia, que sofre tamén nas súas propias carnes as consecuencias
da prisión. Nais rompidas por dentro, esnaquizadas e cansas de
loitar durante anos polo seu fillo drogadicto que entra e sae continuamente da prisión porque se ve obrigado a roubar e a atracar
para comprar a droga. Novas esposas ou compañeiras de presos
con varios fillos que apenas coñecen os seus pais e que elas teñen
1 Castejón Huete J., Nuestros presos, rostro del Siervo, en Por una Iglesia servicial y participativa, IX Semana de Estudios de Teología Pastoral, UPS, Verbo Divino, Estella (Navarra)
1999, pp. 239-243.
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que sacar adiante como poden. Desgraciadamente sabemos que
estes nenos van seguir os mesmos camiños que os seus pais. As
situacións destas familias son esmagantes.
Os problemas dos presos non terminan cando saen en liberdade.
Ao contrario. É aí onde se agravan e comezan. 1º) O tempo pasado
no cárcere non lle valeu para nada útil. Os problemas que alí o levaron, agraváronse. 2º) Ao saíren atópanse cunha sociedade insolidaria que, en lugar de tenderlles unha man, séguenos, seguímolos,
excluíndo como apestados.
O problema vaise agravar coa pretendida e interesadísima privatización dos cárceres: 1º) Un negocio moi pingüe. Un cárcere para
ricos, fonte de ingresos para grandes empresas que comercian co
preso e familias, como pasa xa con hospitais e centros de anciáns
e necesitados, centros de saúde, escolas, etc. 2º) E outro antro
para pobres, tamén negocio para desalmados e mafias internas e
externas con extorsións incluídas. Por iso interesa moito que non
se deixe de ingresar carne de mercadoría. Os presos resultan ser
un negocio, e as súas familias tamén e incluso a mesma sociedade. Por iso convén que non baixe a criminalidade, que siga en
aumento a delincuencia e que non diminúan as condicións que a
xeran: marxinación, pobreza, exclusión, violencia, ignorancia, abuso, etc., que por outra banda se situará, afectará e reducirá, o máis
posible, a zonas principalmente do pobo medio e baixo.
En España coa caída de garda-persoas polo final de ETA no País
Vasco as empresas privadas, entre elas a do señor Mayor Oreja, viron o ceo aberto na privatización de servizos, xa comezada, tamén
en Teixeiro, seguindo o modelo de Estados Unidos de América.
Décadas de políticas xenófobas e de man dura e un sistema
penal ancorado no encerro crearon en Estados Unidos a maior
poboación carceraria do mundo e unha industria multimillonaria
de prisións privadas2. Ángela Davis acuñou o termo de “complexo industrial carcerario” e comparouno ao poderoso e tan temido
2 http://addtrany.com. www.contrainjerencia.com EEUU Y CANADÁ, “Cárceles privadas
en EEUU un negocio millonario”, 0 3/03/14. Telam.
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complexo industrial militar estadounidense. Os cárceres non fan
desaparecer os problemas, fan desaparecer os seres humanos. E a
práctica de facer desaparecer grandes números de persoas das comunidades pobres, inmigrantes e racialmente marxinadas volveuse
literalmente un gran negocio.
Sigamos coa análise desta autora citada e veremos como os pasos son calcados cando se goza de oportunidades coma a da maioría absoluta de agora.
A maior empresa de cárceres en Estados Unidos, Corrections
Corporation of America (CCA), foi tamén a primeira desta innovadora industria. Creada en 1983, foi ideada por Jack Massey, o mesmo home que a fins dos anos 60 fundou Hospital Corporation of
America, hoxe a maior empresa de hospitais e centros de cirurxía
privados de Estados Unidos. Ao ano seguinte, Wackenhut Corrections Corporation apareceu no mercado, unha empresa que máis
tarde sería comprada polo Grupo Geo, a segunda compañía máis
grande do complexo industrial. Nós imos por ese camiño.
A industria xurdiu nun contexto dominado pola mentalidade
conservadora da época de Ronald Reagan e por políticas de man
dura, que crearon a suficiente demanda para convencer a un grupo
de investidores de que existía unha oportunidade empresarial. As
empresas comezaron construíndo cárceres especulativas, é dicir
que o facían a pesar de non teren contratos cos gobernos locais ou
estatais. Os primeiros cárceres foron construídos en poboacións
pequenas e pobres coa promesa de garantir empregos, aumentar
a recadación e abaratar os custos que provocaba a crecente poboación carceraria aos gobernos. Cumprían as mesmas regulamentacións que as prisións públicas e unha vez en funcionamento
estaban baixo o control dos mesmos entes gobernamentais, pero,
como toda empresa, o seu obxectivo último era o lucro. Que parecido ten isto co proceso privatizador dos hospitais de Madrid, e
mesmo co de Vigo, ou co que está a pasar no ensino.
A expansión desta industria baseouse no cortexo aos funcionarios. Primeiro foron os municipios, daquela nos gobernos dos esta58
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dos, principalmente no sur do país, preto da fronteira con México.
Clinton endureceu aínda máis a política criminal do país, pero foi
o seu compromiso coa fin da era do gran Estado o que reduciu
dramaticamente a burocracia pública e abriu a porta para que o
Departamento de Xustiza comezase a contratar cárceres privados
para decenas de miles de inmigrantes indocumentados e criminais. Hoxe este problema estásenos agravando aquí coa chegada
de africanos e doutros países.
Pero o maior boom para o incipiente complexo industrial carcerario chegou logo da declaración da guerra contra o terrorismo en
2001 e, especialmente, coa política para frear a inmigración do segundo mandato do republicano George W. Bush. Para fins de 2010
o complexo industrial carcerario concentraba o 8% dos presos nos
sistemas federal e estatal, e instalouse con distinta forza en 30 dos
50 estados do país, segundo a Oficina de Estatísticas de Xustiza
estadounidense. A porcentaxe parece pequena, pero o que chama
a atención é o ritmo co que medrou a industria en relación ao aumento de persoas detidas no país. Entre 1999 e 2010 a poboación
carceraria en Estados Unidos aumentou un 18%, pero o número
de presos en cárceres federais e estatais privadas aumentou ao redor dun 80%. As súas ganancias anuais en 2011 foron de 1.700
millóns e 1.600 millóns de dólares, respectivamente.
A nivel federal este crecemento baseouse na privatización de
gran parte do sistema de detención de inmigrantes indocumentados, mentres que a nivel dos estados conseguiuse grazas ao cortexo
das autoridades locais, que permitiu a firma de contratos pouco
convencionais. Un informe de 2012 revelou que máis do 65%
contén cláusulas que obrigan o Estado a garantir unha ocupación
mínima do 80 ata o 100% das camas, incluso se a taxa de criminalidade diminúe. Por exemplo, en Colorado o número de crimes
reduciuse nun terzo na última década e iso permitiu o peche de
cinco cárceres públicos desde 2009. Orixinalmente, o goberno de
Colorado defendera a firma de contratos con prisións privadas argumentando que o sistema carcerario público estaba desbordado.
Con todo, en 2012 e tras o cerramento de cinco prisións, o goberEncrucillada 189, setembro-outubro 2014
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no local asinou un acordo con CCA para garantir durante 2013
polo menos 3.300 presos nos tres cárceres que a empresa ten nese
estado, cun custo anual de 20.000 dólares por preso.
Algo parecido ao aeroporto de Fabra ou á estación do AVE de
Esperanza Aguirre.
Tal como o complexo industrial militar, a industria carceraria
adquiriu os seus dons de negociación a forza de millóns de dólares investidos en lobbies e conseguiu parte da súa influencia
grazas ao grupo ALEC (Consello de Intercambio Lexislativo Estadounidense). As empresas de cárceres non crearon as leis, pero
axudaron a que fosen aprobadas. E ten moito sentido. “Se cotizan en Wall Street, hai que crecer. E para que as túas accións
suban, o teu mercado ten que agrandarse”, dixo Judy Green.
Os últimos 30 anos demostraron que a única forma que ten o complexo industrial carcerario de aumentar o seu mercado, é con políticas criminais máis duras.
Se non hai presos hai que favorecer as condicións sociais que os
xeran: Pobrezas, analfabetismo, paro, conflitos sociais, etc. Nada de
prevención nin de reinserción social. Si ao endurecemento de penas e á criminalización. Por ese camiño hai anos que estamos a ir.
O cárcere é para pobres. A situación dos presos soamente cambiará cando na sociedade en xeral, e na nosa igrexa en particular,
se produza un cambio de mentalidade. Cómpre un cambio de actitudes e de mentalidade. Outra xustiza penal é posible. Cando de
verdade recoñezamos que os cárceres non rehabilitan, que todos
os millóns de euros que se gastan ao ano para manter e construír
máis cárceres, deberiamos utilizalos en programas efectivos para
previr a marxinación e a delincuencia.
Cando se atravesa o limiar dunha prisión, non é só unha rella
que separa dous mundos. É un abismo o que se abre entre eles.
Dous mundos, con dous códigos de significación distintos.
Debemos seguir traballando nelas todos os voluntariados, e dun
xeito especial a Pastoral Penitenciaria, porque dentro delas hai per60
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soas que non debemos deixar no esquecemento, senón acompañar
e, na medida do posible, axudarlles a recuperar a súa dignidade e
a súa liberdade.
Temos que ir ao encontro da persoa concreta sen prexuízos. Xa
foron xulgados polos xuíces. Tampouco imos de controladores. Iso
xa o fan os funcionarios. É misión deles. Simplemente queremos
acollelos con misericordia, que tampouco significa xustificar os
seus delitos. Senón intentar comprender a súa situación, as causas
que os trouxeron ao cárcere. Trátase dun encontro-diálogo-personalizado co preso (R. Pavón).
A Pastoral Penitenciaria non se reduce a un equipo de voluntariado social calquera, senón que temos plena conciencia de formar,
xunto cos presos que así o senten, unha comunidade cristiá que
acompaña a todos os que están nesta prisión en camiño de liberación. É verdade que somos unha comunidade un tanto especial,
moi deficiente en moitos aspectos, onde moitos dos seus membros
se senten aínda perdidos na escuridade da escravitude. Alí a dor, a
soidade e a desesperación son o pan de cada día. Pero precisamente por iso considerámonos unha comunidade privilexiada porque
sentimos con maior intensidade a presenza solidaria do Señor Xesús, que se identifica co preso, coa súa soidade, coa súa pobreza,
coa súa enfermidade, e é o Señor quen lle di: ánimo, non temas,
eu estou contigo e levareite cara á luz, porque eu son o camiño, a
verdade e a vida.
Non esquezamos que Xesús, o Cristo, tamén, coma os dos nosos
cárceres e barriadas, foi conducido preso aos arrabaldes da cidade:
“Como era o día da preparación da festa da pascua, os xudeus non
querían que os corpos ficasen na cruz aquel sábado por ser unha
festa moi solemne” (Xn 19, 31).
A tentación, as actitudes e os feitos son sempre os mesmos:
lonxe da vista, lonxe do corazón e que sigan as festas e a diversión.
Pero o calvario segue en cada lugar de represión: “Non é el un
sumo sacerdote incapaz de compadecerse das nosas fraquezas, xa
que as experimentou todas, excepto o pecado” (Hb 4, 15). “CrisEncrucillada 189, setembro-outubro 2014
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to, nos días da súa vida mortal, a gritos e con bágoas, presentou
oracións e súplicas ao que podía salvalo da morte, cando na súa
angustia foi escoitado. El, a pesar de ser Fillo, aprendeu, sufrindo,
a obedecer” (Hb 5, 7-8). “Precisamente porque el mesmo foi sometido ao sufrimento e á proba, pode socorrer os que agora están
baixo a proba” (Hb 2, 18).
Xaquín Campo Freire
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A Romaxe das Virtudes
Xesús Portas Ferro

“Chamamos pola irmandade” foi o lema da XXVII Romaxe de
Crentes Galegos. Celebrouse desta vez o pasado 13 de setembro
ao pé da capela das Virtudes, en Vitre, parroquia que, pertencente
ao concello de Frades, é anexo da de Xanceda, do concello de Mesía. A redacción de Encrucillada pídeme con urxencia unhas notas
sobre o transcurso e as circunstancias desta festa.

1.- O espazo: As Virtudes
Nalgunhas cantigas de amigo medievais encadradas no subxénero de romaría, ou de santuario como Filgueira Valverde propuxera,
faise referencia ás “virtudes” da santa ou santo titular. Nalgunhas
das Cantigas de Santa María de Afonso X as “virtudes” dunha romaría atribúense máis ben ao lugar mesmo, non tanto á santa ou
á súa imaxe. O termo refire fundamentalmente aos poderes taumatúrxicos, xa que ás veces compárase un santuario con outro dicindo daquel que ten maior virtude. Nun documento medieval de
doazón dun inmoble ao mosteiro de Vilar de Donas especifícase
que esta se fai a prol das “virtudes” do santo lugar.
Eu non sei avaliar abondo as virtudes milagreiras das Virtudes
de Vitre; o que sei é dicir ben do engado do lugar, unha realización
cumprida do locus amoenus, o coñecido tópico literario. A fonte, o
corgo, os prados, o arboredo. E de por parte a largura. A elección
deste espazo foi o maior acerto dos organizadores. Cómpre que
llelo agradezamos. Gratitude que habemos estender aos veciños de
Vitre que, so a dirección do seu ex párroco don Pedro, souberon ao
longo de moitos anos recrear esta marabilla. Así se nos fixo ver na
parte introdutoria da celebración matinal da última romaxe.
Encrucillada 189, setembro-outubro 2014
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2.- A asistencia: imos a menos
É natural. Son outros os tempos e outras as mentalidades. E
aínda por riba os anos non perdoan. Xa hai bastante tempo que
vemos aumentar as engurras nas caras e o gris, mesmo o branco
completo, nos cabelos da asistencia. Desta vez certamente viuse
abonda xente nova. Seica procedente dos rueiros da contorna, na
súa maior parte; aínda así, é claro que bastantes raparigos e raparigas, adolescentes máis que mozos, viñeron como de costume doutras partes acompañando os seus pais, ou máis ben os seus avós,
asistentes habituais desde vello.
Malia a largura do lugar, o pobo alí reunido aínda avultaba o seu.
Botémoslle dúas mil persoas ou unha chisca menos. Onde mellor
se percibía a diminución, era na visión dos aparcadoiros. Os dos
autos particulares estaban a menos de escasa ocupación. No de
autobuses aínda cabía o triplo. O continxente maior de romeiros
chega por estoutro medio. O día, máis ben próximo, en que falten
os individuos e asociacións que promoven estas excursións colectivas, xa agora en progresiva diminución, as romaxes deberán reconverterse ata se transformaren no encontro festivo dun pequeno
resto do heteroxéneo movemento crítico de crentes galegos posconciliares. E mais non será ningunha traxedia. Perderán, iso si, o
carácter de romaría popular, ese que as nosas romaxes comparten
coas tradicionais do país, e que se manifesta –ademais e por riba da
participación nos actos relixiosos ou rituais– na conversa, o lecer,
o baile, a comedela, o beber … Esta vertente das romaxes foi aínda
moi potente na das Virtudes. Ben se notaba no abondoso rumor
de parola que envolveu o desenvolvemento da celebración matinal.

3.- O acto dramático-paralitúrxico
Tal é ao meu entender o carácter da celebración matinal das
romaxes. Foino casemente todo o tempo, xa desde as primeiras;
mais éo sobre todo agora, desde que se decidiu prescindir dos ritos
centrais propios da liturxia eucarística católica. Aínda por riba, sobre todo nas tres últimas, percíbese unha fenda demasiado grande
entre as dúas partes nucleares do acto. Na primeira, tras a intro64
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dución referente ao lugar e a súa xente, represéntase adoito un
problema social ou simplemente humano, buscando iluminalo
desde a asunción duns valores humanistas, xustos, solidarios, galeguistas. A segunda vénse enfocando segundo o teor dunha oración
común na que se tenta de dar unha resposta a aquel problema, ou
de tomar posición perante el, desde unha visión de fe cristiá.
Na maioría das romaxes de antano, a primeira parte incluía moitos
elementos paralitúrxicos dos que ultimamente se está prescindindo:
a lectura duns textos bíblicos axeitados e a reposta do pobo aos mesmos, maiormente. Deste xeito, na propia primeira parte, a visión da
realidade ou problema exposto tentaba de se iluminar, diriamos coa
linguaxe catequética usual, mediante a palabra de Deus. Xa nesta
primeira parte se daba resposta e tomábase posición ante o tema.
Logo, na segunda, festexábase o achado; proseguíase o proceso impulsado na primeira ata o levar ao clímax na anáfora eucarística ou
na oración común que desde hai xa uns anos a veu substituír. Conseguíase así, con maior ou menor fortuna, unha celebración máis
unitaria e dinámica do que está resultando a das últimas romaxes.
Na fenda ou desconexión que sinalo, semella ter algo que ver o feito
de os textos dunha e outra parte estaren sendo escritas por diferentes autores; aínda así, sempre habería que as homoxeneizar e soldar.
Dado o carácter dramático que en boa parte vén caracterizando as celebracións matinais das romaxes, parece non só normal,
senón mesmo obrigado, manter a unidade de acción da que tanto
teñen falado e escrito os preceptistas teatrais. Se renunciarmos a
ela, darase o caso de se pareceren as dúas partes principais da celebración á representación de dúas pezas de teatro distintas. Mais
entón o lóxico será que cada unha delas acade cadansúa exposición, cadanseu clímax e cadansúa solución ou fin autónoma.

4.- A cantiga e outros elementos festeiros
Entre os demais elementos constitutivos da romaxe, é de salientar a cantiga. Desde os primeiros tempos forma parte da mesma
celebración principal. De por parte, é o núcleo dos actos da tarde.
Xa hai moitos anos que o grupo A Quenlla –outrora foran Fuxan
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os Ventos e mais Saraibas– vén asumindo esta importante función.
Cómpre agradecerllo. Nas Virtudes presentouse un xeitoso libriño
cun CD que contén as principais cantigas das romaxes interpretadas polos d’A Quenlla.
Este elemento, o das cantigas, velaquí outro máis que é preciso
facer acaer co resto do texto da celebración. Case sempre se logra,
é xusto remarcalo. Referente ás cantigas da romaxe das Virtudes,
escoitei alí mesmo opinións críticas coa inclusión de certa cantiga
popular na celebración da mañá, aducindo o teor sexista do seu
texto. Para algunhas persoas, ofendía ademais o decoro, outro concepto importante na preceptiva dramática, que refire á adecuación
de cada elemento verbo do conxunto dos demais, e sobre todo á
consonancia coa gravidade –ou levidade– do tema e da situación
representada. Hai que dicir, porén, que a unha boa parte dos romeiros non parecía que lles dese noxo escoitar a cantiga, e mesmo
observei cantos repetían con satisfacción o retrouso.
Contribúen ao bo suceso dunha romaxe coma esta outros elementos festeiros secundarios. Desta vez os romeiros agradeceron
moito o posto do polbo, o do pan, o bar … O palco e as cadeiras
emprestadas polo concello de Frades. A presenza de grupos folclóricos e culturais do entorno, coma os dous que actuaron este
ano pola tarde. Cumpriría asegurar elementos coma estes en todas as romaxes. E aínda algún outro que este ano faltou, coma os
retretes móbiles.
Xusto é finalmente agradecer á directiva de Irimia, ao seu novo
presidente, ao animador maior das romaxes, a todos, o seu traballo
e o seu afán.
Xesús Portas Ferro
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Sito, ex-párroco de Albeiros
(e, antes, de Gondollín)
Luís G. Soto

Se fose posible resumir a vida dunha persoa en tres palabras,
eu resumiría a do meu tío Sito, que viviu 92 anos, párroco de
Albeiros durante máis de cincuenta, con estas tres: alegría, caridade, exemplo.

1.- A felicidade de ser sacerdote
Desde que o coñezo, hai máis de cincuenta anos, ata as datas do
seu pasamento, Sito transmitía alegría, ou quizais, máis profundamente, felicidade. A felicidade de ser sacerdote. Chegara a profesar non sen algunhas dificultades, tendo que vencer resistencias
familiares, debidas –paréceme a min– a circunstancias económicas (pois a familia era fondamente relixiosa).
Sito, Antonio Luís Soto Camino, nacera en Betanzos en 1922,
sendo o maior de sete irmáns. Quedaron orfos de nai en 1937 e
foron acollidos, e criados, por unhas tías en Lugo. Cando rematou
o bacharelato, na casa orientárono cara a algo de proveito, algunha
profesión con que gañase medianamente a vida, pois eran tempos
moi duros. Corría a década de 1940: obtivo o título de maxisterio,
mais non exerceu e, despois, concorreu a oposicións de Facenda,
que non aprobou. De facto, decidira consagrarse ao sacerdocio.
Estaba totalmente decidido. Probablemente influíu nesta escolla a
morte en agraz dun irmán moi pouco menor, uns anos antes.
Logrou entrar no Seminario de Lugo e alí e en Salamanca completou a súa formación, sendo ordenado sacerdote en Lugo en
1950. Dous anos despois foi destinado como párroco a Gondollín,
unha aldea nas proximidades de Melide, onde exerceu durante dez
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anos. En 1962 foi chamado para Lugo, ao crearse a parroquia de
Albeiros, situada nas aforas da cidade. E ata o outono de 2013, con
máis de 91 anos, exerceu alí como párroco, onde faleceu o 2 de
xuño de 2014. Xubilárase con el, na mesma data, o coadxutor José
Seoane, que o acompañou durante décadas. A súa familia pasara a
ser tamén a de Sito.

2.- Igrexa e relixión: esencia
A igrexa de Albeiros, o templo parroquial que con esforzo e tesón durante décadas conseguiu levantar a partir practicamente de
cero, simboliza ao meu ver a súa dedicación ao sacerdocio, o seu
labor como sacerdote. É un edificio de materiais tradicionais e formas innovadoras, unha igrexa moderna feita de pedra antiga, que
ten do un e do outro, da materia e da forma, da tradición e da
modernidade, o esencial: un algo necesario e suficiente para ser
unha igrexa.
Así levaba o seu ministerio: achegando aos fieis, a calquera persoa, o esencial da relixión, a esencia do feito e de cada acto relixioso. Nos servizos relixiosos facía ver, reducindo as fórmulas e os
procedementos ao mínimo, a importancia da actitude, a disposición e o propósito da persoa. Con pór un pouco de vontade, mais
sincera, e facer o mínimo, mais de corazón, bastaba xa para obter
a graza, para recibir o sacramento,... para tornarse, se non beneficiario, acredor da benaventuranza. Con dar uns pequenos pasos,
mesmo alguén de poucas ou nulas conviccións tiña ao seu alcance
converterse en destinatario e merecedor dunha inmensa xenerosidade transcendente.

3.- Caridade, acción
Outra xenerosidade, esta humana, presidía a súa actuación: a
caridade. Que, para Sito, comezaba na consideración das persoas:
os outros, os demais, posuían –segundo dicía e subliñaba– as mellores calidades e as maiores virtudes. Para el, o outro gozaba sempre da maior consideración. E, pola súa parte, cando lle tocaba
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pórse no lugar do outro, tiraba para si unha lección de humildade.
Mais o verdadeiramente importante, o basilar e nuclear nas relacións cos demais, era a acción.
Caridade significa amor, mais para Sito significaba, fundamentalmente, acción: darse, actuar por e para os outros, obrar por e
para o próximo, fose persoa ou institución. Daba canto tiña, de
espiritual e material, para axudar, colaborar, construír. Disposto e
entregado sempre, vivía no limite, co mínimo, sen pensar en si, a
coidar do próximo.
Andaba dun lado para outro, en movemento incesante, levando
tarefas e xestións sen número, moitas veces ben onerosas, mais,
cando as comentaba, retiráballes –retirábase a si propio– importancia. Irrompía en calquera momento e lugar, animoso, alegre, divertido mesmo, como se estivese a facer outra cousa que renuncias
e sacrificios. Acougaba uns instantes e desaparecía xa, proseguía
veloz, deixando tras de si un rastro benéfico. E acudía presto, lixeiro, onde o chamaban.

4.- Exemplo, presenza
Podería afirmarse que predicaba co exemplo. Se non fose porque
Sito nunca predicaba, senón que, cando cumpría predicar, falaba.
Na misa, en calquera oficio, a súa predicación era falar: directo,
sinxelo, comprensivo, afectivo e lúcido. Pagaba a pena escoitalo:
sempre inspirado, sen saír nunca da mais absoluta normalidade.
Con todo, máis que polas súas palabras, convencía polas súas accións. Non é exactamente convencer, senón comunicar, transmitir:
admiraba, ensinaba. Na convivencia, no trato, nos encontros, a súa
actitude e actuacións facían xurdir a admiración e xerar algunha ensinanza. E, cando, por causa da doenza, houbo de deixar a actividade
(a súa hiper-actividade, aos 91 anos), a súa serenidade (unha superserenidade, coa que cumpriu 92 anos) producía os mesmos efectos.
O exemplo torna presente a persoa, non apenas a propia, senón
esta e outra. É como unha emanación e unha aliaxe dun mesmo e
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algo máis, que se encamiña e se ofrece aos outros. É coma unha
visión tenue, a fulguración dun acompañamento que desafía, que
ultrapasa, as circunstancias de tempo e lugar. O exemplo, como
manifestación dunha persoa que transcende, parece que acompaña desde sempre e para sempre. En calquera parte, ab origine e ata
o final dos tempos.

5.- Alegría, caridade, exemplo
D. Luís, Sito, o párroco de Albeiros, non dispuña case de tempo
libre. Mais era unha persoa que gustaba moito do mar, do campo,
da música, da historia, da convivencia. Procuraba aproveitar, ou
encontrar, as ocasións para gozar en pequenas doses dos regalos
da vida. Chegado o verán, pasaba, se podía, uns días con familiares
xunto ao mar. Sociable e discreto, coñecía ben o mundo e as relacións humanas. A súa opinión, o seu consello, eran moi valiosos.
Apreciado por moita xente, vivía con grande sinxeleza e sobriedade.
Sito tornaba visible, contribuíu a tornar visible (e mesmo factible), un reino que non é deste mundo. A súa parroquia ía moito
alén de Albeiros e Gondollín. Somos tantos a sentir o seu falecemento, que nos toca a cada un unha fracción mínima de dor. Será
por iso, por sermos tantos,... ou será, quizais, pola súa alegría, a
súa caridade, o seu exemplo.
Luís G. Soto
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Xonás: O monoteísmo como fonte
de tolerancia e universalidade
Andrés Torres Queiruga

1.- Os problemas dun libro minúsculo
Na tradución galega da Biblia o “libro” de Xonás ocupa tres páxinas escasas, contando as notas. E, no entanto, un dos mellores
comentarios afirma de entrada: “O libro de Xonás é un dos máis
estudados e comentados. Pero aínda non se chegou a unha interpretación na que estean de acordo todos os autores”1. Na súa
brevidade encerra, efectivamente, moitos problemas, que paga a
pena enumerar tan sequera, para que se vaia facendo patente a
transcendencia do escrito. Velaquí un resumo autorizado:
“É difícil de clasificar e datar. Resulta arduo determinar a súa
mensaxe precisa. En aparencia é una narración moi simple e directa; con todo, produciu unha ampla variedade de interpretacións.
O número de cuestións que suscita pode multiplicarse: É ‘historia’
[history] ou unha ‘saga’ [story]? Que puido significar para os que
o incluíron no canon bíblico? É unha obra unitaria ou produto
de varias mans? Por exemplo, a oración longa, de tipo sálmico,
de Xonás no capítulo 2, pertence ao libro orixinal ou foi engadida
máis tarde? O libro, está situado no lugar ‘xusto’ da Biblia? Está
colocado entre os escritos proféticos, pero é o único que consiste
unicamente nunha saga acerca do profeta, e a única ‘profecía que
contén consiste en cinco palabras en hebreo. Que conexión, se ten
algunha, hai entre o Xonás do libro e a persoa do mesmo nome en
2 Reis 14,25?”2.
1

L. Alonso Shökel.- J. L. Sicre, Profetas. Comenario II, Madrid 1980, 1007.

2 J. Magonet, Jonah. Book of, en: The Anchor Bible Dictionary. Pode verse tamén a introducción F. Pérez Santalices fai á súa tradución na Biblia galega.
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O articulista engade a continuación que “hai aínda outras moitas cuestións e que non existen respostas simples e si moito debate
crítico”. Neste momento sería bo que o lector ou lectora tomasen
na man unha Biblia e aplicasen uns minutos a repasar o relato. Un
relato claro e transparente, que consta de catro breves capítulos,
divididos en dúas partes simétricas de idéntica estrutura.
Os dous primeiros falan da vocación de Xonás. No inicial, Deus
chama a Xonás para que vaia predicar a Nínive. Pero Xonás négase e escapa nun barco, exactamente na dirección contraria, cara
a España. Prodúcese entón unha gran tormenta que ameaza con
botar o barco a pique. Xonás dorme, os mariñeiros interrógano e
el recoñece ser o culpable por desobedecer a Deus. Pide entón ser
arroxando ao mar. Os mariñeiros, pagáns pero piadosos, resístense,
aínda que acaban obedecendo e a tormenta cede: “Entón os homes
sentiron un grande respecto polo Señor, fixéronlle un sacrificio e
ofrecéronlle votos”. No capítulo 2 un “gran peixe” engule a Xonás,
salvándoo de afogar e, despois de pasar nas súas entrañas “tres días
e tres noites”, rezando un salmo de angustia e esperanza, vomítao
no seu destino, ás costas de Nínive.
Ábrese entón a segunda parte. Esta vez, capítulo 3, Xonás escoita a chamada e predica aos ninivitas: “Dentro de corenta días Nínive será destruída”. Pero os ninivitas, como antes os mariñeiros,
son mellores ca Xonás e convértense, facendo penitencia desde o
rei aos animais. Deus compadécese e non destrúe Nínive. O capítulo 4 pinta un Xonás enfadado cun Deus que, porque non castiga,
resulta demasiado bo para el: “Pois agora, Señor, tírame a vida, ¡pídocho!; porque para min é mellor morrer que vivir”. Deus, tamén
bo con el, dálle outra lección: Xonás fixera unha cabana nas aforas
para se resgardar, mentres esperaba ver como Nínive era destruída;
Deus fai crecer milagrosamente un rícino que lle refrescaba a cabeza; pero logo mandoulle un verme que o secou, deixando que o
sol e o vento abrasador desen na cabeza do profeta. Entón repítese
o enfado: “Éme mellor morrer que vivir”. E Deus sácalle a lección:
“Ti estás aflixido por un rícino que non traballaches nin o fixeches
medrar, que durante unha noite se forma e durante outra noite pe72
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rece. ¿E non me vou eu aflixir e compadecer da gran cidade de Nínive, onde hai máis de cento vinte mil persoas que non distinguen
entre a súa dereita e a súa esquerda, a máis de moitos animais?”.
Son as últimas palabras do libro e conteñen sen dúbida o cerne
da mensaxe que o autor pretendía cravar na conciencia da comunidade. Mensaxe nítida e transparente, pero que durante séculos
foi escurecida, porque unha lectura literalista da Biblia derivou
a atención cara aos problemas da verosimilitude do libro. Desde
logo, tomando a narración como real, non era pequena tarefa a de
intentar fendela. Non existiu nunca na antigüidade unha cidade
tan grande que fixesen falla tres días para a atravesar (suporía máis
de 40 Km de diámetro), e Nínive nunca tivo o millón de habitantes
que correspondería aos “máis de cento vinte mil persoas que non
distinguen entre a súa dereita e a súa esquerda” (é dicir, nenos).
E sobre todo estaba o peixe. Resultaba moi difícil comprender
que unha balea puidese tragar unha persoa enteira e que esta vivise tres días no seu ventre: xa santo Agostiño conta que os pagáns
se rían dos cristiáns por culpa do ditoso peixe (PL 33, 382). Compréndese que os intentos de solución fosen do máis disparatado:
desde afirmar que se trataba dunha quenlla especial (con nome
científico e todo: squalus carcharias), até dicir cos rabinos que se
trataba dun monstro creado por Deus desde o principio con este
propósito concreto, ou concluír con G. Less, un teólogo de Gotinga no séc. XVIII, que o tal peixe era en realidade un barco chamado “O gran cetáceo”3.
Estaba aínda a dificultade maior: as numerosas referencias bíblicas que falan do personaxe tratándoo como real; dun xeito moi
especial, as palabras do propio Xesús: “Que así como estivo Xonás
no ventre do peixe, así estará o Fillo do Home no seo da terra tres
días e tres noites. Os habitantes de Nínive enfrontaranse no Xuízo
con esta xeración para condenala, porque se converteron cando
escoitaron a predicación de Xonás; pero aquí está quen é máis ca
Xonás” (Mt 12, 40-41; cf. Lc 11, 32).
3 Tomo a noticia de G. von Rad, El profeta Jonás, en La acción de Dios en Israel, Madrid
1996, 60.
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Antes do florecemento e aceptación da crítica bíblica, non resultaba certamente fácil superar estes atrancos. Hoxe, por fortuna e a
pesar de certas resistencias, pertencen xa a un pasado irreversible.
Por iso non paga a pena deterse neles. Máis ben, partindo da aceptación unánime de que se trata dun libro didáctico, dunha especie
de gran parábola mediante a cal un autor descoñecido, probablemente do séc. IV antes de Cristo –en todo caso, posterior ao Desterro babilónico– intentaba impartir unha lección novidosa e de
difícil aceptación. E, coma sempre, a caída da letra non fai perder
nada da importancia do libro; ao contraio, libera para captar o seu
espírito e para descubrir a súa inmensa riqueza. Cal é esta?
Nesta breve presentación non se trata de a evocar enteira. Interesa só un punto, o evocado no título: comprobar como, ao revés
do que pretenden tantos tópicos e que por desgraza a historia confirma con demasiada frecuencia, o monoteísmo entendido no seu
dinamismo auténtico, lonxe de levar á intolerancia e ao exclusivismo, constitúe a fonte máis segura e xenuína de tolerancia e universalismo4. Creo que, aínda que non esgote toda a súa riqueza, esta
é a lección nuclear do libro de Xonás. Pero, como non pretendo
soster unha tese, abonda con afirmar que, en calquera caso, forma
unha parte fundamental da súa mensaxe.

2.- O contexto
Para o comprender, resulta indispensable situarse no seu contexto. Aínda que no Libro Segundo dos Reis (2 Re 14, 25) se fala
dun profeta chamado Xonás ben Amitay, non pode tratarse del:
como queda dito, a análise crítica demostra que o libro se escribiu
ao redor do séc. IV. Sitúase por tanto moitos anos despois: nos
tempos posteriores ao Desterro. Tempos duros, marcados internamente polo tremendo desengano das esperanzas suscitadas pola
volta propiciada por Ciro; e externamente, pola miseria material,
precariedade social, dependencia política e inimigos por todas
4 Tratei este tema, coas referencias fundamentais, en Monoteísmo y violencia versus monoteísmo y fraternidad universal: Concilium 4/332 (2009) 71-82.
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partes. Acentúanse as divisións internas, periga a fe na fidelidade
divina, agudízanse os abusos e inzan os choques tanto doutrinais
como sociais.
“Nese contexto, sen unha autoridade central capaz de impor a unidade, os conflitos relixiosos multiplicáronse de maneira desorbitada”5. Pero iso, lonxe de paralizar a reflexión relixiosa,
fixo que fosen tamén tempos dunha enorme creatividade teolóxica,
pero chea de tensións. É aí onde o libro de Xonás supón unha
aposta arriscada e unha contribución excepcional.
O Desterro supuxera unha revolución grandiosa na idea de Deus
e na vivencia da relación con El. De entrada, fora talvez o máximo escándalo relixioso na historia de Israel. Hoxe sabemos que a
visión bíblica non era aínda estritamente monoteísta, afirmando a
existencia dun único Deus, senón só henoteísta ou monolátrica; é
dicir, Israel adoraba unicamente a Iavé, que era o seu deus: con el
tiña unha alianza pola que se comprometía a adoralo e obedecelo a
cambio da súa protección. Así se explica ben o significado orixinal
do gran mandamento, que nós, igual que xa fixera Xesús no Novo
Testamento (Mt 22, 379, lemos de maneira espontánea en sentido
monoteísta: “Amarás o Señor, o teu Deus, con todo o teu corazón,
con todas as túas aspiracións e con toda a túa forza” (Dt 6, 5).
Pero dábase sempre por suposto que tamén os demais pobos tiñan
os seus deuses, cuxa existencia eles non negaban. Israel pensaba,
naturalmente, que Iavé era o mellor e o máis poderoso: por iso se
sentía escollido e protexido entre as nacións.
Como é natural, esa situación implicaba unha tensión continua
de rivalidade cos outros deuses e unha tentación insidiosa, cando,
como era o caso dos cultos da fecundidade, estes parecían máis
achegados ás necesidades concretas e por iso mesmo tamén máis
manexables culticamente (pénsese en que, de modo máis ou menos consciente, isto pervive aínda hoxe entre nós en certos cultos
5 R. Albertz, Historia de la religión de Israel en Tiempos del Antiguo Testamento. 2 Desde
el Exilio hasta la época de los Macabeos, Madrid 1999, 588. Paga a pena ler este tomo, que,
aínda que extrañamente non se refire para nada a Xonás, pinta moi ben tanto os tempos do
Exilio como os posteriores.
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aos santos). De aí as repetidas caídas na idolatría e as insistentes
predicacións e ameazas dos profetas contra ela.
De todos modos, a fidelidade fundamental do pobo, nesa perenne dialéctica de pecado-arrepentimento, garantía a pervivencia e
a esperanza de futuro. As mesmas derrotas fronte aos inimigos
tiñan doada interpretación teolóxica: eran abandonos (momentáneos) de Iavé como castigo polas faltas do pobo ou dos seus dirixentes, que polo mesmo serían levantados en canto se fixese penitencia. Pero co Desterro todo cambiaba. Xa non era unha derrota
parcial, senón que a nación enteira fora desfeita: a independencia
perdida, o Templo arrasado até os alicerces, os sacerdotes e os
dirixentes deportados. Nesa circunstancias o máis fácil era pensar
que xa non se trataba dun castigo inflixido por Iavé, senón que o
propio Iavé fora derrotado polos deuses protectores do exército
contrario. A tentación foi tan grande, que algúns autores pensan
que unha gran parte do pobo, talvez a maior, perdeu a fe en Iavé,
cambiándoa pola relixión babilónica.
No entanto, nun dos procesos máis admirables na historia bíblica e acaso en toda a historia das relixións, a crise converteuse
tamén en lugar da salvación. Profetas xeniais e profundamente
relixiosos, como Xeremías, Ezequiel e ese individuo ou grupo descoñecido a quen, a falta de nome propio, lle chamamos DéuteroIsaías (acaso tamén un terceiro: o Trito-Isaías), dan o gran salto
teolóxico. Eles comprenden e anuncian que o destino do pobo segue nas mans de Iavé, que non só non é derrotado, senón que, pola
contra, móstrase capaz de organizar toda a historia, poñendo para
iso ao seu servizo todos os pobos. Entón Iavé aparece non xa unicamente coma o deus de Israel, senón coma o único Deus: dono
da historia e creador do mundo. Na máis fonda desgraza naceu así
a máis alta concepción: o monoteísmo estrito6.
6 Neste rigor, aconteceu probablemente por primeira vez na historia humana. O “monoteísmo” exipcio de Amenofis non é claro e, certamente, foi un episodio transitorio que non
se puido impoñer (os anacronismos e imprecisións de Freud en Moisés e o monoteísmo son,
históricamente, pura fantasía). Máis serio sen dúbida o intento de Zaratrustra. Pero tampouco el foi tan claro e tendeu a perderse no dualismo.
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3.- Un libro subversivo
Como sucede con todo gran descubrimento, non sempre resulta
fácil controlar e axustar as consecuencias. Naquela situación desesperada, Israel necesitaba manter a dignidade e asegurar a identidade. O monoteísmo aparecía como a solución: apoderarse de
Deus, interpretándoo como posesión exclusiva de Israel. Dese xeito o gran descubrimento de que os deuses dos pagáns son en nada
feituras humanas, anacos de madeira que “teñen ollos e non ven,
oídos e non oen…” (cf., con especial énfase, Isaías 45, 14-25), tradúcese en exclusivismo relixioso: Deus é único e reina sobre todo
o universo, pero só se ocupa de Israel. Os demais, sobre todo os
inimigos, non só quedan fóra da salvación, senón que están condenados ao castigo divino, vingador da inxustiza cometida contra
a nación da Alianza.
A reacción foi tan forte, que a relixión oficial tomou como marca
excluínte todo aquilo que acentuaba a singularidade israelita e a
puña aparte das demais nacións. O monoteísmo refórzase coa sacralización do Templo, da Terra prometida e da Lei (Torah), e coa
insistencia na observación do sábado e da circuncisión. Para evitar
todo perigo de contaminación idolátrica exclúese os matrimonios
con estranxeiros e mesmo se chega a anular os previamente realizados. Israel convértese no espazo único da salvación, as demais
relixións son radicalmente descualificadas e todos os pobos están
destinados á condenación. A estrita ortodoxia queda establecida e
o sistema resulta perfecto.
A xenialidade do autor do libro consistiu en non resignarse ante
esta auténtica perversión do sentido máis verdadeiro do descubrimento monoteísta: se existe un único Deus, creador de todo
e de todos, non pode ser posesión exclusiva de ninguén. O Deus
creador universal debe ser tamén o salvador universal. No mesmo Desterro empezárase xa a velo así. No ámbito individual, toda
persoa, home ou muller, libre ou escravo, de familia piadosa ou de
ascendencia impía, é única ante Deus e dela depende a súa salvación: “Nos días que están a chegar, xa non se volverá dicir: Os
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pais comeron as uvas verdes, e os fillos sofren a denteira, senón
que cada un morrerá pola súa propia culpa. Se alguén come uvas
verdes, será el quen perda os dentes. (...) Xa ninguén terá que
instruír ao compañeiro, xa ninguén terá que instruír ao seu irmán,
dicíndolle: respectade o Señor; senón que todos eles me farán
caso, desde o máis noviño ao máis grande” (Xer 31, 29-30. 34; cf.
Ez 18, 1-20). E mesmo no ámbito universal dos distintos pobos e
nacións, un pagán coma Ciro, que obedece os designios divinos,
pode recibir o título de pastor e mesías (Is 44, 28; 45, 1). Pero o
control oficial faise absoluto e toda diferenza ou protesta exponse
á condena, á exclusión e mesmo á morte. Só queda a submisión…
ou a protesta indirecta e anónima.
Tal é o caso do libro de Xonás, e aí reside a explicación principal das súas características. Ante todo, o seu anonimato. Como
noutras ocasións, o pseudónimo cobre coa autoridade dun personaxe ilustre a persoa do escritor e asegura o valor da súa doutrina. O método indirecto, de tipo parabólico e que enlaza coas
narracións milagrosas de Elías e Eliseo, manexado xenialmente
por este autor descoñecido, converte o mesmo Deus en garante
da rectitude da súa protesta: a doutrina oficial, sen ser atacada de
maneira expresa, queda descualificada pola autoridade infalible
da palabra divina.
Para comprender o núcleo máis íntimo, ao tempo máis evidente
e máis subversivo, da mensaxe do libro, nada mellor que reler o
seu final, cando Deus responde á protesta de Xonás porque se lle
secara o rícino que lle daba sombra:
Ti estás aflixido por un rícino que non traballaches nin o fixeches
medrar, que durante unha noite se forma e durante outra noite perece. ¿E non me vou eu aflixir e compadecer da gran cidade de Nínive, onde hai máis de cento vinte mil persoas que non distinguen
entre a súa dereita e a súa esquerda, a máis de moitos animais?

Non se trataba dun descubrimento –dunha revelación– fácil. Os
mesmos profetas seguían a insistir demasiado no castigo dos pobos
inimigos, e Babilonia simbolizaba xustamente a síntese de todos
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eles. Ademais nunca resulta fácil comprender a magnitude e xenerosidade do perdón divino, que, en realidade é moito meirande de
canto poidamos pensar. Por iso Alonso Shökel observou moi ben
que a mensaxe deste libro continúa a desafiar a nosa fe e convocar
á conversión. Non se trata de simple ignorar ou de pasivo non castigar: é algo “moito máis duro e difícil de aceptar: Deus ama tamén
aos opresores, ‘fai saír o sol sobre malos e bos e manda a chuvia
sobre xustos e inxustos” (Mt 5, 45). Máis duro e difícil, pero tamén
inmensamente máis grande e cargado de esperanza.
Andrés Torres Queiruga
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Carta aos amigos

Para todos os amigos1
Bernardo García Cendán

Estes días pasei moito tempo entreténdome en transcribir ao
computador as novas e vellas listas de teléfonos e enderezos que
eu gardaba por aí espallados. Tiña, ás veces, a sensación de perder
o tempo, pero non tiña humor para facer outra cousa despois de
rezar. Logo funme decatando de que pagaba a pena facer ese labor
porque viña a ser como poñer toda unha vida diante dos ollos.
Cada nome traía a ledicia dun encontro que deu pé a que eu gardase o seu enderezo. Do máis fondo do recordo emerxían nomes que
se xunguían aos máis recentes para facer todos xuntos o que foi
a miña vida. Moitas sombras, moitas ledicias, moitas gratitudes,
algún sacrificio, moitísimas satisfaccións.1
Aí vos queda, amigos, ese espazo de vida que compartimos para
un breve recordo que me faga revivir entre vós un pouquiño.
Estes días cadroume ler algo do estoico Marco Aurelio. Escollín
isto:
Ao home dominado pola ansia de gloria póstuma non se lle ocorre
pensar que cada un dos que o recordarán desaparecerá, á súa vez,
moi cedo, e que o mesmo lle acontecerá aos seus descendentes ata
que todo recordo seu se apague. Pero, aínda supoñendo que os que
te recorden sexan inmortais e chegase a túa fama a ser inmorrente,
a ti que che importa?
1 O pasado mes de xuño celebramos un ano do pasamento do noso amigo e compañeiro
Bernardo García Cendán. A familia, a quen lle estamos moi agradecidos, fíxonos chegar
esta carta que Bernardo escribiu cando xa a súa enfermidade avanzaba sen deixar marxe
para a esperanza na melloría. Querémola compartir con todos vós, pois é un testemuño fiel
da fe de Bernardo na Resurrección. Oxalá a súa lectura nos conforte da súa perda e nos dea
azos para enfrontarnos a esa última chamada que a todos espera.
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A min impórtame o recordo porque creo na resurrección e estou
convencido de que resucitar é vivir no recordo de quen nunca esquece, o Señor da Vida. Cando morreu meu pai, eu escribín unha
cantiga que agora quixera recoller para min mesmo:
Acolle nas túas mans, Señor da vida,
esa vida tan amada que hoxe choro.
Distinta, irrepetible, cada vida
faise eterna no misterioso fondo
do teu Amor que garda os nosos días
mentres dorme na terra o noso corpo.
Aínda sen saber cando nin como
temos certo que ha vir a primavera
coa forza luminosa dun sol novo
que fará reverdecer a terra
e aqueles que o Amor ten no recordo
terán na túa paz ledicia eterna.

Imponme moito medo a idea da morte. Gustaríame deixar feitas
moitas cousas e ter tempo de recuperar algunhas das que deixei
de facer nestes últimos anos. De todos os xeitos son consciente de
que nunca se dá feito o que un quixera e sempre nos quedan labores sen acabar. Isto angústiame algo, pero máis que a miña morte
sinto o sufrimento dos meus e o daqueles amigos que eu sempre
sentín moi preto de min.
Sería moi ditoso se fose capaz de aceptar a morte como algo
natural que chega cando ten que chegar e forma parte do proceso
de vida. Cústame moito, pero esfórzome en sentirme nas mans de
Deus a quen non sei imaxinar máis que como un pai. Aí, diante
de min está o misterio, pero eu creo que ese misterio debe ter a
forma das mans tenras dun Pai que agarda a chegada dun fillo para
integralo de novo na Vida da que un día saíu.
Gustaríame irme de entre vós, amigos, coas mans cheas do único que importa, o amor repartido e compartido. Son consciente
de que non é o meu caso, pero sei que me axudaredes, coa vosa
lembranza e o voso perdón, a atoparme nese espazo recoñecido
e misterioso onde as vidas de todos se xuntan para conxugarse
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nunha única Vida na que se manifestará a nosa semellanza coa
divindade.
Síntome agora coma un neno que precisa do agarimoso seo da
nai e da ollada tenra do pai. Pobre e menesteroso, cheo de ansias
que xa non podo atender. Faime ben ler o salmo 131:
Non persigo grandeza
nin marabillas que me esceden.
Eu acalmo e acalo a miña ansia,
como un meniño no colo da súa nai.

Amigos, se un día poñedes unha flor e unha oración na miña
sepultura, non sei como se pode percibir a vosa tenrura desde a
outra beira. O que si sei é como percibín, agradecido, a brisa fresca das vosas palabras cando me acompañastes os días de angustia
ou chamastes para dar azos. Posiblemente fun demasiado pesado
contando os meus sentimentos confusos e contraditorios, e destes
aínda máis os inquietantes ca os momentos de esperanza que tamén tiven. Graciñas pola vosa paciencia. […] A cantos defraudei
porque esperaban de min moito máis do que fun capaz de dar,
pídolles perdón.
Agora é o momento da gran soidade.
A primeira crise grande que tiven –recórdoo perfectamente– foi
cando eu tiña entre nove e dez anos. Meu pai saía da barbería e
atopábame chorando. El andaba inquedo e eu non sabía explicarlle
por que andaba tan terriblemente triste. En realidade era a angustia de descubrir que eu era “eu”, eu mesmo, e que, cando se pronunciaba o meu nome, para ben ou para mal, era eu e tras min non
había ninguén, por moito cariño e protección que me quixeran dar
meus pais, meus irmáns ou os amigos. Diante da vida estaba eu na
sociedade que ninguén podería compartir.
Moitas veces, no Seminario, matinaba que se algún día me
sentía angustiado e triste, sempre tería o recurso de poñerme a
escribir e iso habíame servir para facer fuxir as pantasmas da soidade. No fondo sempre tiven o romanticismo de contemplar a
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miña vida como desde fóra, como algo que se le nunha novela ou
que se pode escribir como un conto. Sempre fuxindo de me atopar afrontado a ese eu terrible que non tiña sucedáneo nin máis
apoio que o da fe, pero, mesmo con esta, seguía sendo a soidade
da propia persoa.
Cando ía dar o paso de me ordenar crego da Igrexa, volvín sentir
a terrible soidade de ser eu quen debía decidir.
Cando tiven a grande crise que me aconsellou deixar o servizo
na clerecía, volvín sentir a terrible verdade do home só diante do
futuro. A soidade, sempre a soidade.
Diante da inmensa soidade destes días axudoume moito descubrir de novo a esperanza nos salmos que tantas veces tiña repetido. Sempre esa imaxe animosa dun Deus disposto a acoller, coma
unha nai, os seus fillos aínda que moito teñan pecado. Sempre esa
imaxe da rocha tras de que podemos defendernos.
Tamén foi dun grande alivio volver ler con detemento a Carta
aos Romanos que tanto me gustaba lerlles aos meus parroquianos.
Quen nos vai acusar? Deus que é Pai? Xesús que apostou a súa
vida por nós? … Está chea de esperanza e foi un grande consolo
na triste espera destes días. Creo en Xesucristo e sei que, como o
mellor avogado, poñerase alí onde o meu ser máis íntimo, ese eu
solitario, comece a enfraquecer.
Moito lle teño que agradecer a Deus que me agarimase co regalo
da fe.
Fostes tamén moitos os amigos que me chamastes nestes días
de sufrimento e angustia. Quero darvos as grazas a todos. Quixera
dicirvos canto me axudastes a camiñar nesa corredoira final onde,
cada paso que avanzas, tes que desfacerte de moitas mans. As últimas, as dos meus irmáns e da miña nai, sempre xuntas ata onde
puideron chegar. Máis aló da soidade, xa non hai máis que aquel
eu solitario e único que tanto me fixo sufrir de neno.
Cando xa non sinto nas miñas mans a calor das vosas, espero
sentir a calor tenra das mans dese Pai do Ceo a quen sempre lle
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dixen con moita fe esas marabillosas palabras que nos ensinou Xesús: Noso Pai que está no ceo…
Meus amigos, gustaríame dicir quedamente o nome de cada un
de vós e poñelos no ofertorio da gran misa da miña vida, a carón
do pan e do viño. Se acaso vos están lendo todo isto que eu escribín entre o sufrimento e a esperanza, eu… eu estarei xa no seo
desa soidade onde agardo atopar a luz do Pai. Dende aló, amigos,
vós todos a quen quixen e me quixestes, vós todos merecestes
máis cariño meu e non souben dárvolo, vós todos estaredes comigo alí onde eu me atope porque seredes a miña vida, por máis que
eu só teña que dar conta dela.
Que a misericordia de Deus, que o perdón da Vida, que tamén a vosa benevolencia veñan sobre o meu espírito como choiva
mansiña de paz.
Adeus, amigos, adeus.
Bernardo García Cendán
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Crónica política

Andazo secesionista na
Unión Europea
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Xogando á política
na porta xiratoria
A Unión Europea (UE), que
segue sendo o máis importante e esperanzador experimento
político posterior á Revolución
Francesa, e que constitúe o derradeiro bastión de racionalidade e pacifismo nun entorno
que o papa Francisco acaba de
denominar –como nesta crónica fixemos tantas veces– de
“guerra mundial difusa”, está
sometida nos últimos anos a un
paradoxal andazo de migracións
políticas de evidente natureza morbosa: os que están fora
deste paraíso queren unirse a el
a toda costa, e moitos dos que
están dentro –ou polo menos
uns poucos– están dispostos a
venderlle a alma o demo a cambio dun ideal de soberanía que
xa non existe, e que, mentres
existiu, cimentou a nosa civilización e riqueza sobre portentosas montañas de cadáveres,
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fosas comúns, miserias, xenocidios e aberrantes políticas de
imperialismo racial e ortodoxia
relixiosa. Unha historia contraditoria, de logros admirables e
hecatombes incribles, que o
proxecto europeo parece ter enfocado por primeira vez, aínda
que non resolto, en termos de
solidariedade e paz.
A pesar de ter empezado
esta xeira tan tarde, en 1957,
a parte máis difícil do camiño
xa está percorrida. Lonxe de
estarnos custando cartos e esforzo, este invento da UE xa se
paga a si mesmo mentres reparte beneficios. E ata poderíamos dicir que a crise, que nun
primeiro intre ameazou con
disolver a grandeza do proceso
nun tradicional “sálvese quen
poida” emitido polos Estados
máis sólidos e fortes, acabou
por constituír unha oportunidade de avanzar sobre eidos de
cooperación obrigada para os
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que nos tempos de abundancia nunca había nin presa nin
acordos. E así andabamos de
felices, sen máis problema que
o de explicarlle aos cidadáns os
intrígalos de tan complexa ambición, cando apareceu entre
nós, de xeito inopinado e difícil
de explicar, o virus da dispersión. E todo o que parecía un
camiño de rosas orientado cara
un futuro preñado das ensinanzas dunha experiencia dura
e prolongada, ameaza con converterse nun atordado regreso
cara as fronteiras e a insolidariedade que determinaron o nacemento –¡que preto está!– do
terrible século XX.
Claro que este nacionalismo
de agora, politicamente light,
socialmente insolidario, e preñados de indecentes reclamos –
se nos imos seremos máis ricos
que os que quedan aquí– propios para novos ricos, fai trampas no solitario, ao tratar de xogar non só ás súas cartas senón
tamén ás dos veciños. Vexamos
a modo de exemplo o caso catalán: reclamamos soberanía
para deixar atrás á España que
cheira a allo e incenso, pero
volvemos á unión europea para
que tódolos mercados e tódo-

los e tódalas estratexias territoriais –infraestruturas, sinerxías
económicas e capital humano
e ecolóxico– siga funcionando igual que agora. Ímonos de
España, porque non nos sae a
conta unha visión solidaria da
contorna, pero consideraremos
noxenta vinganza e pura xenofobia calquera movemento que fixera a futura e mancada España
a respecto dos intereses comerciais, sociais e políticos de Cataluña. Perdemos a dimensión
que nos permite afrontar con
racionalidade algúns problemas
como a seguridade, a negociación por bloques económicos
ou a moeda, pero esiximos que
Cataluña –¡como país europeo
que é!– siga sendo atendida
nestes negocios sen necesidade
de contribuír equitativamente a eles. E así sucesivamente.
Porque a soberanía de agora
consiste fundamentalmente en
dúas fases ideolóxicas. Na fase
A quere dicir que se independizan para o que lles convén, que
é, sobre calquera outra cousa, a
ruptura da solidariedade fiscal,
pero que se fan comunitarios,
e ceden Estado a esgalla cara a
terceiros, para todo o demais. E
na fase B significa que un pobo
ten dereito a decidir sobre os
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seus destinos, aínda que se xeren fortes prexuízos a terceiros,
pero que os veciños non teñen
ningún dereito a decidir nada
sobre si mesmos se con elo se
modifican as análises estratéxicas e políticas que fan racional
a secesión. E deste xeito quedan superadas as vellas teorías
de Manzini sobre a trifásica
conexión ente nación, Estado
e soberanía, para conformar
unha teoría independentista sobre os mesmos versos cos que
Miguel Hernández cantara en
elexías o amor desesperado:
“Me voy, amor, me voy, pero me
quedo, / pero me voy, desierto y
sin arena”. Precioso!
A deslealdade está precisamente aí. En afirmar que se
pode marchar con un movemento neutro, sen que lle pase
nada nin aos que se van nin
aos que se quedan, e dando
por suposto que tanto a unidade territorial que se esgalla,
no caso catalán España, como
a que debería multiplicar por
dous ou por tres os actuais Estados membros, en tódolos casos a UE, non sofren variación
algunha, nin nos seus principios –chamados a superar os
Estados e as fronteiras–, nin na
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súa gobernanza –dependente
de consensos continuados entre Estados que serían cada vez
máis e máis diversos–, nin na
idea de estabilidade territorial e
institucional –na que se dá por
suposto que os pobos entran e
saen a conveniencia coma se
fosen a un mercado–, nin nos
valores de liberdade, equilibrio
territorial e social e solidariedade que –se os ricos se van para
non repartir– quedarían encomendados ao esforzo e vontade
dos máis pobres.
Tampouco se atende ás leccións dunha historia que nos
lembra que Europa e demasiado
pequena para albergar as veleidades imperiais que nos levaron
ás guerras mundiais –a relación
mediante equilibrios de forza
entre Francia, Alemaña, Reino
Unido, Rusia e as súas respectivas coalicións–, nin para ser
viable nun marco aloucado de
fragmentacións sucesivas nas
que, a base de converter o nacionalismo e a etnia en estruturas políticas e estratexias de poder, se acaba por encher o continente de leña seca, comburente como a isca, á que só lle
faltan as chispas que se producen nas liñas fronteirizas e nas

Andazo secesionista na Unión Europea

mentes requentadas por unha
soberanía conceptualmente falsa, politicamente insaciable e
socialmente disolvente.
Resulta enormemente complicado explicar por que nun intre tan engaiolante como complexo, no que se están poñendo
as bases dun novo xeito de ser
e convivir, retornan con tanta
lixeireza ás pantasmas do pasado, como se tiveramos morriña
de glorias que nunca existiron,
coma se tiveramos un esquecemento selectivo das chispas que
causaron os maiores incendios
da historia, e coma se esa absurda estratexia de políticos de
aldea –que pensan que mentres
eles manobran tódolos demais
permanecen absortos e estantigados diante da súa ousadía e
xenialidade– fose a chave para
un mundo determinado pola
tecnoloxía, pola globalización
e pola aparición constante de
novos actores económicos caracterizados pola súa crecente
dimensión e ambición nos concertos internacionais.
De todo o cal se deduce que
este andazo de nacionalismos
e secesionismos que parecen
alentar nas áreas ricas de Europa só pode entenderse na porta

xiratoria, na que un falso sentido da liberdade estrutural e
dos incentivos políticos á integración e á cooperación permite pensar que os máis grandes
necesitan aos máis pequenos,
e que dende esa necesidade
son eles os que poden poñer
condicións, tempos e modelos
a aqueles que con unha adhesión socialmente masiva e con
criterios racionalmente inapelables, están construíndo –mellor e mais axiña do que parece– un mundo novo e igualado,
o único espazo coñecido no que
aínda seguen tendo sentido, e
algo de realismo, as queixas de
conxuntura que fixo estourar a
crise nas periferias europeas.

2.- Fronte á soberbia
política das minorías.
Estou escribindo esta crónica coas urnas escocesas aínda
quentes, coa lei de consultas
recen aprobada no Parlamento
catalán, con tódolos secesionistas de Europa dicindo simplezas
revestidas de roupaxe aristotélico, con moitos periódicos que
preconizan que as bases dunha nova e necesaria orde sexan
as cesións feitas para calmar
aos máis temerarios, aos máis
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nostálxicos ou aos máis nacionalistas, e con toda unha clase
política –lexitimada de forma
abraiante e sucesiva no proceso
europeo– que lonxe de establecer con claridade e sen complexos as novas normas do xogo,
se sinte obrigada a respectar e
comprender –son as verbas de
moda– a tódolos euroescépticos, antisistema, extremistas de
dereita e de esquerda, secesionistas, nacionalistas –de Estado, de cultura e de imperio–, e
aos nostálxicos e aproveitados
que pululan en calquera recanto e constrúen as súas estruturas de oportunidade arredor
das incertezas e desaxustes da
Unión Europea.
E así se entende que a experiencia recente do referendo
escocés estea tendo interpretacións e lecturas que van ao revés do que realmente sucedeu,
e que poden manter discursos
tan incomprensibles e atrabiliarios como os dos nacionalistas galegos, que, sen decatarse
aínda de que os nacionalismos
de moda son todos ricos, insolidarios e egoístas (escoceses,
flamencos, cataláns, vascos, padanos e similares), queren entrar mandando nas estruturas
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políticas da UE, poñen sobre a
mesa do debate soberanista o
único modelo deficitario, baixo
en renda, envellecido en extremo, periférico, desestruturado
e carente de apoio político, que
pide colaborar na creación dun
modelo europeo insolidario,
economicamente
centrípeto,
cheo de bandeiras e protocolos,
e con apoio preferente aos emporios financeiros e ás economías que dominan as actividades exportadoras. Por iso penso
ás veces que en Galicia deberíamos cambiar de Patrón, e que
en vez de encomendarnos a un
santo con espada e con cabalo,
disposto sempre a pelexar contra os poderosos, deberíamos
pensar en Santa Lucía, santa
sen cabalo e moito máis humilde, pero que pode mellorarnos
a vista.
A cultura imperante nas esquerdas minoritarias de Europa, con forte presenza tamén
nas esquerdas sistémicas que
están na oposición dos grandes
países, dálle unha gran importancia ao feito de debater. Debater moito, calquera cousa,
con calquera finalidade, con
calquera punto de partida, con
calquera que queira debater
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aínda que non saiba nada do
fondo da cuestión. E este debate tense convertido nunha
mítica expresión de liberdade
política, de democracia avanzada, de apertura intelectual
e tolerancia, e mesmo dunha
metodoloxía eficaz para a formación e xestión dos consensos
sociais e políticos. Pero a realidade das cousas –ben testemuñada polas esquerdas sistémicas que chegan a gobernar os
grandes países ou a crear maiorías dominantes no conxunto
do proxecto europeo– é que os
grandes proxectos necesitan
avanzar –aínda que sexa paseniño– consolidando os avances, marcando claramente as
pautas estables do consenso, e
facendo posible que a orde política dominante estabilice os
marcos económicos e sociais
cos que os cidadáns contribúen
de xeito fundamental e eficiente ao avance das novas estruturas da política.
E por iso pode ter chegado a
hora –eu estou convencido de
que xa chegou fai tempo– en
que a Unión Europea fixe con
seriedade, lexitimidade e rigor
as beirarrúas do seu camiño
longo e difícil, para que, sen

pedirlle en absoluto peras aos
olmos, saibamos sen embargo
onde están as liñas vermellas
do proxecto común, e para que
poidamos identificar sen grandes dúbidas nin problemas a
aqueles que turran a favor dun
proxecto con enunciados maioritariamente compartidos daqueles outros que fan da debilidade constitucional de Europa
unha fonte de oportunidades
para camiñar e evolucionar
exactamente ao revés. Pero
ollo: non me teñan por ríxido e
inflexible oficialista. Porque eu
non nego que a UE poida ser
destruída ou abandonada por
decisión das maiorías. Só pido
que esa destrución non sexa posible, por falta de procedementos e principios, polas minorías,
xa que ese parece ser o punto
perigoso no que nos atopamos
agora.

3.- Tempo de risco e incerteza
Chegado que son a este punto –no medio dunha entolecida
escalada bélica contra os Estado Islamita; coa impotencia de
OMS fronte ao évola; cos países
emerxentes entrando en aberta
crise; coas entornas da UE, incluída Ucraína, sumidos nunha
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perigosa desorde internacional;
cos rescaldos, quentes aínda,
de numerosos conflitos como
Libia, Siria e Palestina; coa
impotencia da ONU fronte a
inminente crise climática; co
desafío crecente da pobreza, a
desigualdade, o crime organizado e a ditadura; mentres Pujol
se dedicaba a marear perdices
na súa comparecencia diante
do Parlament de Catalunya a
propósito da herdanza non declarada, e mentres un brote de
lexionela trae en xaque ao sistema catalá de saúde– observo con pasmo e incredulidade
como Artur Mas esta convertendo o Palau de Sant Jaume
nun plató de televisión dende
o que tenta xerar un conflito
artificioso e sen saída natural
para España e a UE, poñendo
en risco unha orde constitucional estable para xerar marcos
de negociación vantaxosos para
a solución de problemas de gobernabilidade ordinaria.
De todo isto se ten falado
dende as perspectivas e coas
opinións máis diversas, nun
proceso que a todos nos enche
de exasperación e fastío. Pero
quizá falta unha cousa por dicir, que é importante, e da que
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eu non me quero distraer nin
afastar. Porque falta por dicir
que a partir do sábado 27 de
setembro, día no que o Diario
Oficial da Generalitat de Cataluña publicará a Lei de consultas populares no referendarias,
e no que Artur Mas asinará
o decreto de convocatoria da
consulta sobre a independencia de Cataluña para o 9 de
novembro, tanto o proceso político catalán como o marco de
convivencia creado pola Constitución de 1978 entran nun
proceso de incerteza e riscos
de moi delicado prognóstico.
A linguaxe correcta e oficialista, de uso moi estendido en
Cataluña, xa que forma parte
dunha argumentación propia
dunha consulta artellada sobre
o criterio de que no fondo non
vai pasar nada, trata de dicir
que a aposta dos independentistas cataláns está feita dende
a cordialidade política e dende
a paz social, dándonos a entender que se houbera conflitos
previstos ou imprevistos, calquera que sexa a súa extensión,
causa e gravidade, só poderían
atribuírse á presión do Estado
contra un dereito democrático,
ou a falta de tacto dun Goberno

Andazo secesionista na Unión Europea

que asiste ao proceso catalán
dende a parálise política e o inmobilismo constitucional, ou a
confusión que exhibe o PP entre legalidade e política. Dende
unha perspectiva contraria ou
non favorable ao proceso catalán, tamén se contempla unha
boa parte da opinión publicada
e das posicións dos líderes políticos e sociais que estiman que
a paz social está garantida polo
contexto institucional no que
se moven Mas e Rajoy, e polo
evidente rexeitamento universal a que este proceso se deduza á marxe da lei. Pero isto, que
é o máis probable, dista moito
de ser seguro. E non pola desconfianza institucional que teñamos sobre a política catalá,
senón polo feito sociolóxico de
que, unha vez activadas as masas cara unha meta difícil de
colmar, ninguén pode asegurar
que as chispas do conflito non
saltarán de calquera dos moitos
ámbitos de acción absolutamente imprevistos que funcionan nun proceso social desta
magnitude, e ninguén debería
pechar os ollos de que a imprudente acumulación de combus-

tible social que está alentando
a Generalitat de Cataluña vai
subir de escala de forma acelerada neste derradeiro trimestre
do ano 2014.
Non debe pasar nada, dicimos todos, pero pode pasar. E
esa é precisamente a deslealdade de Mas, porque, por máis
que use xestos contidos e palabras de seda para manter a súa
carraca infinda, é evidente que
leva moito tempo buscando un
conflito co Estado que alente e
favoreza a súa estratexia. Porque pensa que esa xa é a única
saída digna que lle queda diante do temerario e irreflexivo
envite que lle formulou ao Estado. E porque non lle importa
xerar ese conflito se pode saír
de Sant Jaume como un heroe
e non coma un vilán. Artur Mas
sabe que a obriga que teñen as
institucións do Estado de facer
cumprir a lei no é negociable
baixo a presión ilegal. E se o
que busca e o conflito só é para
que o Estado se equivoque. Ese
é o obxectivo, e esa é a súa colosal deslealdade.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Crónica da cultura

Unha máis que merecida homenaxe
Xoán Bernárdez Vilar

Polos seus froitos coñecerédelos.

Mateo, VII, 16
A persoa da que nos imos
ocupar neste comentario naceu
en Vigo o 8 de maio de 1924.
Acaba de cumprir, polo tanto,
noventa anos. Na súa mocidade
estudou Dereito na Universidade de Santiago, pasando despois a exercer como Notario en
Gaucín (Málaga), cidade na que
fundou o seu Padroado de Educación e Cultura. Máis tarde
desenvolveu o mesmo cargo en
Marín e en Vigo. Foi, ademais,
profesor no Curso de Dereito
Galego na Universidade da Coruña, Reitor do Colexio Maior
Universitario para Graduados
César Carlos, en Madrid, e secretario do Comité HispanoBritánico de intercambio entre
as Universidades de Madrid e
Oxford. Tamén foi o fundador e
primeiro presidente do Ateneo
de Pontevedra, vicepresidente
do Cine Club desta cidade, relator no anteproxecto para a Lei
de Dereito Civil Galego, ademais de membro da Corte Ar94
446

Encrucillada 189, setembro-outubro 2014

bitral da Cámara de Comercio,
Industria e Navegación de Vigo.
Estamos a falar de Alfonso
Zulueta de Haz, na actualidade
presidente da Fundación Penzol, vicepresidente da Editorial
Galaxia, ex-presidente do Consello da Cultura Galega, presidente do Consello Social da
Universidade de Vigo, ex-membro do Consello de Administración de Caixanova, presidente
de SEPT, a editorial que publicou na nosa fala tanto a Biblia
coma o Novo Testamento, Académico de Honra da Academia
de Lexislación e Xurisprudencia
de Galicia, vogal dos padroados
das Fundacións Gonzalo Torrente Ballester, Wenceslao Fernández Flórez, e do Padroado
da Confederación Española de
Fundacións, ademais de fundador e Presidente da Fundación
Tutelar Galega para Minusválidos Psíquicos Sálvora, membro
do Padroado e asesor xurídico

Unha máis que merecida homenaxe

da Asociación Xoán XXIII para
Deficientes Psíquicos, e fundador e presidente da Fundación
Pedras Vivas. Alfonso Zulueta
de Haz foi tamén distinguido
coa Primeira Clase da Orde de
San Raimundo de Peñafort, así
como coa Medalla Castelao.
O motivo de traelo hoxe a estas liñas é para nos facer eco da
homenaxe da que, na Casa Galega da Cultura de Vigo, foi obxecto o 28 de xullo por parte desa
innúmera cantidade de entes, e
algúns máis, que non mencionamos, cos que estivo relacionado
ao longo da súa activa vida.
Nesa data foille entregada
unha Placa Conmemorativa
nun local ateigado de xente, no
que falaron persoeiros e amigos, que recoñeceron tamén a
extraordinaria entrega que para
acadar tantos logros achegou a
súa dona Mª Teresa Fernández.
Os nosos parabéns a ambos.

1.- As letras
O 12 de xuño pasado, a Real
Academia Galega creou para a
súa páxina dixital, unha nova
sección denominada Tribuna.
A finalidade da mesma é a de
incorporar a ela artigos e co-

mentarios dos académicos, con
liberdade de escolla e de temática, aínda que preferentemente relacionados coa actualidade
cultural do país. Como suxestión indicóuselles a conveniencia de que non excedan de setecentas palabras, nin que baixen
das trescentas.
Nunha cerimonia celebrada
en Castro de Rei, o lugar onde
se criara, Xabier P. Docampo
(Rábade, 1946 recibiu o 21 de
xuño a Letra E da Asociación de
Escritores en Lingua Galega. O
homenaxeado é Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil 1995, ademais de mestre,
contacontos, actor de teatro,
guionista, así como promotor
da lingua e da cultura galegas.
En sesión do 5 de xullo a
RAG tomou o acordo de dedicar o próximo Día das Letras
Galegas ao historiador, escritor
e licenciado en Dereito e en Filosofía e Letras, Xosé Fernando
Filgueira Valverde (Pontevedra
1906-1996). Filgueira Valverde, catedrático numerario do
Instituto Balmes de Barcelona,
e despois en Lugo, foi así mesmo profesor e director do Instituto de Pontevedra ata a súa
xubilación e considerado o úlEncrucillada 189, setembro-outubro 2014
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timo polígrafo da nosa cultura.
Foi tamén membro fundador do
Seminario de Estudos Galegos,
director do Museo de Pontevedra, conselleiro de Cultura
e membro numerario da Real
Academia Galega, na que ingresou en 1942 co seu celebrado discurso Da épica na Galicia
Medieval. Recibiu o Premio da
Crítica das Letras e das Artes, a
Medalla de Ouro da Provincia
de Pontevedra, e foi declarado
Fillo Predilecto da cidade do
Lérez. Entre a súa numerosa
produción salientamos Cancioneiriño de Compostela(1932),
Farsa para rapaces(1936), Cancioneiriño novo de Compostela (1969) ou Quintana viva
(1971).
O 10 de xullo, no Salón de
Actos da RAG, na Coruña, foi
presentado o número 9 de La
Tribuna, Cadernos de estudos da
Casa Museo Emilia Pardo Bazán.
Dous días despois a Agrupación Cultural O Galo, de Compostela, organizou un Convivio
da Cultura Galega na Casa
Museo Manuel María en Outeiro de Rei. Nel actuaron varias bandas de música, o grupo
de teatro da A. C. Medulio do
Ferrol e outros.
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A mesma A. C. O Galo organizou o sábado 19 de xullo o seu
xa habitual Roteiro Castelao ao
Pico Sacro, onde se deu lectura
á obra deste Alba de Gloria, rememorando deste xeito á xeración do Seminario de Estudos
Galegos, que reparara naquel
emblemático lugar.
O domingo 10 de Agosto, e
organizado polos veciños e veciñas do lugar, celebrouse no
Campo da Feira do Páramo
(Vilarmosteiro unha homenaxe
ao coñecido autor Arcadio López-Casanova (Lugo, 1942).
López-Casanova, poeta, ensaísta e crítico literario, licenciado
en Filosofía e Letras, doutor
en Filoloxía Hispánica e catedrático de Lingua e Literatura
Españolas, é na actualidade
profesor titular da Universitat
de Valencia.
Organizada pola Agrupación
Cultural O Facho, e dentro do
seu ciclo de palestras do curso
2014-2015, o 23 de setembro
celebrouse nas Portas Ártabras,
A Coruña, unha conferencia do
Doutor en lingüística gaélica,
Séamas Ó Direáin. O tema da
mesma foi o de A Prehistoria,
a Lingüística e Galicia: Antigos
lazos entre Galiza e Irlanda. O
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disertador, doutor pola Universidade de Stanford, EE.UU.,
foi tamén profesor de dialectoloxía, terminoloxía e teoría da
tradución e lingüística no University College de Cork, Irlanda, e en gaélico-irlandés no de
Galway.

2.- Banda Deseñada
O trinta de xuño o autor Kiko
da Silva (Vigo, 1979), se ben
que pontevedrés de adopción,
foi declarado gañador da IX
Edición do Premio Castelao de
Banda Deseñada, que patrocina
a Deputación da Coruña. O traballo polo que o conseguiu foi
O inferno do debuxante, no que
desenvolve a historia dun debuxante que nunca consegue publicar nada, porque sempre había alguén que se lle adiantaba.
Os seguidores desta Rolda
coñecedes xa, dado que falamos del nalgunha ocasión, da
existencia do Bloomsday que
se celebra dende hai moitas
décadas o día 16 de xuño de
cada ano en Dublín. O motivo
desta conmemoración débese
a Leopold Bloom, o personaxe
que, na obra de James Joyce
deste título, encarna a figura

de Ulises. Pois ben, outra obra,
quizais menos meritoria que a
de Joyce, aínda que seguida por
moitísimos lectores máis, como
é a que trata do personaxe
americano de Batman, vén de
pasar agora a contar tamén
co seu Batmanday. As xestas
deste superheroe, creado por
Bob Kane e Bill Finguer, publicáronse por primeira vez o 27
de maio de 1939. Porén, a propietaria do personaxe, Detective Comics, decidiu que o seu
75 aniversario se celebrara o
23 de xullo do 2014, aínda que
con características comerciais
e parafernalia semellantes ás
do Bloomsday de Dublín. Hoxe
case todo o mundo coñece a
Batman, ademais de polos seus
cómics, a través tamén de películas de certa entidade. Mais é
bo que tamén lembremos que
a súa aparición entre nós produciuse despois do remate da
II Guerra Mundial, a partir do
ano 1946, en cadernos apaisados, en branco e negro, baixo
a denominación de Robín y el
Murciélago. Cadernos nos que,
se non nos engana a memoria,
ambos personaxes residían na
Ciudad Gótica, e utilizaban
para se desprazaren tanto o Gatomóbil coma o Gatoplano.
Encrucillada 189, setembro-outubro 2014
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3.- Decesos
O 3 de xullo, e á idade de 92
anos, faleceu nun hospital de
Madrid Celso Collazo Lema (Vimianzo, 1921), xornalista e mestre de correspondentes, que, entre outras cousas, desempeñou
importantes cargos na Axencia
EFE. Celso Collazo contribuíu
tamén á creación da editorial
SEPT e, o ano pasado, doara á
Biblioteca de Galicia quince mil
exemplares da súa propiedade.

4.- Etnografía
Este é un comentario que
pensamos que pode encaixar
perfectamente neste apartado. Trátase das irmáns Coralia(+1980) e Maruxa(+1983)
Fandiño Ricart, nos anos 50 e 60
coñecidas en Compostela coma
As Dúas Marías, ou As Dúas en
Punto, costureiras, estrafalariamente vestidas sempre, ás que
a represión posbélica levou a
vivir da caridade porque a xente
rexeitou facerlles encargos para
non correr o risco de ser tamén
perseguidas. Anos máis tarde o
prolífico escultor César Lombera (Barakaldo, 1956 convenceu
o alcalde da cidade do Apóstolo
de que lle permitise inmortali98
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zalas. E así xurdiu na Alameda
a súa polícroma escultura, que
tanto chama hoxe a atención.
Pois ben, o 28 de maio pasado
a Agrupación Cultural O Galo
promoveu un merecedor acto
de dignificación destas irmáns
Fandiño, que se celebrou no
cemiterio de Boisaca.
Baixo o Patrocinio da Deputación Provincial, o Museo
de Pontevedra ofreceu a partir
do dez de xullo –con sucesivas
prórrogas– a exhibición das 132
pezas que se gardaban no Museo Exipcio de Florencia, Italia.
Baixo o título Da Vida á morte
no Antigo Exipto, estas puideron ser agora visitadas gratuitamente, todos os días a excepción dos luns. Como suxestión
recomendámoslle a quen teñan
aínda a posibilidade de acceder á mesma, que se fagan coa
guía que, por dez euros, hai no
Museo á venda. Nela ofrécense
magníficas reproducións de todas as pezas, cos seus respectivos comentarios bilingües.
Un equipo coordinado por
Arturo de Lombera Hermida,
adscrito ao Institut Catalá de
Paleoecología Humana, se ben
que formado na USC, está a estudar as mostras de ocupación
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da Cova Eirós, no concello lugués de Triacastela. Entre elas,
as relacionadas tanto co Homo
Neanderthalensis, de hai entre
118.000 e 84.000 anos, coma
co Homo Sapiens, posterior. Así
mesmo, as máis recentes escavacións atoparon nesta cova
cerámicas decoradas impresas
do Neolítico Medio, ou Final,
de hai aproximadamente 4.700
anos, e enterramentos coincidentes co Megalitismo, ademais
dun cento de gravados e pinturas de entre 10.000 e 20.000
anos, o que acredita unha longa
ocupación da mesma. En campañas anteriores, neste caso
baixo a dirección do Catedrático de Prehistoria da USC, Ramón Fábregas Valcarce (Lugo,
1957), e outras precedentes, a
Cova Eirós ofreceu a sorpresa
de presentar decisivos achados
sobre os osos cavernarios, que a
habitaron ata a súa extinción hai
uns 14.000 anos, sendo este lugar un dos seus derradeiros bastións en Europa. A Cova Eirós
garda tamén restos de cervos, de
cabalos e do león das cavernas.

Museo Diocesano da cidade de
Tui, e acompañados polas explicacións do historiador Suso
Vila, foron amosados unha vez
máis á curiosidade do público os sorprendentes e únicos
tecidos denominados sambenitos que alí se conservan. Están todos eles relacionados coa
Inquisición. Respecto aos mesmos anúnciase agora que van
viaxar a El Call de Girona, que
se vén considerando como o barrio hebreo máis importante de
Europa.

Co gallo das V Xornadas Europeas da Cultura Xudía, no
mes de setembro celebráronse
no país diversos actos. Así, no

En sesión plenaria extraordinaria do 27 de setembro, celebrada na Coruña, foi recibida
na Real Academia Galega a

Pero hai máis. Porque en
Monforte de Lemos organizáronse tamén visitas guiadas
ao Burgo Medieval e ao seu Barrio Xudeu. E o mesmo aconteceu nas mesmas datas en
Ribadavia, coa particularidade
de estaren dedicadas nesta ocasión á muller no xudaísmo, así
como á exposición Viñedos de
Sefarad, con imaxes das principais adegas de viño casher, con
degustacións do mesmo.

5.- Novas en xeral
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Excma. Dª Nélida Piñón (Río
de Janeiro, 1937), nomeada
membro de honor da mesma
no mes de marzo anterior. Nélida Piñón, filla de emigrantes
galegos de Cotobade, é licenciada en Xornalismo na Pontificia Universidade Católica de
Río. Foi, así mesmo, a primeira
muller presidenta da Academia
Brasileira das Letras; en 1970
inaugurou a Cátedra de Creación Literaria da Universidade
Federal de Río de Janeiro e nos
seus escritos defendeu sempre
a condición feminina. A súa
obra máis destacada é A república dos soños. No nome da
RAG contestou ao seu discurso o académico Ramón Villares
Paz (Xermade, 1951), doutor en
Historia e presidente do Consello da Cultura Galega.

6.- Premios
Os Premios Xerais de literatura foron decididos o sábado 7
de xuño na xa case que mítica
illa de San Simón, en Redondela. No acto rendéuselle tamén unha merecida homenaxe
a Jules Verne (1828-1905), o
autor que visitou Vigo en dúas
ocasións. Con motivo do 140º
aniversario da publicación da
100
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mesma, fóronlle entregados aos
asistentes exemplares da súa
novela A illa misteriosa (1874).
Esta obra forma, xunto con Os
fillos do capitán Grant (1867 e
Vinte mil leguas baixo os mares
(1869), a triloxía na que Verne
menciona a bahía de Vigo e os
galeóns de Rande. En canto aos
premios, o de Novela recaeu
en María Reimóndez (Lugo,
1975), escritora, tradutora e
activista afincada en Vigo, por
Dende o conflito, na que rende
unha homenaxe aos xornalistas
de guerra. O Merlín foi para
Ledicia Costas (Vigo, 1979 por
Escarlatina. A cociñeira defunta, onde pretendeu desmitificar
o tema da morte. Por último
o Premio Jules Verne correspondeulle a Eduardo Santiago
(Pontevedra, 1964), aínda que
residente tamén en Vigo, por O
gran reino, unha historia que
pretende dar resposta á orixe
das novelas xuvenís de mundos
paralelos.
A Radio Galega decidiu o 11
de xuño os seus premios Diario
da Cultura de Teatro Radiofónico, na súa VIII Edición. Resultou gañadora a obra Exploptados de César Carracedo, mentres que o Premio da Audiencia
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recaeu en A primeira vez, de
Carmen Blanco Sanjurjo.
O 17 de xuño foron entregados no Auditorio de Gondomar os premios do XII Certame
Literario Diego Sarmento de
Acuña, Conde de Gondomar
(1567-1626), acto no que estivo presente Gonzálo Fernández
de Córdoba e Narváez, o conde
actual. Os principais galardóns
foron para Sara Vidal Acuña
por O meu Val, Daniel González
Iglesias por Sendeiro de Prata,
Anahí Barros Vidal por Crear,
Sabela Cambra Domínguez por
O misterio de Lía, Oscar Gestido por A Historia de Sergio,
Víctor Villadóniga Santos por O
Segredo da Vieira e Rafael Areses Elizalde por Ollos baleiros.
Dous días despois foille concedido a Carlos Penela (Vigo,
1975 o XVII Premio Miguel
González Garcés, patrocinado
pola Deputación da Coruña,
pola súa obra Arte de Fuga. O
Xurado valorou especialmente
a súa capacidade de reflexión
metapoética. Carlos Penela,
licenciado en Filoloxía Portuguesa pola USC, dedicado á
tradución e á docencia, reside
actualmente en Viena (Austria). No seu haber figuran pre-

mios tan importantes coma o
Espiral Maior 1997, o Eusebio
Lorenzo Baleirón 2000 e o de
Caixanova 2007.
David Sánchez González, licenciado en Historia pola Universidade de Vigo, foi o gañador
en xullo pasado do VI Premio
Bouza Brey de Investigación,
en Ponteareas, polo seu traballo: Unha aproximación ao contrabando na comarca do Condado no século XX. David Sánchez
pensa que a nosa sociedade
está en crise e que os libros son
a fonte dos coñecementos capaces de que fagamos a necesaria reflexión para reverter esta
situación.
No marco do Castelo de Soutomaior, aquel que no século
XV fixera famoso o antiheroe
Pedro Madruga, e domina aínda o úbedo val do río Verdugo,
celebrouse o 26 de xuño o acto
da entrega dos Premios Lois
Peña Novo (Vilalba, 1893-Outeiro do Rei, 1967). Peña Novo,
en vida, tanto coma escritor
como pola súa condición de
político, loitou sempre a prol
da normalización da nosa fala.
Nesta ocasión foron galardoados o catedrático de Física aplicada da USC Jorge Mira Pérez
Encrucillada 189, setembro-outubro 2014
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(Baio, 1968), o Colexio Oficial
de Traballo Social de Galicia e
a Maxistrada do Xulgado do Social núm. 3 de Lugo Dalila Dopazo Blanco.
No último día do mesmo mes
foille concedido a Manuel Bragado Rodríguez (Vigo, 1959),
editor, pedagogo, licenciado
en Ciencias da Educación pola
USC e director da Edicións
Xerais de Galicia, o Premio
Fernández del Riego polo seu
comentario Illa Soidade, publicado no Faro de Vigo.
O 7 de setembro entregóuselle en Celanova a Manuel
Rivas Barrós (A Coruña, 1951
o Premio Casa dos Poetas, na
súa XXX edición. Manolo Rivas,
acreditado escritor, xornalista,
poeta e ensaísta, é tamén membro da RAG.
O Xurado dos Premios da
Cultura determinou o pasado
17 de setembro, na Cidade da
Cultura de Galicia, os galardóns da presente edición que,
nas súas diferentes categorías
foron os seguintes: letras, a
Xosé Neira Vilas (Gres, Vila de
Cruces, 1928); artes plásticas,
á Galería TRINTA de Santiago
de Compostela; artes escénicas,
a Cándido Pazó (Vigo, 1960),
102
454

Encrucillada 189, setembro-outubro 2014

director, actor e narrador oral;
patrimonio cultural, ao Grupo
Marcelo Macías, de Ourense,
difusor da nosa cultura; proxección exterior, ao Centro Pen
Club de Galicia, de Compostela; música, ao Festival Internacional do Mundo Celta de
Ortigueira; audiovisual, á Asociación AGAPI de Compostela;
lingua, ao profesor David Mackenzie, espallador da literatura
galega no mundo anglosaxón.

7.- Universidade
Na tarde do domingo 31 de
agosto o XaTcobeo, o primeiro
satélite galego, entrou na atmosfera terrestre sobre o continente
de Australia, onde se desintegrou logo de máis de dous anos
e medio en órbita. O XaTcobeo
fora construído na Universidade
Viguesa ao longo de catro anos
de traballo (2008-2012 e lanzado ao espazo dende a Guaiana
Francesa cunha estimación de
vida de nada máis de tres meses, estimación, como vemos,
amplamente superada pola realidade. Un segundo satélite vigués, o HumSat-D, que partiu o
21 de novembro pasado dende o
cosmódromo ruso de Yasni, leva
xa nove meses no espazo.
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Estes feitos cadran con outros non menos senlleiros no
eido cultural galego, porque o
14 de setembro seguinte cumpríanse vinte e cinco anos do
comezo da actividade docente
das novas universidades galegas, a de Vigo e a da Coruña,
logo dun proceso de xestación
de varios meses, se ben que ambas foron precedidas por senllos
colexios universitarios, nos que
participaron tanto a obra social
de Caixanova como as Deputacións Provinciais de Ourense e
A Coruña.

8.- Varia
Foron moitos os actos culturais, ou paraculturais, maioritariamente relacionados coa historia, que tiveron lugar no país
dende o anterior número de
Encrucillada, que, en orde cronolóxico, do máis afastado ao
máis próximo, resumimos: celebracións relacionadas coa Idade de Pedra; festivais do Mundo Celta; conmemoracións dos
tempos tanto do Ferro coma

Castrexos; de galos e romanos;
de romanos só, que en Vigo
aproveitaron para inaugurar o
Centro Arqueolóxico de Toralla; de mouros e de cristiáns; as
numerosas xornadas medievais,
incluída a da Istoria de Ribadavia; festas da cultura, así coma
San Fermíns ou entroidos de
verán, que, aínda que menos
enxebres, resultan sempre tamén de interese á hora de estimular o devezo polo saber.
Así mesmo, temos que dicir
que os medios recolleron un
gran número de presentacións
de novas publicacións, contacontos, encontros e cursos de
creación literaria, xeiras culturais, faladoiros, conferencias,
visitas arqueolóxicas guiadas,
escenarios musicais, de arte,
documentais, etc., sobre os que
non podemos menos que comentar o instrutivo dato de que
o Instituto de Estudos Miñoranos, da vila de Gondomar, foi a
entidade que maior número de
actos efectuou no período.
Xoán Bernárdez Vilar
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Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

Estimados lectores e lectoras
desta Crónica: cantas cousas
pasaron desde o maio pasado,
no mundo, tamén na Igrexa!
Non é doado descubrir a Deus
pasando a man polo lombo da
historia (Díaz Castro), dada
a rotundidade coa que a violencia, o sangue, a morte, e as
súas irmás menores, se foron
desatando entre nós. Esforzarémonos por velo, contando coas
prolongacións que cantas persoas que leades este escrito lle
queirades amecer.

1.- Seguindo o Papa Francisco
Na nosa última Crónica
deixabamos o Papa Francisco
subindo as escadas do avión
que o había levar ata Terra Santa nun esforzo por contribuír
á construción da convivencia
pacífica nese escenario tan
precario. Tres días dedicados
a visitar tres países: Xordania,
Palestina e Israel, a entrevistarse coas autoridades civís e relixiosas dos tres estados, a compartir fe e soños co Patriarca
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ecuménico de Constantinopla,
co Gran Mufti de Xerusalén e
con Rabinos de Israel, a pisar
os lugares santos da tradición
cristiá, a compartir palabra,
preocupacións e, en casos, tamén mesa con grupos de nenos
dun campo de refuxiados e mozos discapacitados, con familias palestinas, con membros
do Yad.Vashem, institución oficial israelí destinada a manter
vivo o recordo do Holocausto.
Tres días, en fin, para reunirse
tamén, faltaba máis!, con fieis,
sacerdotes, relixiosos, seminaristas, membros dunha familia
cristiá que en 50 anos baixou
a súa representación na poboación do país do 10 ao 2%.
O seu afán de paz tivo unha
concreción na invitación, aceptada, aos presidentes palestino
e israelí, Mahmoud Abbas e
Simon Peres, a viaxar a Roma
simplemente para rezar xuntos
pola paz entre os seus pobos.
Significativo o acompañamento que o Papa quixo levar sempre consigo durante esta estancia de tres días en Terra Santa:
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o rabino Abraham Skorka e o
imán Omar Abboud, ambos
amigos, ambos arxentinos.
E en Roma atopáronse o 8
de xuño Simon Peres, Mahmoud Abbas, o Papa Francisco
e o patriarca de Constantinopla
Bartolomeu I. Foi nun xardín
do Vaticano onde agradeceron
seren fillos e fillas dun mesmo
Deus creador, onde pediron
perdón polo pecado contra esa
fraternidade universal, onde
invocaron a paz sobre os seus
pobos e sobre o mundo enteiro,
onde pronunciaron discursos
de paz, onde os catro plantaron unha oliveira coma símbolo
da paz, e onde se fundiron en
chuchos e apertas poñendo fin
a unhas horas entrañables que
semellaban poder marcar un
antes e un despois no difícil
camiño da paz para israelitas e
palestinos.
Tristemente, como ben sabedes, non foi así. Aos poucos
días, concretamente o 30 de
xuño, cando se comprobou a
morte de tres adolescentes xudeus desaparecidos, desatouse
outro episodio de violencia entre ambos os dous pobos, que
duraría ata o 26 de agosto e que
causaría máis de dous mil mortos entre os palestinos, a gran

maioría civís e moitos deles nenos e nenas, e uns 60 entre os
xudeus, practicamente todos
eles militares. Penso que fomos
unha gran maioría da poboación
a que nos quedamos abraiados
ante a brutalidade israelita, a
súa violencia desmesurada, o
esquecemento absoluto das
prácticas universais ao respecto, o xenocidio práctico ao que,
con guerra ou sen guerra, están
sometendo ao pobo palestino,
sen que isto signifique subestimar a violencia de Hamas polo
lado palestino. O Papa non puido máis que abraiarse tamén,
urxir á paz e rezar. Desmond
Tutú, o arcebispo anglicano de
Cidade do Cabo, Sudáfrica, publicou un manifesto ao que nos
sumamos desde estas páxinas:
“Opoñémonos á inxustiza
que supón a ocupación ilegal
de Palestina.
Opoñémonos ás matanzas indiscriminadas de Gaza.
Opoñémonos á humillación
á que están sometidos os palestinos nos seus reténs e controis
de estradas.
Opoñémonos á violencia perpetrada polas dúas partes.
Pero non nos opoñemos ao
pobo xudeu”.
Encrucillada 189, setembro-outubro 2014
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“O sionismo é antisemita,
oprime aos palestinos e denigra as tradicións xudías”, así o
afirma a mesma Rede internacional xudía antisionista. Aínda
queda espazo para a esperanza!
Ben, supoño que vos agradaría a entrevista que Henrique Cymerman lle fixo ao Papa
Francisco e que en España
emitiu a cadea 4 de TV o 16
de xuño pasado: Con naturalidade, sen sobre actuación,
distendido, serio cando quería
subliñar aspectos importantes,
pasando dos temas tópicos,
atento a situacións dolorosas
do presente: paro, persecución
relixiosa... Un ten a impresión
de que todo o mundo o entende, de que transmite e chega á
xente. Sobre si mesmo, gusta
de que o recorden coma “un bo
tipo, fixo o que puido, non foi
tan malo”. Así a secas, sen mitificacións.
Polo demais seguen as xuntanzas do G-9 no Vaticano. Do
1 ao 4 de xullo tiveron unha xeira de traballo; hoxe, 15 de setembro, empezan outra. Canto
dan que facer esa Curia e esa
Banca Vaticana! Será posible o
cambio, ou haberá que pensar
naquilo do viño novo en pelellos vellos?
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2.- Coa poboación
cristiá perseguida
O mesmo Secretario da CEE,
Xosé María Gil Tamayo, chegou
a queixarse da persecución relixiosa a cristiáns en España (!),
e houbo quen dixo o mesmo en
relación co asunto da capela da
Universidade Complutense de
Madrid. Babecadas, non vos
parece?, en comparanza co que
está pasando noutras partes do
mundo. Teriades coñecemento,
seguro, do SOS de María Hanna no nome das Irmás Dominicas desde Iraq, no que nos fala
dun verdadeiro linchamento
por parte do Estado Islámico
da poboación cristiá e mazdeísta e de todo quen non comungue co seu modelo relixioso e
social. O 70% dos cristiáns de
Iraq andan de éxodo en éxodo,
á espera dun lugar onde poder
respirar e vivir, e esas relixiosas
Dominicas entre eles. Pero algo
así xa oiramos dos Maristas de
Alepo en Siria, por non facer
referencia aos constantes asasinatos por motivos relixiosos en
diferentes países africanos. En
xuño un grupo de homes armados secuestraba en Afganistán
ao xesuíta indio, Alexis Prem
Kumar, mentres visitaba unha
escola para repatriados na aldea
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de Sohaday, a 25 kms. de Kerat.
Traballaba en Afganistán como
director do “Jesuit Refugee Service” (JRS), unha organización
internacional de voluntariado
promovida polos xesuítas. E
moitos máis que van quedando
no anonimato dos humanos,
que non no de Deus.
Máis alá da necesaria denuncia e defensa a todos os niveis,
non estaría de máis preguntarnos que está pasando aquí, por
que as cousas chegan ao punto
extremo ao que están chegando, por que as crenzas relixiosas
seguen a ser xusta ou tola razón
de enfrontamento para moita
xente; que temos que ver os países de cultura cristiá con todo
isto; que mares de fondo de
tipo económico (armamentos,
petróleo, gasodutos...) se están
movendo sen que os cidadáns
normais e correntes nos decatemos, aínda que si percibamos e
suframos logo os efectos que de
aí se derivan. Corren por Internet informacións non oficiais,
aparentemente fidedignas, que
nos falan de moitos movementos interesados, cos que ora se
arma a uns grupos aos que logo
se combate, ora se potencia tal
goberno que logo se mira de
depoñer, etc., e non en función

precisamente do benestar e das
liberdades –a sonada “primavera árabe”–, senón de escuros
exercicios de poder ante os que
non importa sacrificar persoas e
pobos. Sería unha pena, unha
blasfemia, que o sangue dos homes e mulleres mártires entrase
a formar parte deste xogo macabro de comenencias, e que
a barbarie manifesta de xentes
como as do Estado Islámico
estivese encubrindo barbaries
aínda peores. Quen sabe!

3.- Entre o martirio e a caridade
O martirio e a caridade son
as dúas formas coas que a comunidade cristiá mellor manifesta a súa identidade. O
martirio coma forma extrema
da caridade e a caridade coma
humilde exercicio diario da entrega martirial. Con frecuencia se arrexuntan na mesma
persoa ou grupo de persoas e
daquela o testemuño entra en
desmesura. Quen mellor viven
todo isto adoitan ser os misioneiros e misioneiras que fan do
servizo extremo a razón da súa
existencia diaria e do martirio
unha circunstancia moi posible sobre todo en certas zonas
do mundo; comprobádeo, senón, no misioneiro arxentino
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e párroco de Gaza, Xurxo Hernández, que atende o pequeno
resto de 136 católicos que viven a fe coa alma en vilo entre
a sufrida prepotencia israelí e a
temida reacción de grupos árabes violentos. E hai especiais
formas de martirio coma o da
relixiosa misioneira congolesa
Chantal Pascaline, que morre
en Monrovia, Liberia, afectada
polo Ébola, e o mesmo P. Miguel Pajares, tamén afectado
polo Ébola e do que coñecemos
ben as peripecias do seu traslado a Madrid e da súa morte en
acto de servizo. E detrás deles
moitos anónimos que, por non
seren de países ou institucións
recoñecidas, non son obxecto
de noticia e comentario. Segue
a haber, parece, vidas e mortes de primeira: as dos poucos
repatriados nos que se inviste
cartos e afectos; de segunda: as
dos que quedan aló, pero algo
se fala deles; e de terceira: as
dos que quedan alí, abandonados á súa sorte, que adoita ser
fatal, e ao silencio perpetuo. A
OMS declara a África zona de
“urxencia de saúde pública de
alcance mundial”, pero que vai
significar iso? Conmocionámonos, iso parece, cando algúns
dos nosos son os afectados,
pero moito nos tememos que
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todo siga igual, e a esperanza
para aquelas xentes siga a ser
esa “nena durmida” da que falaba o noso Díaz Castro.
Entrementres nós andamos
en pequenas e simbólicas caridades, que oxalá se multipliquen ata poñer colorado o rostro do sistema inxusto no que
vivimos: o bispado de Cádiz recolle 50 emigrantes, dado o colapso dos Centros de Internamento de Estranxeiros (CIE) de
Tarifa e de Melilla. Alóxanse en
pisos de acollida dos que dispón
o secretariado de Migracións.
(Quen acollerá e onde os centos e centos deles que, día si e
día tamén, veñen desaparecendo nas augas do Mediterráneo?
Con Lázaro, desde o seo de
Abraham, non estarán deixando
en evidencia a dureza do noso
corazón? Non son eles misteriosamente a nosa esperanza?)
O bispado de Lleida anda coa
teima de acabar de renovar o
seu Seminario para habilitar
nel 19 vivendas sociais para poderlles valer aos afectados polas
hipotecas non pagadas. E Cáritas multiplica aquí e alá a súa
presenza, axudando a sacarlle
as castañas do lume a unha
administración que non está
cumprindo coas súas obrigas de
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garantir a existencia digna dos
seus administrados. Parabéns
a Cáritas que ademais de dar
pan cunha man está coa outra
elaborando materiais de formación moi atraentes e serios a un
tempo, como por exemplo os da
campaña do 2014, cos que axuda a ver e entender a realidade
desde o lado de quen padece a
súa desigual configuración.

4.- De Congresos, Xornadas
e Foros de teoloxía
É case habitual que por estas
épocas do ano se multipliquen
encontros, congresos, cursiños,
etc. Todo, en principio, coa sa
intención de entender mellor a
fe que vivimos, para adoración
ao Pai/Nai e instrumento de
servizo liberador. Sinalamos soamente tres: o XXXIV Congreso
de Teoloxía da Asociación Xoán
XXIII, habido en Madrid os días
4-7 deste setembro, para traballar o lema “A reforma da Igrexa
desde a opción polos pobres”;
as XV Xornadas de Teoloxía do
Instituto Teolóxico Compostelán, celebradas en Santiago de
Compostela os día 15 e 16 de
setembro, co enunciado xenérico de “A ledicia do Evanxeo”;
e o XXIX Foro Fe e Cultura da
revista ENCRUCILLADA, que

se celebrará tamén en Santiago
de Compostela o sábado 18 de
outubro, respondendo ao lema
“A Igrexa galega e o Papa Francisco”.
Chama a atención, pero é
cousa ben normal ao mesmo
tempo, que desde diferentes
sensibilidades dentro da Igrexa
nos esteamos preguntando
polo que supón a figura, os
xestos, a mensaxe, as orientacións pastorais do actual Papa.
Porque fundamentalmente de
pastoral se trata en todo caso;
e, aínda que calquera pastoral
sempre ten tras si unha determinada doutrina (teolóxica,
cristolóxica, eclesiolóxica e
mesmo antropolóxica), resulta
evidente que o Papa Francisco
non nos quere meter no mundo do debate teolóxico –el repite unha e mil veces que non
é teólogo, que ese non é o seu
labor e que por aí non van ir as
súas propostas–, senón nunha
experiencia relixiosa cristiá en
fidelidade ao Evanxeo do que
partimos e á sociedade da que
formamos parte e na que estamos coma testemuñas do mesmo Evanxeo. Esperemos que
tanta reflexión dea en cousa
boa e cada vez apostemos con
máis firmeza na Igrexa por un
Encrucillada 189, setembro-outubro 2014
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seguimento de Xesús. Esperamos que este traballo sobre as
significativas achegas do Papa á
Igrexa e á sociedade contribúa
a quitarlles peso e acedume á
crítica acochada ou manifesta
e mesmo á pretendida desautorización que desde diferentes ámbitos eclesiais, se está
a facer da liña pastoral que o
Papa nos está propoñendo. O
que nos custa aceptar a todos e
que a simplicidade, a normalidade, o abaixamento, o diálogo,
a fraternidade, a solidariedade,
a misericordia son cousa propia das formas cristiás de vida
e presenza!

5.- Cousas de aquí e de acolá
Permitídeme agora ofrecervos, así sexa coma de escapada,
algúns acontecementos sucedidos entre nós, supostamente
menores, pero que nos poden
valer para gustar a copa das nosas esperanza miúdas. Hai uns
meses veu Xosé Antón Pagola
á cidade da Coruña para falar
desa súa teima de volver ao
Evanxeo, de volver a Xesús, na
forma concreta dos que el chama “grupos de Xesús”. (Hoxe
mesmo espallouse a noticia do
libro acabado de saír do prelo
con ese mesmo título). A TVG
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fíxolle unha entrevista para o
programa relixioso “Polos camiños da fe”, e vai o Bispo ou
Bispos pertinentes e prohiben
a edición desa entrevista. Sorprendente, pero é así. Non é
un exemplo, non, do espírito do
“adro dos xentís” na praza do
Obradoiro, como espazo de diálogo, anunciado polo arcebispo
Xulián Barrio no remate das XV
Xornadas de Teoloxía antes citadas. Pero a razón da esperanza non está nesta prohibición,
senón na ousadía do profesor
laico Xosé Ramón Amor Pan
que en carta pública critica nun
periódico este comportamento
autoritario e discriminatorio.
Que ben nos iría se estas voces
inzasen entre nós!
Do 19 ao 22 de xullo estivo
aberta en Santiago a Feira Internacional de artigos, arte, itinerarios relixiosos e culturais
relacionados co tema relixioso.
Unha feira á altura doutras de
alto rango internacional como
Koiné (Italia), Gloria (Alemaña), Sacro Expo (Polonia),
onde se xuntaron máis de 30
expositores nacionais e internacionais. Reuniu a provedores da Igrexa, distribuidores,
artesáns, artistas, editoriais,
novas tecnoloxías relacionados
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co tema, representacións doutras feiras internacionais do
sector. En fin, un novo punto
de encontro global para o mercado relixioso. Supoñemos que
terá sucesivas edicións. A nosa
esperanza é que o mercado relixioso estea ao servizo dunha
experiencia relixiosa limpa e
fonda e non se converta, coma
o do templo nos tempos de Xesús, en obxecto do seu descontento, das súas iras.
Os xesuítas españois, con
actos organizados en Madrid
o 21 de xuño pasado, remataron este ano un proceso empezado no 2008 que tiña por
obxecto integrar nunha soa as
cinco provincias que ata o de
agora tiñan no Estado Español. Nova provincia, novo provincial (Francisco Xosé Ruíz
Pérez), e unha renovación de
toda a organización interna da
Compañía, coa idea última de
mellorar “a capacidade de servir a xente pobre e a capacidade de tratar os problemas con
rigor e profundidade”, dicía o
padre xeral da Compañía de
Xesús, Adolfo Nicolás. Créanse as PAL: Plataformas Apostólicas Locais, que agrupan
comunidades, colexios, parroquias de cada zona ou cidade,

e créanse as PAT: Plataformas
Territoriais; dúas, unha para
Cataluña e outra para o País
Vasco e Navarra, para atender,
din, as peculiaridades culturais
e lingüísticas destes territorios.
E onde queda Galicia? É que
aquí non temos peculiaridades
culturais e lingüísticas? Ou é
que somos unha comunidade
pobre á hora de vivir e facer ver
as nosas peculiaridades? Pero,
é así como se exercita esa capacidade anunciada de servir a
xente pobre? Non sei por que
porta pode aquí entrar e saír a
esperanza. Vós me diredes.
O 18 de xullo Xosé Chao
Rego foi obxecto dunha homenaxe no paseo fluvial da súa
Vilalba natal. Unha obra escultórica de Marcos Ladra sinalaba o 9º hectómetro literario no
Paseo dos Soños ao longo do
río Madanela, partindo do muíño do Rañego. Preto dun cento
de amigos e veciños, homes e
mulleres, de cerca ou de lonxe,
xuntámonos para lle ofrecer
agarimos e agradecementos
ben merecidos, a quen coa súa
vida, coa súa palabra, coa súa
escrita, co seu testemuño desde
hai moitos anos estivo abrindo e
sostendo ideas, proxectos e realizacións ben importantes para
Encrucillada 189, setembro-outubro 2014
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a sociedade e para a Igrexa galega. Agora no silencio obrigado
do seu corpo esgotado, na candidez gratificante do seu espírito pacifico e sempre acolledor,
nos soños acougados dun espírito inquedo e renovador, segue
a ser a testemuña viva que nos
convoca, que nos alenta, que
nos provoca. Pepe Chao –sinalaba Daniel López Muñoz– sorprendera sempre pola súa capacidade creativa, lingüística e
simbólica, por intuír e plasmar
vinculacións fondas entre cultura galega e relixión en formatos novos, suxestivos, provocativos, e por estar sempre, a golpe
de liberdade, alí onde ninguén
o agardaba. En fin, aínda na
vellez e precisamente na vellez,
esperanza en estado puro.
E acabo esta breve sección
patriótica coa referencia a unha
historia cativa, pero na que se
poden ver retratados algúns
importantes tics da nosa sociedade, da nosa Igrexa. O escenario é un recoñecido santuario
mariano: o Conforto no concello de A Ponte Nova, norte de
Lugo, lindando con Asturias.
Os actores principais, dous cregos que, pola súa conta e coa
mellor intención do mundo, deciden reparar e renovar a imaxe
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da Virxe do Conforto. Os coprotagonistas, unha freguesía
indignada que entende a reparación por substitución e roubo, que se enfronta cos cregos
ata o insulto público e a agarrada, e que provoca unha reacción social na contorna contra
o crego da parroquia, e aí está
a cousa pendente de solución,
que mesmo parece chegar aos
xulgados. A prensa, día si e día
tamén, enchendo páxinas coma
se de cousa de alta transcendencia se tratase. En fin, todas
as pezas para unha intrigante
novela surrealista. Supoñendo
e reservando a boa vontade dos
cregos, como dixemos, un non
sabe de que asombrarse máis
aquí: se desa manía clerical de
facer e desfacer como se a comunidade non existise (despois
énchesenos a boca falando do
laicado); se da decisión da freguesía de non calar, de repoñerse, de denunciar; se dese afán
desmedido de sacar as cousas
do seu gonzo (xa quixera un que
ante outros atropelos e abusos
frecuentes no rural se reaccionase con semellante decisión e
contundencia!); se da concentración do espírito relixioso en
cousas tan anecdóticas, se do
gusto dos periodistas de aventar pos. Un espera que algo
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aprendamos de todo isto, e que
dunha vez por todas na Igrexa
se ande por sólidos camiños
comunitarios, onde se sanee a
experiencia relixiosa, onde se
viva e se traballe desde a corresponsabilidade para todo, para o
facer e para, chegado o caso,
tamén desfacer.

6.- Despedida
Rematamos esta Crónica.
Temos ás portas o Sínodo sobre
a familia, que celebrará sesión
extraordinaria entre o 5 e o 19
de outubro con 253 participantes, con posicións encontradas,
de entrada, entre cardeais: Kasper e Müller que con outros
cardeais vén de publicar libro
marcando posicións. Xa falaremos. O arcebispo Osoro e os
cardeais Rouco Varela e Cañizares andan de mudanzas, de
mellor ou peor xenio. Xa falaremos tamén.
E, se os apuros do comezo
de curso vos deixan vagar para
ler algo, ouso suxerirvos dúas
obras: unha cara a fóra, cara
á sociedade, a do xesuíta francés Giraud Gaël, titulado “La
ilusión financiera”, que moito
pode axudar a comprender ese

sospeitoso mundo das finanzas e con el o conxunto da sociedade real e posible; e outra
cara a dentro, o do sacerdote
madrileño Pablo d´Ors, titulado “Biografía del silencio” (sete
edicións en dous anos!), que
narra unha experiencia espiritual propia ao redor do silencio
e da súa práctica sistemática
en sentadas; libriño pequeno
en formato e en páxinas, pero
grande en ofrecementos e preguntas. Ben, e supóñovos moi
coñecedores do libro de Xosé
Alvilares “El contagio del tedio.
Presente y futuro de la iglesia de
Lugo”, continuación dalgunha
maneira do seu anterior “Penitencia pública” (2011), no que
nos ofrece a súa particular visión crítica da diocese lucense.
Lendo a Alvilares un sempre
aprende cousas importantes,
pero quédalle algún oco para
a esperanza? Estamos seguros
de que si, e gustaríanos que,
en tempos nos que todos, todas
tanto a precisamos, nolo amosase propositivamente como el
tan ben sabe facelo.
Abur, queridos lectores e lectoras, e ata a próxima. Paz e ben.
Manuel Regal Ledo
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2014: 50 anos. Ao encontro do pasado.
Promoción 1952-1964.
Seminario de Santiago
C.P. Gráficas, 2014. 176 páxs.

Acabo de rematar a súa lectura. E acabo de revivir 50 anos
de historia. Da historia dun determinado sector , o eclesiástico, nunha determinada época,
que foi a miña. Nun determinado pobo, que tamén é o meu.
E de achegarme á vida de máis
de sesenta persoas. Corenta narran as súas biografías en primeira persoa. O resto son reseñadas por outros, ou porque xa
non viven, ou por non estaren
localizados.
Abondan os trazos comúns:
os lugares de orixe rurais ou
mariñeiros, as familias numerosas, sinxelas, cristiás; o nivel
económico escaso, o da época
nestes medios. Case sempre un
crego que ofrecía a unha familia e a un rapaz a posibilidade de
entrar no seminario. Tería doce
anos por diante para estudar,
recibir unha formación cultural
máis ampla e afirmarse ou non
na decisión final: ser cura.
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Pero nas diferentes biografías descóbrense os matices.
Cada un ten a súa personalidade , capacidades, limitacións,
herdanzas, os camiños diversifícanse a pesar da uniformidade
da educación.
As narracións van descubrindo o conxunto do centro de formación: o seminario. Cos seus
regulamentos, métodos, estilo
de vida, relacións de educadores
e educandos… É verdade que
non se poden axuizar tempos pasados con criterios actuais. Pero
hai moita materia de reflexión
nestes doce anos nos que se fai
dun neno un crego. Incluídos
os tempos de vacacións, onde
os párrocos correspondentes
seguían o comportamento dos
rapaces-mozos fóra do Seminario. E dá que pensar…
Hai algo que fixeron moi ben
estes relatores. Déronlle a palabra a todos. Non só aos que
chegaron e perseveraron. Senón
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tamén aos que foron quedando
no camiño ou se ordenaron e
despois deixaron. Porque esta
promoción foi xa posconciliar e
tiveron outras posibilidades.
Os que seguiron estiveron
moi diversificados nas súas traxectorias e mesmo moi diferentes estilos de vida.
Entre os “ex” debo resaltar
que chama a atención como saíron adiante profesionalmente ,
moitos en postos destacados. O
que fala moi ben das súas posibilidades e mesmo da súa preparación intelectual. Tamén case
todos resaltan a fe e os valores
aprendidos. Aínda que son tal
vez os máis críticos co sistema…

A máis dos artigos autobiográficos hai tamén outros como
“Os Sínodos compostelanos”,
“O catecismo de Astete”…
O prólogo é do Bispo auxiliar
don Xesús Fernández. Espero
que a súa lectura lle axude a coñecer máis e mellor a terra que
pisa, e a saber valorala.
Parabéns a todo o grupo, estean onde estean, moi especialmente a Gumersindo Campaña
Ferro, motor e organizador de
tanta tarefa. E unha lembranza especial para os amigos Xosé
Manuel Pampín e Xulio Lois, xa
con Deus.
Engracia Vidal Estévez
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Feiraco, un modelo cooperativo para o
desenvolvemento rural galego
J. S. Montes Pérez (Ed.), Jesús Carcía Calvo.
Feiraco S. Coop. Ltda. G., A Coruña, 2013. 384 páxs.

Cando se me solicitou a preparación dunha recensión do
presente libro, non me imaxinaba que me ía atopar coa
inmensa riqueza humana, persoal e colectiva, que nel se recolle. Interesado desde hai xa
ben anos por todo o que fai referencia ao mundo rural, coñecedor de oídas de Feiraco como
cooperativa orientada á venda
de leite, ignoraba, sen embargo, a persoa que a promoveu,
o conxunto humano que desde
un primeiro momento se puxo á
tarefa, as ideas, as conviccións
de fondo que animaban a quen
desde hai 45 anos abriron no
rural galego unha experiencia
alternativa que querían ofrecer
coma referencia para cousas
semellantes en calquera parte
de Galicia.
Pois a todo isto ofrece resposta pormenorizada o libro
editado pola mesma Cooperativa nun afán lóxico e loable de
lle facer unha homenaxe póstu116
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ma ao seu fundador, Xesús García Calvo (Logrosa, Negreira, A
Coruña,1921-2011), e de poñer
en valor o mérito dun traballo
colectivo que, nado no 1969,
callou na cooperativa leiteira
máis importante de Galicia.
O libro, despois dun amplo e
suxestivo prólogo de X. Amancio Liñares Giraut, divídese en
catro partes. A primeira delas,
titulada “O seu pensamento”,
recolle en quince capítulos a
traxectoria vital de Xesús García
Calvo, licenciado en Dereito,
Rexistrador da Propiedade, que
se dedicou por completo á tarefa de propoñer ideas e arrexuntar vontades para lle ofrecer
unha saída digna á poboación
agrogandeira do val de Barcala, partindo da década dos 60,
cando tanta inseguridade roía o
agro galego, e cando para tantos e tantas a emigración se presentaba como única alternativa
digna. Corenta anos á fronte
dun proxecto, sen cobrar nun-
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ca nada, achegando a súa boa
formación, a súa capacitación
autodidacta, o seu humanismo
cristián manifesto, a súa capacidade de idear, concretar por
escrito e desenvolver iniciativas.
A segunda parte resúltanos
especialmente interesante. Nela,
en 16 capítulos, Xosé S. Montes Pérez vai introducindo e
ofrecendo ordenadamente reflexións escritas por Xesús García Calvo sobre os temas máis
diversos relacionados co cooperativismo, coa produción láctea, co desenvolvemento rural,
coa realidade e significado da
UE ao respecto, etc. Son escritos aparecidos todos eles, para
formación e proveito dos cooperativistas e simpatizantes, na
revista Feiraco. Permítenos captar un pensamento lúcido, que
non evita debater nada, que
pode amosar algunhas posturas controvertidas, pero, iso si,
sempre á busca do máis axeitado para o despegue real do
mundo rural ao que quixo servir en todo momento.
Na terceira parte do libro recóllense quince recoñecementos públicos por parte de diferentes institucións, maiormente á persoa do homenaxeado,

pero con el tamén a diferentes
datas e realizacións da cooperativa Feiraco. E na última parte
ofrécense 12 testemuños de
persoas que desde diferentes
ámbitos sempre significativos
se achegaron á vida e á obra de
Xesús García Calvo; saídos da
pluma de pensamentos diversos, únense no recoñecemento
dun labor que ten demostrado que as potencialidades do
mundo rural galego non teñen
por que quedar afogadas nunha visión redutora, que moito
é posible cando se pon en xogo
intelixencia e vontade de servizo a unha causa. E en ambas as
dúas cousas foi extremadamente abundante o homenaxeado.
Repasando as loanzas escritas con motivo da súa morte,
chamounos a atención que nos
títulos que se lle recoñecían en
ningún momento se facía referencia a que fora presidente de
Cáritas interparroquial de Negreira, e non se facía mención
ao feito significativo de que o
movemento cooperativista consolidado ao redor da persoa de
Xesús García Calvo nacera en
boa medida ao abeiro de ideais
dun movemento de Igrexa posconciliar que aglutinaba cregos, Cáritas, comunidades paEncrucillada 189, setembro-outubro 2014
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rroquiais; como tampouco se
recordaba a circunstancia nada
trivial de que o proxecto levado
a cabo formaba parte dunha
proposta de Cáritas de Negreira, presidida por D. Xesús, ante
a realidade rural das parroquias
do comarca.
O concilio Vaticano II, a
Doutrina Social da Igrexa, a Acción Católica, Cáritas, o movemento de cregos naqueles tempos metidos en corpo e alma no
rural –entre os que se conta o
actual presidente de Feiraco e
editor do libro, Xosé S. Montes
Pérez, daquela crego coadxutor
de Logrosa e Negreira– estiveron detrás e ao lado da empresa
excepcional á que Xesús García
Calvo lle soubo dar corpo e feitura proporcionada á demanda
do momento. Foi un máis –neste caso sinalado por unha estu-
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penda organización e totalmente coroado polo éxito– dos moitos empeños que desde ámbitos
humanistas cristiáns, desde un
movemento asociativo soñador,
se botaron a andar daquela por
Galicia adiante.
O libro de 384 páxinas, en
formato de 24 por 28, abundante en imaxes e fotografías, pretende estar á altura da persoa
homenaxeada e da obra coa súa
excelente colaboración levada a
cabo. Cousa en todo caso nada
doada. Parabéns, logo, para Xesús García Calvo na súa eterna
estadía no ceo, parabéns para
cantas persoas formaron e forman a Cooperativa Feiraco, e
parabéns para todo o rural galego que na figura de D. Xesús se
está vendo obsequiado por un
empuxe creativo, renovador.
Manuel Regal Ledo

Recensión

El contagio del Tedio.
Presente y futuro de la Iglesia en Lugo
Xosé Alvilares Moure. Edición do autor, 2014

Xosé Alvilares volve sobre
problemas que xa tocara noutras ocasións e máis en concreto en 2011 coa súa publicación
Penitencia Pública. ¿Rebaño
episcopal o Pueblo de Reyes? O
autor pon letra e música á situación da Igrexa diocesana de
Lugo, realidade que, en gran
medida, comparte toda a institución eclesiástica española.
A preocupación polas cuestións relixiosas de Xosé Alvilares vén de lonxe, autor, entre
outras obras, do libro Dios en
los límites, cualificado polo P.
José Mª Díez Alegría como un
dos libros máis interesantes
que tiña lido na súa vida.
O libro, publicado hai poucos meses, consta de 108 páxinas, nas que analiza a Igrexa de
Lugo, o difícil desenvolvemento
dunha leve urbanización rural
co conseguinte avance na conquista dos dereitos civís e relixiosos da man do Concilio Vaticano II e dos cambios políticos

dos últimos anos pese á renitencia do poder civil e eclesiástico.
Unha constante no pensamento de Alvilares é a denuncia da apropiación do público
e a privatización do común,
–tómase posesión da Diocese–
como describiron as crónicas a
chegada de don Alfonso Carrasco Rouco, sobriño do cardeal
Rouco Varela, como bispo de
Lugo, faise carreira eclesiástica. Oportunamente o Papa
Francisco recomendaba que
os que queiran ascender, fagan
escalada, pois na Igrexa non
teñen cabida. A Igrexa, máis
que Sociedade, é Comunidade.
“A sociedade, di, une os seus
membros na consecución de
obxectivos comúns e apóiase en
relacións frías. A competencia,
a rivalidade, a indiferenza entre
persoas son as súas notas. A comunidade apóiase, en cambio,
en relacións cálidas, fortemente
impregnadas de afectividade,
en vínculos naturais. A mesma
idea de comunidade pertence
Encrucillada 189, setembro-outubro 2014
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á de participación e comunicación entre os seus membros,
á súa igualdade sen reservas,
á crítica interna”, porque “a
Igrexa é unha corporación viva
e faltaría algo da súa vida se
carecera de opinión pública” ,
advertía Pío XII en 1950.
A situación actual da diocese
de Lugo non anima á esperanza; o seu horizonte, como paisaxe en día de néboa, móstrase
cerrado baixo o tedio, afirma o
autor.
O Decreto Conciliar sobre
a función pastoral dos bispos,
Christus Dominus, recorda que
os bispos teñen o deber primordial de se achegaren ás persoas
e buscaren promover o diálogo
con elas, que se distingan pola
claridade da linguaxe, pola humildade e a delicadeza. Para
verificar se isto se cumpre, o
autor pon a disposición dos lectores algúns textos que reflicten a teoloxía que manexa don
Alfonso Carrasco Rouco, e que
eles valoren se suscitan ilusión
ou tedio.
Conclúe o autor recordando
que a Igrexa é historicamente o
instrumento e o espazo –o sacramento– nos que a herdanza
de Xesús, o seu Evanxeo, se fixo
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e se fai presente aos homes e
mulleres de todos os tempos.
Indiferenza, pasividade, aburrimento, conformismo, derrota, fracaso é, con frecuencia, a
imaxe que percibimos da nosa
sociedade e das nosas comunidades relixiosas: sería necesario
rebelarse, para non nos convertermos nun rabaño de bravos
touros de lidia. Pero tampouco
nun rabaño de carneiros soporíferos, como remata o autor,
citando a Julio Camba.
A lectura de El contagio del
tedio pode ser unha invitación
a unha reflexión serena e sincera para evitar aquilo que Bernanos reflectía nas palabras do
cura rural: “Repítome a miúdo
que o mundo está devorado
polo tedio. Os homes coñecen
ben ese contaxio do tedio, esa
lepra. É esta unha desesperación abortada, unha forma vil
da desesperación, algo así coma
o fermento dun cristianismo
descomposto”. Xa afirmaba hai
poucos días o papa Francisco:
“o que non se move corrómpese”. De certo que o futuro será
daqueles que sexan capaces de
mover as vontades polo camiño
da ilusión e da esperanza.
Xosé María Pin Millares

XXIX F O RO E N C RU C I L L A DA
A Igrexa galega e o Papa Francisco
Sábado, 18 outubro 2014
Local Auditorio ABANCA
r/ Preguntoiro 23, Santiago
www.encrucillada.es

Xosé Manuel Vidal
A reforma de Francisco
Xulio Andión Marán
O Concilio Pastoral de Galicia
e a Igrexa galega
Andrés García Vilariño
Igrexa galega: desafíos de futuro
Colofón musical:
Mini e Mero

189

