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Guieiro
O trato que unha determinada sociedade lle da ás persoas con
discapacidade é un dos mellores indicativos do seu verdadeiro nivel de progreso e desenvolvemento. A economía non é a ciencia
que busca o maior beneficio, senón a arte de xestionar recursos
limitados. A política debera ser a encargada de asegurar que tal
distribución se fai con xustiza e equidade. Non pode ser que, por
un lado, quen defende a lei de dependencia (en favor de anciáns,
enfermos e persoas discapacitadas), polo outro, lexisle no tema da
regulación da natalidade, co aborto euxenésico, como se unha vida
con discapacidade non merecese ser vivida. E ao contrario. Non se
pode defender a capa e espada o dereito á vida das persoas con discapacidade e, ao mesmo tempo, lexislar recortando axudas sociais
ás persoas menos autónomas.
Encrucillada quere contribuír a este debate público sobre a consideración social das persoas con discapacidades con traballos fondos e serios que fuxan do tópico superficial ou da ideoloxización
política irreflexiva. Ana Berástegui ofrécenos un estudo marco no
que se narra o longo camiño da humanidade (dende Atapuerca)
cara a unha integración social en equidade e xustiza, con compoñentes xurídicos, filosóficos e sociolóxicos, das persoas con todo
tipo de discapacidades. A meta está aínda lonxe, pero reconforta
saber dos pasos firmemente consolidados.
Xosé Manuel Caamaño reflexiona sobre a discapacidade e a exclusión social centrándose agora no problema concreto que supoñen o últimos cambios lexislativos verbo do aborto e, sobre todo,
da imaxe social que reflicte tal concepción. O problema non é
doado, é certo, e non se pode moralizar en abstracto. Agora ben,
tampouco valen diagnósticos simplistas que se arrogan sen máis
o adxectivo de progresistas dando por feito algo que non o é: o
nacemento dun neno con discapacidade coma unha desgraza sen
paliativos tanto para el como para a súa familia.
O impresionante testemuño persoal, que aquí publicamos, de
María Luísa Fernández Vázquez sobre o seu fixo Ángel debera, cando menos, dar que pensar. O mesmo debera suceder co achegamento da man de Silvia Romeu á figura de Helen Keller. Recomendo
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Guieiro
sinceramente ao lector ou lectora que non perda a oportunidade
de enriquecer criticamente a súa libre opinión sobre tales asuntos
engadindo aos traballos conceptuais de principios estes estudos de
vida e testemuño. As cousas vense de distinto xeito logo de achegarse á vida concreta e ao medio real das persoas con discapacidade.
Xesús Carracedo e Luís Pose ocúpanse, desde un punto de vista
bíblico e pastoral, da figura de Xesús en relación coas eivas, enfermidades e trastornos das persoas do seu tempo. Con suxestivos
apuntamentos pastorais e con referencias ao recente maxisterio de
Francisco van iluminando situacións actuais verbo da exclusión e
do coidado.
Neste número tamén nos achegamos á importante figura de Jesús García Calvo, primeiro presidente de Cáritas Interparroquial
de Negreira e, tamén, primeiro presidente do Consello Reitor da
Cooperativa Feiraco. Un home de fondas convicción crentes que
puxo todo o seu talento profesional ao servizo dunha obra de revitalización do mundo rural galego.
O Documento da Paz deste ano está dedicado ao drama dos
refuxiados e dos inmigrantes. É tal a actualidade desta traxedia
que, desgrazadamente, non hai moito que engadir. O documento
fala por si mesmo.
Nas Roldas de Cultura e de Igrexa dáse boa conta do profundo
oco que deixan as mortes de Xosé Neira Vilas, Xosé Chao Rego e
de Xosé Alvilares Moure. Tendo moi presente a figura literaria e
cultural de Neira Vilas –Xaquín Campo Freire, membro do noso
Consello, publica xa unha preciosa carta a Balbino, o neno agora
orfo– Encrucillada recorda especialmente a Chao Rego, da man de
Daniel López e de Soedade Pite Sanjurjo, e a Alvilares, coa axuda
de Antonio García Santesmases.
A rolda política, outro debuxo de Soedade Pite e unha recensión
–ben interesante– completan un número que, coma sempre, desexamos que sexa do voso agrado.
Pedro Castelao
4
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Estudos

A travesía das persoas con
discapacidade intelectual: un longo
camiño cara á calidade de vida
Ana Berástegui Pedro-Viejo
A historia da discapacidade é a historia da humanidade. Ao longo da historia toda sociedade definiu a normalidade e a saúde, e
decidiu cal era o modo de responder a aqueles que se saísen desa
norma e necesitasen apoios para desenvolver a súa vida en cada
sociedade. No xacemento de Atapuerca exponse o caso de Benxamina, unha homínida do plistoceno medio con certas anomalías
craniais que alcanzou a preadolescencia, o que se considerou a primeira proba de inclusión e atención na comunidade a unha persoa
(homínida, neste caso) cunha probable discapacidade motora e
intelectual1. Malia a termos proba de diversos avances e soados retrocesos desde entón, a teoría, a mirada e os enfoques profesionais
sobre a discapacidade intelectual ten cambiado máis nos últimos
50 anos ca no resto da historia da humanidade, xerando unha verdadeira revolución, non só na resposta social cara á discapacidade
senón, como froito diso, no propio funcionamento, resultados e
calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual.
Así como no relacionado con outros cambios sociais España
chegou tarde e con présa, no campo da promoción do benestar das
persoas con discapacidade somos un dos países do mundo cunha
traxectoria máis firme e prometedora, como foi recoñecido en diversos foros públicos, por exemplo, pola representante do Comité
de Dereitos das Persoas con Discapacidade da ONU2. Pódese dicir
que, desde Atapuerca, é un tema no que levamos a dianteira.
1 Gracia, A., Martínez-Lage, J. F., Arsuaga, J. L., Martínez, I., Lorenzo, C., & PérezEspejo, M. Á., The earliest evidence of true lambdoid craniosynostosis: the case of “Benjamina”, a Homo heidelbergensis child. Child’s nervous system, 26(6), 723-727, 2010.
2 http://www.comillas.edu/es/noticias-comiñas/3016-o-mundo-considera-espana-comoun-modelo-para-seguir-en-materia-de-discapacidad
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A partir dos anos 80, foise producindo unha revolución ao redor das persoas con discapacidade intelectual; unha revolución
dos conceptos e das prácticas que se ten enunciado, anunciado e
iniciado, mais que aínda distan moito de ser unha realidade práctica completamente lograda e presente en todos os espazos sociais
dos que participan as persoas con discapacidade, que, de feito,
deberían ser todos os espazos sociais. Estes cambios na visión da
discapacidade intelectual déronse da man dos cambios na visión
da discapacidade en xeral, aínda que todo o que chega con certa
celeridade ao campo da diversidade funcional de carácter motor
ou sensorial resulta máis lento e custoso cando toca ás persoas con
discapacidade intelectual.
De calquera xeito, esta revolución foise apoiando en catro importantes alicerces: a revolución dos dereitos, a revolución no modelo, a revolución do enfoque, e unha revolución nos obxectivos
de intervención:

1.- A revolución dos dereitos: a Convención Internacional
dos Dereitos das Persoas con Discapacidade
O camiño cara á igualdade no recoñecemento e o goce efectivo
dos dereitos das persoas con discapacidade foi e é un camiño longo e non libre de obstáculos. O recoñecemento internacional das
persoas con discapacidade como suxeitos dos mesmos dereitos ca
o resto das persoas fíxose agardar até 2006, ano no que se promulga a Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con
Discapacidade. España ratifica esta convención en 2008, aproba
en 2013 o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas
con discapacidade e da súa inclusión social, na que se compromete a “Garantir o dereito á igualdade de oportunidades e de trato, así
como o exercicio real e efectivo de dereitos por parte das persoas
con discapacidade en igualdade de condicións respecto do resto de
cidadáns e cidadás, a través da promoción da autonomía persoal,
da accesibilidade universal, do acceso ao emprego, da inclusión na
comunidade e a vida independente e da erradicación de toda forma
de discriminación”.
6
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2.- A revolución no modelo: o modelo social da discapacidade
Con respecto á definición do concepto e as ideas arredor do
mesmo, pasouse de considerar a discapacidade dun modo segregacionista, como un castigo divino que había que rexeitar ou que
asumir pacientemente, consideración que predominou ao longo
da historia, a consideralo como unha enfermidade que había que
combater e rehabilitar a partir do modelo médico. Este modelo foi
motor de moitos dos avances e melloras na vida das persoas con
discapacidade intelectual que veremos a continuación, mais foi
criticado por estar demasiado centrado no que falta, os déficits e
patoloxías, e menos no que teñen as persoas con discapacidade. Algunhas voces ao redor dos 80 empezan a reivindicar unha idea da
discapacidade que non só ten que ver coas limitacións fisiolóxicas
ou funcionais senón tamén co lugar, co significado e cos apoios que
a sociedade presta ás persoas con discapacidade, no que se coñece como o modelo social da discapacidade. Este modelo céntrase
no funcionamento real da persoa no seu contexto, na eliminación
de barreiras e na xeración de apoios para o desenvolvemento do
seu plan de vida e da súa plena participación social. Nos últimos
anos esta concepción está a engadir un matiz, coa inclusión de
termos como as capacidades diferentes, a diversidade funcional
ou a neurodiversidade, destacando as potencialidades e os logros
sociais das persoas nun paradigma de diversidade. É importante
destacar que en función do concepto de persoa con discapacidade
que estivo vixente en cada momento da historia determinouse o
tipo e características do tipo creados para este colectivo.

3.- A revolución no enfoque: o enfoque centrado na persoa
O modelo social da discapacidade e o camiño tomado pola Convención anímannos a cambiar o foco desde a discapacidade da persoa cara á persoa con discapacidade. Desde este prisma, pensar
máis na persoa ca na discapacidade sitúanos na obriga de pensar
nesta cuestión non como un problema para xestionar senón como
unha vida humana que desenvolver. Por outra banda, cando nos
achegamos a esta realidade poñendo o foco na persoa, o primeiEncrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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ro que destaca é a enorme diversidade inherente á discapacidade
intelectual: as persoas con discapacidade son enormemente diferentes unas doutras, en parte polas etioloxías e características derivadas dos seus déficits mais, sobre todo, pola idiosincrasia do seu
potencial, os seus gustos, os seus desexos, os seus intereses, o seu
contexto. Esta maneira de entender ás persoas con discapacidade
afástanos da planificación estandarizada das solucións e dos apoios
vitais para as persoas con discapacidade e anímanos a buscar plans
de apoio individualizados.

4.- A revolución nos obxectivos: a calidade de vida
Finalmente, o último alicerce da revolución na realidade das
persoas con discapacidade, é a idea de que os apoios e axudas que
se ofrezan ás persoas con discapacidade intelectual teñen que ter
sempre como horizonte a promoción da súa calidade de vida, entendida como un estado desexado de benestar persoal que se define
multidimensionalmente3. Así, os obxectivos neste campo non teñen que ver coa cobertura de necesidades básicas, nin coa rehabilitación, nin coa curación, nin co volume de aprendizaxes que se logren consolidar, senón coa promoción dunha vida “de calidade”. Os
numerosos estudos que se desenvolveron ao redor deste concepto e
das súas distintas dimensións lograron que o seu uso sexa xeneralizado, non só como vehículo de sensibilización, senón tamén como
unha potente ferramenta de cambio social e organizativo.
Esta revolución social inconclusa ao redor das persoas con discapacidade, que algúns anuncian como a próxima revolución do
século XXI4, xa empeza a notarse nos seus efectos, en todos os ámbitos da calidade de vida das persoas con discapacidade, aínda que,
como xa lembramos, estes avances non son lineais, non se dan de
igual maneira nuns contextos sociais e territoriais ca noutros e non
3 Schalock, R. L., & Verdugo Alonso, M. Á., El concepto de calidad de vida en los servicios y apoyos para persoas con discapacidad intelectual. Dispoñible en http://gredos.usal.es/
jspui/bitstream/10366/55873/1/SC_Concepto_07_corregido_final.pdf, 2007.
4 http://www.abc.es/sociedad/abci-proxima-revolucion-persoas-discapacidad
-201511171902_noticia.html
8
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chegaron á súa fin. Se tomamos as dimensións de calidade de vida
propostas polo modelo de Schalock e Verdugo5 podemos ir enunciando algúns destes avances:
4.1. Benestar Físico
Esta primeira dimensión da calidade de vida das persoas con
discapacidade intelectual viuse mellorada enormemente nos últimos anos. A posibilidade de ter boa saúde, estar en boa forma, a
importancia da hixiene e o dereito a unha atención sanitaria de
calidade en igualdade de condicións ca o resto dos cidadáns son
aspectos palpables no noso país e que se reflicten en indicadores
como o espectacular avance na esperanza de vida das persoas con
discapacidade intelectual. Especialmente en Síndrome de Down,
por exemplo, a esperanza de vida aumentou máis dun 400% desde
19606 de maneira que se estima que o 80% das persoas con Síndrome de Down viven máis de cincuenta anos cando hai 30 anos
falábase de que de cando en cando alcanzaban a vida adulta7. É
importante resaltar que este incremento non só se debe aos avances médicos senón ao recoñecemento do seu dereito de acceso á
asistencia sanitaria en igualdade de condicións.
4.2. Benestar Material
Esta dimensión ten que ver cos ingresos, condicións da vivenda,
lugar de traballo, servizos, etc. No mundo, máis do 80% das persoas con discapacidade son pobres, pobreza que tende a agravarse
cando a discapacidade é intelectual. No noso país, ao longo da
historia da democracia, fóronse desenvolvendo distintas axudas e
5 Schalock, R. L., & Verdugo Alonso, M. Á., El concepto de calidad de vida en los servicios y apoyos para persoas con discapacidad intelectual. Dispoñible en http://gredos.usal.es/
jspui/bitstream/10366/55873/1/SC_Concepto_07_corregido_final.pdf, 2007.
6 Navas, P., Uhlmann, S. E Berástegui, A. Envejecimiento activo y discapacidad intelectual. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, Subdirección Xeral de Documentación e Publicacións, 2014.
7 Esteba-Castelo, S., Vidal, N. R., i Dilmé, M. B., & Alsina, R. N., Envejecimiento saludable en personas con síndrome de Down y demencia: necesidad de promover programas
de formación y soporte a los usuarios, familias y entidades. Revista médica internacional
sobre el síndrome de Down, 10(2), 25-29, 2006.
Encrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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servizos cunha finalidade que tenta paliar as posibles desvantaxes
económicas derivadas desta condición, aínda que as axudas non
sempre souberon ir máis aló da atención ás súas necesidades básicas no seo da familia e promover tanto a inclusión na comunidade
como a atención aos intereses, opinións e desenvolvemento das
propias persoas con discapacidade. Malia iso, a distancia non só
entre as persoas con discapacidade e as que non a teñen senón a
distancia entre as oportunidades das persoas con discapacidade
intelectual que poden e non poden sufragarse determinadas terapias, apoios ou respiros é especialmente alarmante.
4.3. Benestar Emocional
Dentro desta dimensión atopamos a satisfacción coa vida, o
autoconcepto e a ausencia de tensión ou sentimentos negativos
das persoas con discapacidade. Aínda que este é un tema especialmente complexo e ten moitos factores que o afectan, a boa
noticia neste campo é a importancia que se lle empeza a conceder
ao benestar subxectivo da persoa con discapacidade intelectual, e
o acceso á súa propia visión e emocións sobre a realidade, fronte a unha atención unidireccional á perspectiva dos seus coidadores e a desatención do seu mundo emocional. Na actualidade
mírase agora o mundo interior da persoa con discapacidade como
unha dimensión á que prestar atención. Este xiro reflíctese nunha
atención psicolóxica menos centrada no control da conduta e máis
atenta ás perspectivas e emocións das persoas ou a tarefas antes
neglixentes como a comunicación e a comprensión sobre a propia
discapacidade ou a xestión dos duelos e das perdas.
4.4. Dereitos
Xa mencionamos os avances reais en canto ao recoñecemento
de dereitos das persoas con discapacidade. Con todo, estes dereitos non serán efectivos sen o coñecemento destes dereitos e a
posibilidade de esixir o seu cumprimento por parte das persoas con
discapacidade e a súa contorna. Este coñecemento e apropiación,
é o que dá contido nesta dimensión da calidade de vida. Estase
tentado sensibilizar á sociedade e ás propias persoas con discapa10
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cidade intelectual, para que coñezan e recoñezan estes dereitos
humanos, como se reflicte nas diferentes guías e iniciativas neste
sentido nos últimos anos. Cando se lles pregunta ás persoas con
discapacidade sobre os seus dereitos tenden a destacar o dereito
para seren considerados adultos, a teren unha formación, a seren
autónomos, a teren un traballo, a teren amigos, teren parella, a
poderen vivir de forma independente, poderen casar, teren fillos,
poderen tomar as súas propias decisións, poderen planificar o seu
lecer e o dereito para seren felices. Interesante como folla de ruta.
4.5. Autodeterminación
Esta dimensión da calidade de vida ten que ver coa capacidade
de decidir por un mesmo e ter a oportunidade de elixir na vida.
Dentro desta dimensión atopamos a capacidade de ter metas, opinións e preferencias persoais. O paso dunha concepción das persoas con discapacidade como “nenos eternos”, en parte derivado
da súa escasa esperanza de vida, á visión das persoas con discapacidade como adultos (cando o son) e cidadáns obrigou a reformular toda a interacción coas persoas con discapacidade, tanto
para as familias, que foran intérpretes e xestoras do seu benestar,
pasando polos servizos, que tomaran as decisións desde unha sorte
de despotismo ilustrado (“todo pola persoa con discapacidade mais
sen a persoa con discapacidade”) até chegar á concepción da capacidade xurídica de obrar, limitación que se está vendo revisada nos
últimos tempos. Quizais esta sexa a dimensión da calidade de vida
na que atopamos unha maior distancia entre o dereito recoñecido
e a realidade do día a día. Para recortar esta distancia creáronse
en moitas asociacións grupos de autoxestores, que axudan a potenciar estas capacidades de xeración de opinións propias, defensa
das mesmas e toma de decisións nas persoas con discapacidade.
4.6. Desenvolvemento Persoal
Xunto coa esperanza de vida, as oportunidades de aprendizaxe
e o desenvolvemento de capacidades en moi diversas áreas, tamén
é unha das dimensións da calidade de vida na que se produciron
Encrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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desenvolvementos máis espectaculares. Os programas de atención
temperá, a maior eficacia e formación de técnicos e docentes, o recoñecemento do dereito á educación mais, sobre todo, o aumento
na confianza social nas súas capacidades, fixo que a maioría das
persoas con discapacidade aprendan a andar, falar e/ou comunicarse, vestirse, asearse e manexar o seu autocoidado con maior ou
menor apoio, ler, escribir e facer operacións matemáticas de distinta complexidade, nadar, practicar deporte, coñecer e manexarse
no medio e convivir en diversidade de contextos sociais… habilidades para as que se consideraban incapacitados medio século
atrás. De novo aquí, a diversidade de competencias e habilidades
que chegan a adquirir as distintas persoas e nas distintas áreas son
enormes, mais xa non se parte da idea de imposibilidade, senón
dos pasos necesarios para ir alcanzado as metas de desenvolvemento persoal de cada persoa con discapacidade. Tamén se destaca a gran diversidade de ámbitos nos que poden desenvolverse,
atopando persoas singulares e programas de grupo con importantes logros en arte, deportes, danza, teatro, e mesmo programas de
formación para o emprego que se basean no dereito á vocación das
persoas con discapacidade, como son os Programas DEAMOS que
dirixo na Universidade Pontificia Comiñas de Madrid8.
4.7. Relacións Interpersoais
Unha das áreas que teñen maior peso na percepción global da
calidade de vida, para todas as persoas, teñan ou non teñan discapacidade, é a área das relacións persoais. Nesta dimensión estarían
representadas as relacións familiares así como a posibilidade de
ter parella, amigos, ou relacións sociais variadas e frecuentes. Non
hai tanto que se consideraba que a familia que tiña un membro
cunha discapacidade era unha familia condenada á infelicidade,
á que se miraba desde o prisma da patoloxía, e que ademais estaba condenada ao illamento do resto da contorna social, polo que
a discapacidade era unha realidade vivida en soidade e silencio.
Aínda que desgraciadamente esta segue sendo a experiencia de
8
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moitas persoas, é destacable a emerxencia dun grupo de familias
que, despois dun frecuente choque inicial, vive de forma positiva
e desdramatizada a vida cotiá, recoñecendo as dificultades extras
mais tamén as bondades e oportunidades que supuxo a crianza
dunha persoa con discapacidade. Isto achéganos unha visión moi
diferente da familia das persoas con discapacidade, máis completa
e complexa e que ten en conta os cambios e avances no ciclo vital
e os distintos axentes como avós ou irmáns. Ademais, a consideración positiva de DEINA, diminúe o illamento social ao que estaba
abocada a persoa con discapacidade e a súa familia, aumentando
as redes sociais a través da participación en redes integradas, o
asociacionismo e a apertura á posibilidade da amizade ou as relacións de parella entre persoas con discapacidade. Así, a maioría
dos mozos con discapacidade intelectual teñen amigos e en moitos casos amigos con e sen discapacidade. Finalmente, o dereito
para ter parella das persoas con discapacidade é cada vez menos
restrinxido e búscase o modo de crear os apoios e a formación necesaria para vivir de forma construtiva e positiva estas relacións.
4.8. Inclusión Social
A integración e a participación das persoas con discapacidade
en todas as esferas da vida social, e a igualdade de oportunidades, é tamén unha área con importantes logros aínda que estamos
a tempo podemos considerar ás persoas con discapacidade como
persoas en risco de exclusión social. As dúas áreas que se utilizaron
como test da inclusión social das persoas con discapacidade no
noso país foi a inclusión educativa, na que se produciron moitos
avances mais tamén retrocesos e lagoas significativas, e a inclusión
laboral. As taxas de emprego das persoas con discapacidade intelectual son moi baixas malia aos enormes avances na formación, a
xeración de iniciativas de emprego con apoio e emprego protexido,
e as experiencias prometedoras daqueles mozos que tiveron a posibilidade de demostrar a súa valía en postos de traballo axustados
ás súas habilidades e intereses. Merece especial atención o desexo das persoas con discapacidade de non seren meros receptores
pasivos de axudas sociais senón de achegar tamén a súa opinión e
Encrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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as súas capacidades para a mellora da contorna na que viven, cun
aumento da loita polo dereito ao voto, o inicio da participación
política e a promoción de programas de voluntariado social entre
as persoas con discapacidade intelectual.
Como se desprende desta panorámica desde unha óptica xeral,
esta é unha realidade na que se produciron enormes e profundos
avances no noso mundo que están por consolidarse e mellorarse,
mais non é menos certo que estes avances conviven coa violación
cotiá dos dereitos das persoas con discapacidade, especialmente
daquelas con discapacidade intelectual. Por desgraza, un neno con
discapacidade que naza hoxe no mundo ten: menos probabilidade
de nacer, máis probabilidade de ser abandonado ou de vivir fóra
dunha familia, menos probabilidade de recibir unha adecuada atención médica, menos probabilidade de ser escolarizado ou de cubrir
as necesidades educativas na escolarización, maior vulnerabilidade
á neglixencia, a violencia, o abuso e a explotación, menos probabilidade de ter amigos, traballo, máis probabilidade de ser pobre e unha
menor esperanza de vida daquel que non ten unha discapacidade.
A loita polos dereitos das persoas con discapacidade intelectual,
é unha loita que sen dúbida empezou, mais que dista moito de estar preto de concluír, e que nos implica a todos, moi especialmente
a aqueles que cremos que “cada persoa é unha historia sacra”9.
Ana Berástegui Pedro-Viejo
Cátedra de Familia e Discapacidade
Universidade Pontificia Comillas
Traduciu Chema Felpeto
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Estudos

Xesús e a discapacidade
Suso Carracedo e Luís Pose

Se queremos falar da relación de Xesús cos discapacitados, temos que comezar afirmando que no seu tempo non se distinguía
–como se fai hoxe– entre enfermidade e discapacidade1. No século I a discapacidade era considerada unha enfermidade e o enfermo/discapaz era visto como un pecador, pois Deus non o bendicía
coa saúde. É por esta razón polo que Xesús nunca vai dar pautas
para vivir a situación de discapacidade, senón que sempre vai
curar a persoa, e incluso perdoala. Este é o presuposto no que temos que situarnos para descubrir a novidade de Xesús, o cambio
radical que El trae, e por que esta proposta lle traerá problemas
socio-relixiosos. Imos achegarnos dende varias perícopes bíblicas
que nos poden axudar dende tres exemplos marcados polo modo
de atoparse con Xesús: na primeira Xesús achégase á persoa, na
segunda é a persoa quen chama por Xesús porque pensa que lle
pode axudar, e na última son os demais os que achegan a persoa
onda Xesús.

1.- A iniciativa vén de Xesús: O enfermo da
piscina de Bethesda (Xn 5, 1-13):
Xesús vai a unha festa a Xerusalén, pero a súa forma de ser non
lle permite non pasar antes polo lugar onde había tantas persoas
sufrindo (a piscina de Bethesda), e reparar nelas. É moi significativo o nome da piscina: “Bethesdá” significa “a casa da misericordia”. E miseri-cordia quere dicir ‘aquel que pon o seu corazón
(-cordia/-cardio) nas necesidades (-miseri/miserias) dos demais’.
Xesús vemos que é o Misericordioso por antonomasia. A piscina
1

Cf. Vendrame, C., Los enfermos en la Biblia, San Pablo, Madrid 2002.
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parece ser que estaba relacionada co culto a Asclepio ou Esculapio, o deus grego da medicina, coa simboloxía da serpe (tamén así
simbolizada no Antigo Testamento cando Moisés pide a curación
do pobo (Núm. 21, 8-9). Aquí posiblemente o evanxelista queira
que leamos que con Asclepio a persoa leva 38 anos enferma, mentres que con Xesús é curado no primeiro encontro, no que non ten
a persoa que facer nada, senón que o deus Xesús vai ó seu encontro xa que o preocupa el e a súa situación.
Non sabemos cal é a súa enfermidade, posiblemente porque isto
non é o máis relevante para o evanxelista, senón a persoa e o seu
encontro con Xesús. A iniciativa é de Xesús, pero alude á liberdade
da persoa: “queres quedar san?”. Xesús sempre quere axudarnos,
pero nunca forza. A elección é nosa, a responsabilidade sobre a
nosa vida é unicamente nosa, cos proles e os contras.
• A persoa non responde á pregunta (si/non), senón que busca culpables, escusas, pretende pasar a responsabilidade ós
outros: “ninguén me axuda… os outros sempre se me adiantan…” (no fondo resoa: “todos son uns egoístas”).
• O mandato seguinte de Xesús é curioso: “Érguete, colle o teu
leito e anda”. Se xa está curado, para que coller o leito?, mellor deixalo e esquecelo. Os biblistas e teólogos conveñen en
afirmar que o sentido é cargar co teu pasado, co que fuches,
coas túas experiencias vitais; non como un peso, senón como
riqueza que nos axudará no futuro.
• Finalmente, o día: sábado. Neste día estaba prohibido polas
leis relixiosas tanto curar como cargar co leito. Xesús antepón sempre as persoas ás leis. Para El a persoa, e especialmente se sofre, é o centro, e todo –tamén as leis– teñen que
estar en función dela. Saltar as leis e costumes convértese en
escándalo aínda que sexa en favor das persoas máis débiles
(pensade que aínda hoxe para algúns resulta inaceptable que
o Papa rompa o protocolo para tocar ou falar cos enfermos
e pobres!!).
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1.1. Implicacións pastorais:
A primeira implicación que emana deste texto é a de saír ó encontro das persoas, ir a quen nos precise. Saír, primeirear, non
esperar a que veñan a nós, a que veñan á parroquia, senón ir a
onde están. Dar nós o primeiro paso. Esta foi a actitude de Xesús.
Pídenolo tamén a Igrexa a través do Papa e debe ser a nosa actitude vital e pastoral.
A Igrexa en saída é a comunidade de discípulos misioneiros que
primeirean, que se involucran, que acompañan. […] Logo a comunidade evanxelizadora disponse a acompañar. Acompaña a humanidade en tódolos seus procesos, por máis duros e prolongados
que sexan. (E.G. 24)

Xesús subía á festa, a Xerusalén, pero convértese coa súa vida en
Bo Samaritano, parándose con quen está tirado ó pe do camiño,
con quen sofre e precisa axuda. Así deben ser un seguidor de Xesús
e a comunidade que desexe identificarse con el. (E.G. 46). Este
ano da Misericordia non debemos centralo só no perdón, senón
que debemos resaltar tamén a dimensión da capacidade de cada
persoa e de cada cristián para pór o seu corazón nas necesidades
dos demais, e ter os ollos abertos para velos e o corazón disposto
para axudarlles. Bethesda (Casa da misericordia): “desgraciadamente, a sociedade está contaminada pola cultura do rexeitamento, que se opón á cultura da acollida. E as vítimas da cultura do
rexeitamento son precisamente as persoas máis débiles, máis fráxiles. Nesta casa, pola contra, vexo en acción a cultura da acollida”2.
Así debe ser en tódalas casas de Igrexa.
Por outra banda, poderiamos resaltar aquí a curación física e a
curación integral ou holística. Xesús non se preocupa tanto da súa
enfermidade canto da persoa. Hoxe ante as persoas con algunha
discapacidade ou dependencia ás veces céntranse os esforzos en
quitar a causa (aínda que en moitos casos resulte imposible) e
non se atende tanto á persoa na súa integridade, na aceptación da
mesma, e en facilitar a vivencia comunitaria onde –entre todos–
2

Mensaxe do Papa Francisco na súa viaxe a Asís, no encontro con discapacitados.
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tratemos de facilitar as diferentes limitacións que cada un posúe,
pois todos dependemos (nalgunha medida) dos demais; en solitario ninguén pode vivir. É unha realidade, pero poucas veces somos
conscientes disto.
Igual que nos tempos de Xesús, en que os enfermos e dependentes eran considerados como incapaces, onde os demais tomaban
as decisións por eles, tamén hoxe ás veces se ven actitudes semellantes, pois preténdeselles organiza-la vida ou superprotexelos
infantilizándoos. Pénsese nalgún exemplo concreto como son as
persoas con Síndrome de Down cando queren tomar decisións sobre relacións afectivas, sexuais, de compromisos matrimoniais ou
de vivencia independente.
A escoita atenta, a comprensión das necesidades, a participación
nos sufrimentos e a paciencia no acompañamento son tamén medios para introducir a persoa discapacitada nunha relación humana de comuñón, para facer que perciba o seu valor e tome conciencia da súa capacidade de recibir e dar amor3.

Teremos que coidar moito de favorecer as capacidades de cada
quen. Coma Xesús, confiar nas persoas, crer nelas, favorecer a súa
autonomía. Pois unha cousa é a dependencia física e outra, a autonomía persoal. Debemos respectar e favorecer toda a autonomía
posible, aínda nos máis dependentes. E traballar polos seus dereitos. Como afirmaba o Papa Xoán Paulo II:
O mundo dos dereitos non pode ser só prerrogativa dos sans. […]
A discriminación baseada na eficiencia non é menos censurable ca
a que se realiza baseándose na raza, no sexo ou na relixión4.

Xesús achégase á persoa renovando a súa esperanza e activando
a súa automotivación. Xesús faille ver outra perspectiva: que Deus
é un Pai/Nai que ama tódolos seus fillos e fillas, e especialmente os
3 Xoan Paulo II, Mensaxe ó Simposium sobre Dignidade e dereitos dos discapacitados
mentais, n. 5 (5-xaneiro-2005)
4 Xoán Paulo II, Mensaxe ó Simposium sobre Dignidade e dereitos dos discapacitados
mentais, n. 3.
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que pasan máis dificultades; dificultades que El non manda, pero
que axuda a superar, e que, antes ou despois, a salvación será total
(“benaventuranzas”). Dende esa perspectiva, e sentíndose acompañado por ese Deus, a persoa encontra entón a forza para superar
as súas dificultades dunha ou doutra maneira. Os signos que Xesús
fai resultan eficaces.
Nesta liña de Xesús temos que, tamén nós, seguir rachando
coas leis, costumes ou formas de pensar sociais que deixan de lado
as persoas máis débiles, marxínanas ou infantilízanas. E nisto a
Igrexa debería ser abandeirada desta defensa e desta construción
dunha sociedade e dun mundo diferente, á luz de Xesús; pero non
sempre é así.
Para compartir a vida coa xente e entregarnos xenerosamente,
necesitamos recoñecer tamén ]que cada persoa é digna da nosa
entrega. […] Todo ser humano é obxecto da tenrura infinita [do
Señor, e El mesmo habita na súa vida. […] E acadamos plenitude
cando derrubamos as paredes, e o corazón énchesenos de rostros
e de nomes! (E.G. 274)

2.- Iniciativa da persoa: O cego de Xericó (Lc 18, 35-43):
Un cego está ó pe do camiño, sentado, a pedir. Posiblemente
esta era a vida de tódolos cegos da época de Xesús: vivir da caridade recollida ó pe dos camiños. Dinlle que pasa Xesús. El si que
sabe quen é Xesús e que pode axudarlle, por iso toma a iniciativa
e pídelle axuda. A xente que o rodea rífalle para que cale, os berros moléstano; rachar a tranquilidade e o ambiente social tamén
hoxe segue a provocar inquietude, como responder cando alguén
comeza a berrar na rúa?, que facer? Pero, cando un ten necesidade
a vergoña, os outros desaparecen; e un pide con máis forza aínda,
para non perder a oportunidade. Con tenacidade supera tódalas
barreiras sociais que se lle presentan. De novo Xesús fainos libres,
pregunta “que queres que che faga?”. Realmente o cego podería
pedirlle cartos para vivir ben; pero non, sabe que Xesús poder ofrecerlle o que ninguén pode darlle (por iso o chama con tanta forza),
Encrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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Xesús pode darlle a vista. O maior regalo da súa vida. Vemos que
este home sabe todo o que significa, pois el non era cego de nacemento, senón que perdeu a vista, xa que a petición é “que volva
ver”. Recobrada a vista, o cego segue a Xesús, e a xente ve o feito e
valórao, loando a Deus.
2.2. Implicacións pastorais:
Tamén hoxe seguen a estar presentes ó pe dos camiños, na porta
das nosas igrexas, tantas persoas discapacitadas. Claro que ás veces vennos coma outros calquera e pídennos cartos (coma o cego),
pero noutras ocasións conseguen descubrir en nós persoas que levamos a Cristo e por iso achéganse para pedirnos algo máis, para
pedirnos “vista” para camiñaren pola vida. Nestas ocasións é nas
que nós non podemos defraudar e aproveitar a ocasión coma Xesús
de ser transformadores daquela vida que busca algo máis.
Nunha civilización paradoxalmente ferida de anonimato (…) a
Igrexa necesita a mirada próxima para contemplar, conmoverse e
deterse ante o outro cantas veces for preciso” (E.G. 169).

A xente moitas veces espera moito da Igrexa. Ten fe en Deus que
actúa por medio dela e ten fe na comunidade cristiá como expresión das actitudes de Deus. Teremos que aproveitar esta apertura á
transformación interior, á acollida da acción de Deus na súa vida e
ó acompañamento vital. Por iso se nos propón o reto de formarnos
para o acompañamento persoal, espiritual e pastoral daqueles que
sofren por diversas causas, especialmente por unha discapacidade
que os limita e –ás veces– os/as marxina.
A Igrexa terá que iniciar os seus irmáns –sacerdotes, relixiosos e
leigos– nesta arte do acompañamento, para que todos aprendan
sempre a tirar as sandalias ante a terra sagrada do outro (cf. Ex 3,
5). (E.G. 169)

Precisamos mestres da arte da escoita e a esperanza, capaces
de ser pacientes e compasivos cos demais e de atopar o xeito de
espertar a súa confianza, apertura e disposición para crecer (E.G.
171).
20
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O cego precisa que Xesús o levante da súa prostración. El deu
o primeiro paso, pero é Xesús o que detén o paso e pide que llo
chamen e préstalle toda a atención. Cantas veces nos paramos nós
a atender aquelas persoas que precisan un diálogo máis fondo con
Deus, con Xesús? Xesús acólleo, escóitao para ver que quere, tómao en consideración, sácao do anonimato e da marxinación cun
diálogo persoal. Pois a acción pastoral esíxenos “pornos atenta e
amorosamente á escoita da vida do outro e responder ás necesidades individuais e diversas de cada un, tendo en conta as súas capacidades e os seus límites”5. Tamén respectando os seus ritmos, o
proceso de madurez na fe e na vida, pois é a persoa a protagonista
do seu camiñar.
Finalmente, Xesús axuda a que aquel home vexa non só cos
ollos, senón tamén co corazón, recoñeza o cambio interior, a esperanza transformadora e sandante que provocou o encontro con
Xesús. El pedíralle vista e Xesús concedeulle moito máis. É por iso
polo que se vai con el loando a Deus e facendo que o pobo comparta tamén a súa louvanza.
Conseguimos nós transmitir a alegría das marabillas que Deus
realizou e realiza en nós ata facer que o pobo se contaxie desa
louvanza? Se non é así, qué nos falta? en que estamos a fallar?

3.- Iniciativa social: Curación dun paralítico (Mc 2, 1-12):
Xesús volve de novo a Cafarnaum. Vese que pasaba moito por
aquí de xeito que os cristiáns definírona como ‘a cidade de Xesús’.
O evanxelista dinos que está na casa (suporíase que é propia ou
familiar, pois non nos di que fose de alguén). Cafar-naum etimolóxicamente significa ‘pobo de Nahum’ (ou Najum) onde Nahúm
quere dicir “cheo de consolación”. Xesús expón a Palabra a unha
multitude, entre a que se atopan incluso letrados. A limitación/
discapacidade física dunha persoa impídelle escoitar a Xesús ou
ser curado por el. Aquí a iniciativa é toda dos catro homes. A difi5

Ibidem.
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cultade de achegarse a Xesús convérteos en exemplo de creatividade e imaxinación a prol do obxectivo final, incluso co risco do
que dirán ou da rifa do dono da casa por abrirlle o tellado. Non os
frea nada, na axuda chegan ata o final, poñen todo o que teñen da
súa parte. “Vendo a fe que tiñan”. Aquí Xesús non se fixa no home
con discapacidade, senón nos que o acompañan. De novo, “colle a
padiola e vaite”. Non te esquezas do pasado, camiña coa memoria
do que Deus fixo en ti.
3.1. Implicacións pastorais:
Neste episodio destaca a actitude dos que se empeñaron en levar aquel paralítico ante Xesús, que o lograron superando as barreiras sociais e físicas con imaxinación e tenacidade, e con fe. A
discapacidade deste home era enorme e dependía ben dos seus
familiares ou amigos, ben daqueles que estaban ó seu lado non só
para coidalo, senón para levalo ante quen podía curalo. Poñamos
tamén hoxe a nosa mirada en tantos acompañantes, familias, pais,
fillos, esposas, maridos que o dan todo, entregan a vida e a creatividade a prol de quen sofre. Eles fano por amor, pero como Igrexa
debemos facelo tamén por fraternidade cristiá, que nace de Xesús
e nos transporta a unha acción pastoral na que o acompañamento se sitúa como piar clave, acompañamento vital. Como din os
nosos bispos: “Os pobres, os abandonados, os enfermos, os marxinados son a carne de Cristo”6. “Necesitamos que Deus nos toque
o corazón; só así seremos capaces de compartir cansazos e dores,
proxectos e esperanzas” (CEE, Iglesia, servidora de los pobres, 47).
Os catro axudantes do paralítico inician o que se deu en chamar
a imaxinación da Caridade7. Neste senso é verdade que tanto a
sociedade como a Igrexa imitaron os catro que trouxeron o paralítico ó pe de Xesús, coa institución de iniciativas e organizacións de
axuda e atención, por exemplo Nacións Unidas aprobou en 2006
6 Papa Francisco, Misa de Canonización da Santa mexicana María Guadalupe García
Zabala (2013).
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A Convención sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade
(CDPD), coa que pretende “promover, protexer e asegurar o goce
pleno e en condicións de igualdade de tódolos dereitos humanos
e liberdades fundamentais para tódalas persoas con discapacidade, e promover o respecto da súa dignidade inherente” (Art. 1)8.
Tamén o Consello Mundial das Igrexas creou a Rede Ecuménica
de Defensa das Persoas Discapacitadas (EDAN)9. A súa misión é
apoiar o traballo de individuos, igrexas e organizacións eclesiais
que se ocupan en todo o mundo dos problemas das persoas discapacitadas, loitando pola inclusión, a participación e a intervención
activa destas na vida espiritual e social e no desenrolo da igrexa e
da sociedade. Os mesmos Papas teñen manifestado moitas veces a
súa palabra cara a estas persoas.
Non consideremos a discapacidade como un feito dramático e innatural, senón máis ben como unha condición de debilidade […]
a calidade dunha sociedade mídese polo respecto que manifesta
cara ós máis débiles dos seus membros10.

O Papa Bieito XVI durante os seus anos de Pontificado tivo moi
presentes as persoas con discapacidade, como, por exemplo, na
exhortación apostólica possinodal Verbum Domini11. Finalmente
Bieito XVI uniuse ós discapacitados recoñecendo a súa propia incapacidade. Sería na súa carta de renuncia onde explica a perda
de forza e vigor: “Vigor que, nos últimos meses, diminuíu en min
de tal xeito que hei de recoñecer a miña incapacidade para exercer
ben o ministerio que me foi encomendado.”
Tamén algunhas conferencias episcopais, tales como a estadounidense, que publicou no ano 1995 un documento titulado
Lineamentos para a celebración dos Sacramentos con Persoas con
8

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

9 https://www.oikoumene.org/es/nuestra-labor/red-ecumenica-de-defensa-de-las-personas-discapacitadas-edan
10 Discurso de Xoán Paulo II no Simposio sobre a dignidade e os dereitos dos discapacitados mentais, o 5 de xaneiro de 2004.
11 Bieito XVI, Exhortación Postsinodal Verbum Domini, n. 71.
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discapacidade. Ou a Conferencia episcopal española que ten no
seu organigrama tanto o Departamento de Pastoral do xordo coma
a Asociación CECO (Asociación de cegos católicos españois) dentro da Comisión de Apostolado segrar, ou á Frater (Fraternidade
cristiá de persoas con discapacidade) formada só por persoas con
discapacidade para amosar o seu papel activo, a cal foi incorporada
no ano 2001 na Federación de Movementos de Acción Católica,
como Movemento especializado no ámbito da enfermidade e discapacidade12.
A nivel social en España existen unha serie ampla de asociacións
que dedican os seus esforzos ás persoas coas varias discapacidades13. En Galicia están facendo un traballo encomiable neste eido
COGAMI (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade)
nacida no ano 1990, AFAGA (Asociación de enfermos de Alzheimer e outras demencias), Asociación Hoy por mañana de persoas
con parálise cerebral, DOA (Asociación de axuda a persoas con
trastornos mentais), o centro Saladino Cortizo en Vigo, os equipos
de baloncesto en cadeira de rodas (ANFIV de Vigo co seu impulsor
Pablo Beiro ou o Abeconsa Basketmi de Ferrol) e moitas outras
institucións espalladas por todo o territorio. Ó lado destas querería resaltar outras que seguen a ser motores desta atención, pero
que xurdiron directamente da resposta da Igrexa en Galicia para
a atención ás discapacidades coas que se atoparon no seu labor
pastoral de cada época: no ano 1943 os Irmáns de San Xoán de
Deus fundan en Vigo o Fogar e clínica S. Rafael para a axuda ás
persoas con discapacidade física; o Cottolengo de Santiago das
Servidoras de Xesús nace no ano 1951; en 1963 nace en Vigo ASPANAEX, asociación para persoas con discapacidade intelectual,
co irmán Virxilio (marista) como director durante uns 35 anos;
entorno ó 1965 as Escravas da Virxe Dolorosa erguen en Crecente
e Mos (Pontevedra) dous centros para mulleres con discapacidade
mental; en 1969 os P. Capuchinos promoven en Vigo o centro S.
Francisco (hoxe chamado Asociación Galega S. Francisco) para
12 http://www.fratersp.org/breve-historia/
13 Pódense ver en http://sid.usal.es/organizaciones/discapacidad.aspx
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nenos con Síndrome de Down; e en 1981 tamén os Padres Somascos abren o colexio S. Xerónimo Emiliani na Guardia para nenos
con discapacidade mental. Estes son algúns exemplos dos moitos
que recorren as dioceses galegas. Unha historia dos tesouros da
caridade que non sempre foi recoñecida e da que nos esquecemos
en moitas ocasións.
Pero aínda hai moitos campos pastorais nos que temos que seguir a facer realidade estas accións dende a Igrexa. Por exemplo,
comezando polas barreiras arquitectónicas, pero seguindo por temas tan centrais como a liturxia, como apuntaba a Exhortación
Verbum Domini cando fai mención explícita á discapacidade visual
e auditiva14. Nesta liña enmarcaríase o acordo recentemente asinado de colaboración da Fundación ONCE coa Conferencia Episcopal (22-decembro-2015) para que distintas igrexas en España instalen bucles magnéticos que faciliten a comunicación coas persoas
con discapacidade auditiva. Inicialmente serán unhas doce, entre
as que se inclúe a Catedral de Santiago.
Como Igrexa e parroquias debemos continuar a pór estes irmáns/ás nosos no centro das nosas preocupacións e compromisos,
aínda sabendo que moitas veces nos esixirá esforzos extras15.
Só a partir da escoita respectuosa e compasiva se poden atopar
os camiños dun xenuíno crecemento, espertar o desexo do ideal
cristián, as ansias de responder plenamente ó amor de Deus e o
anhelo de desenrolar o mellor que Deus sementou na propia vida.
(E.G. 171)

Neste senso parecen moi significativas as palabras dunha rapariga con discapacidade, Francesca, de 16 anos con hidrocefalia,
que no Xubileu dos discapacitados do 3 de decembro do ano 2000
afirmaba: “a maior discapacidade é a autosuficiencia: crerse cheo
de capacidades cando falta a única indispensable, a que fai verdadeiras tódalas demais, a de saberse amado e amar.” No documento
14 Ver nota 11.
15 Xoán Paulo II, Mensaxe ó Simposium sobre Dignidade e dereitos dos discapacitados
mentais, n. 4.
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vaticano para preparar este Xubileu16 márcanse moitas indicacións
tanto teolóxicas como pastorais e sacramentais. Penso que moitas
delas seguen a ser actuais.
Desexamos terminar cunha significativa frase de Adela Cortina,
que nos chama como sociedade e como Igrexa a crer todo isto e a
realizalo: “dicir algo non é o mesmo que crelo, nin moito menos é
o mesmo que facelo”17.
Suso Martínez Carracedo e Luís Pose
Pastoral da Saúde
Conferencia Episcopal Española
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16 Ficha n.3 de preparación para a Xornada de persoas con discapacidade do Xubileu
2000 (3 de decembro): A persoa con discapacidade: suxeito protagonista da pastoral.
17 Cortina, A., Hasta un pueblo de demonios, Taurus, Madrid 1998, p.54.
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Estudos

Discapacidade e exclusión social na
controversia sobre o dereito á vida:
Unha reflexión persoal
José Manuel Caamaño López

I
O tema que vou tratar nesta breve reflexión, xira en torno ao
dereito á vida e as persoas con discapacidade intelectual, en relación coa problemática da exclusión social. Trátase dunha cuestión suficientemente ampla coma para dar lugar a posibles achegamentos distintos, tanto se nos preguntamos sobre cada unha
das partes implicadas e o seu alcance –a saber, dereito á vida,
discapacidade e exclusión social–, coma se abordamos a relación
existente entre elas, algo que en non poucas ocasións suscitou
controversias bastante polémicas e que reflicten a existencia dun
debate científico, xurídico e, sobre todo, antropolóxico e moral
sobre que é o ser humano, que é a persoa e que respecto merece. Xa o mero feito de tratar do dereito á vida das persoas con
discapacidade implica que estamos ante un problema que é moi
específico e que ademais ten un gran calado social. En calquera
caso, e dado o escaso número de páxinas do que dispoño, non
vou poder entrar na análise das diferentes posturas implicadas
no debate e que probablemente resultan coñecidas, senón que
unicamente ofrecerei unha breve reflexión persoal sobre a discapacidade intelectual como factor de exclusión social das persoas
que a padecen, especialmente na súa vinculación coa problemática do dereito á vida e o aborto. Son consciente de que é un tema
delicado, pero iso non pode ser unha escusa para non tratalo, tamén porque dalgún xeito sempre está como de rolda no ambiente
e especialmente nalgúns ambientes.
Que vai ser deste neno?, preguntábanse os habitantes de Ain
Kareen ante o nacemento de quen sería Xoán Bautista e pregúnEncrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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tanse tamén hoxe moitas persoas e familias ante o nacemento dun
fillo ou dunha filla esperada con ilusión e que, sen saber como nin
por que, vén acompañada dunhas limitacións ou discapacidades
que rompen dalgunha maneira con ese anhelo que moitos teñen
do neno ideal, do neno perfecto ou incluso do neno normal, máis
aló de como se considere unha cousa ou a outra. O caso é que
semellante diagnóstico supón a miúdo non só unha frustración
de desexos e expectativas propias ante esa vida incipiente, senón
tamén a orixe de preguntas e inquietudes sobre as propias opcións
e decisións nese contexto complexo.
Evidentemente, e aínda que o concepto de discapacidade se
aplica propiamente a persoas xa nacidas, non imos cuestionar aquí
o dereito á vida en canto dereito negativo pertencente aos nacidos
(é dicir, dereito a que non nos quiten a vida tras o nacemento), senón que, ao tratar do dereito á vida das persoas con discapacidade,
referirémonos de forma directa á problemática do aborto e, con
iso, ao valor do embrión humano; só que, neste ca, en relación coa
exclusión social e, por tanto, considerada esa vida desde as perspectivas futuras que un diagnóstico de previsión de discapacidade
vai supoñer para a persoa en cuestión durante a súa vida adulta.
No fondo, isto é o que vai implícito nesa pregunta que moita xente
se fai: que vai ser deste neno?

II
A pesar de que o dereito á vida non se refire unicamente á
problemática do aborto, resulta evidente a íntima relación entre
ambos os dous temas, de xeito que non podemos deixar de dicir unha palabra sobre semellante problemática. Agora ben, non
imos entrar aquí na análise dos datos acerca do desenrolo embrionario e fetal nin nas polémicas sobre a identidade do embrión
nas súas diferentes fases (nin sequera na controversia inherente
ao diagnóstico prenatal), senón que me vou referir unicamente
ao factor da discapacidade nas discusións sobre a moralidade ou
non do aborto.
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Neste sentido paréceme interesante referirme ao informe que
o Comité de Bioética de España publicara en maio do 2014 a
raíz do Anteproxecto de Lei Orgánica para a Protección da Vida do
Concibido e dos Dereitos da Muller Embarazada, a popularmente
coñecida coma lei Gallardón xa decaída e que trouxo como consecuencia a renuncia do que entón era Ministro de Xustiza. En dito
informe afírmase que desde 1985 se avanzou significativamente
nas políticas relacionadas coa discapacidade, aínda que tamén se
recoñece o moito que queda por facer de cara a plena integración e igualdade. Tal avance, con serias implicacións no chamado
aborto euxenésico, percíbese no cambio de enfoque sobre a discapacidade, que en termos xerais pasou de ser concibida desde un
modelo médico-individual a un modelo social. É dicir, mentres que
a discapacidade era concibida normalmente desde as limitacións
funcionais individuais –de tal xeito que a persoa era considerada un suxeito anormal que, por carecer de determinadas funcionalidades, non podía levar unha vida coma as demais persoas e
a responsabilidade das institucións era protexelas e tutelalas coa
conseguinte separación entre persoas con e sen discapacidade–,
agora estariamos nun modelo social que considera que o problema
xa non está na persoa discapacitada, senón nos factores sociais que
xeran a súa exclusión. Dito doutra maneira: as políticas públicas
referentes á discapacidade1, con todos os límites e recortes na súa
aplicación, supuxeron centrar o problema das persoas con algunha discapacidade non tanto nos límites funcionais persoais, senón
nas barreiras sociais existentes e que con frecuencia impiden que
moitas destas persoas teñan as mesmas oportunidades que o resto
dos cidadáns. Dalgún xeito a desigualdade funcional deriva cara a
unha evidente desigualdade social.
Semellante situación esixe que, por un lado, as institucións deban concienciar e eliminar esas barreiras que fan que a discapa1 Especialmente a lei 51/2003 do 2 de decembro de Igualdade de oportunidades, non
discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade, e a lei 39/2006 do
14 de decembro sobre a Promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación
de dependencia.
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cidade sexa un factor de exclusión social, pero, por outro lado, fai
tamén que debamos considerar a discapacidade non tanto unha
desgraza persoal, senón unha manifestación máis da fraxilidade
humana que non ten por que impedir desenrolar unha vida plena.
A conclusión do informe do Comité de Bioética de España é, pois,
que o aborto enxergado polo risco dunha futura discapacidade supón a regresión a unha concepción da discapacidade anacrónica e,
sobre todo, discriminatoria. Por iso, un dos puntos esenciais da lei
de Gallardón tiña como obxectivo suprimir o suposto do aborto por
malformación fetal, aínda que se buscase outra vía para xustificalo
na práctica, algo no que aquí non imos entrar.
Evidentemente, cada quen poderá pensar se verdadeiramente
pasamos xa dun modelo médico-individual a un modelo social na
visión que temos das persoas con discapacidade intelectual. De
entrada, os datos existentes ata o momento parecen indicar que
queda moito por facer. En calquera caso, trátase dunha cuestión nada doada de afrontar, tal e como nos amosaron todas as
discusións a propósito da decaída lei de Gallardón, centradas en
grande medida no suposto do aborto euxenésico. Agora ben, esta
visión da discapacidade desde a perspectiva social ten algo que
a min me parece relevante ao tratar do dereito á vida e que ademais afecta de forma directa a dereitos humanos fundamentais e
aínda á cuestión mesma da cidadanía nun contexto de igualdade.
Trátase, como xa sinalamos, da discapacidade como factor de exclusión social.

III
Diciamos que ante un diagnóstico prenatal de discapacidade,
ante o cal se pode enxergar o aborto euxenésico, moitas familias
pregúntanse «que vai ser deste neno?. É unha pregunta importante, pero que garda en si mesma múltiples problemas referentes a iso que chamabamos modelo social da discapacidade, é dicir, a proxección que nós facemos do que consideramos como
vida normal ao proxecto de vida dunha persoa con discapacidade
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intelectual. Preocúpanos –e é lóxico e lexítimo– se poderá facer
isto ou o outro, como será tratada e observada, que dificultades
terá na súa vida cotiá, no colexio ou no difícil mundo laboral …,
pero tamén nos inqueda, aínda que non sempre o explicitemos
pola razón que sexa, a nosa propia responsabilidade e incapacidade ante a súa atención e coidado, ante o que pode chegar a esixir
da nosa parte e o sacrificio que tamén supón para a nosa propia
comodidade.
Dicía Unamuno nun breve ensaio titulado A dignidade humana
que «un erro semellante, profundamente arraigado por inconsciente funestísimo, é o daqueles que miden o valor do home, o
da personalidade humana, a partir do cero da nosa escala social
nunha orde ou noutra». E certamente sempre foi difícil a aceptación e integración das persoas con discapacidade, pero –como hai
anos escribira Javier Gafo– quizais esa situación pode estar hoxe
especialmente agudizada nunha sociedade agresiva e competitiva,
onde teñen especiais dificultades de inserción social e humana
aqueles seres humanos que non chegan a determinados niveis de
rendemento. O crecente anonimato das grandes concentracións
urbanas, o proceso de secularización relixiosa, son factores que
inciden na mesma dirección apuntada. Nunha sociedade na que
o benestar se converteu na práctica nun dos valores e obxectivos fundamentais da vida, a existencia dos deficientes tende a
ser considerada como un sen-sentido, como lebensunwertes, coma
vidas sen valor e cuxa vinda ao mundo debe evitarse por todos os
medios2.
Pero máis aló dos contextos sociais e dos factores culturais que
en cada época inciden na comprensión do ser humano e tamén na
valoración das diferenzas, o certo é que, como expresara MacIntyre
no seu libro Animais racionais e dependentes, todos experimentamos a finitude de forma radical e tamén a dependencia nalgún mo2 J. Gafo, Eugenesia; una problemática moral reactualizada, Lección inaugural de la U.
P. Comillas, Madrid 1985, 13. Cf. F. Torralba, “¿Hacia una sociedad sin discapacitados?”
en: J. de la Torre - J. Pérez Marín (eds.), Diagnóstico prenatal y discapacidad, UpcomillasPROMI, Madrid 2006, 109-126.
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mento da nosa vida. Agora ben, non é menos certo que a maneira
como cada un se enfronta a ela depende só nunha pequena parte
de si mesmo. O máis frecuente é que todo individuo dependa dos
demais3. O problema é que adoitamos considerar as persoas con
discapacidade intelectual coma se se tratase dun grupo distinto
que camiña á nosa beira e non tanto como individuos iguais ao
resto nunha situación que talvez algún día moitos teremos que experimentar. Dito con claridade: adoitamos pensar nas persoas con
discapacidade coma se fosen cidadáns de segunda orde en relación
aos nosos habituais criterios de cidadanía con base en estándares
de normalidade. Isto é o que leva a que sexamos nós mesmos, a
sociedade, o Estado ou as institucións, as que determinen os seus
dereitos, tamén o seu dereito á vida.
Trátase dun problema de interese, porque, cando falamos do
dereito á vida en casos de embarazos non desexados, o máis común é expoñelo desde a situación da persoa embarazada, pero
nos casos de previsión dun neno con algunha discapacidade (no
chamado suposto de malformación do feto) facémolo desde a súa
propia situación e desde a proxección, cara a el, do que nós consideramos unha vida máis ou menos satisfactoria. É aquí cando
se adoita pensar na posibilidade dun aborto euxenésico, porque
alguén pode pensar que esa vida nesas condicións non merece a
pena ser vivida. Isto, en si mesmo, pode converterse nun factor de
exclusión social. Por iso, cando se expón a cuestión do dereito á
vida desde a proxección que facemos de certos ideais ou estereotipos do que é unha vida boa sobre as persoas con discapacidade,
corremos o risco de cometer unha inxustiza moral, a inxustiza de
non respectar as diferenzas, unificando toda vida segundo os nosos propios criterios de normalidade, de felicidade ou de plenitude. Isto, repito, é inxusto, porque a xustiza, en canto equidade,
non equivale a igualación, senón ao respecto das diferenzas e ao
equilibrio nas oportunidades, mesmo a través dos debidos axustes
razoables. Tal é o que xa criticara o bioeticista norteamericano Daniel Callahan cando afirmaba que unha vez que unha sociedade
3
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permite que unha persoa quite a vida a outra, baseándose nos seus
mutuos criterios privados do que é unha vida digna, non pode existir unha forma segura para conter o virus mortal así introducido.
Irá a onde queira4.

IV
É certo que non tódalas discapacidades son iguais e que haberá
que estudar cada situación na súa peculiaridade. Aínda máis: unha
lei que xustifique o aborto por razóns de discapacidade, pode ser
máis inxusta ca unha simple lei de prazos, dado que no fondo xa introduce diferenzas na valoración de seres humanos e, por tanto, é
unha lei excluínte, por máis que consideremos o aborto como algo
sempre negativo. Pero, aínda así, o dereito á vida é un dereito fundamental e esencial que transcende as diferenzas de calquera tipo,
pois a dignidade humana non é algo dependente nin da situación
concreta de cada quen nin moito menos das condicións derivadas
dun feito non elixido que afecta ao noso lugar no mundo e na
sociedade. É dicir, nin a saúde, nin a enfermidade, nin a discapacidade engaden ou restan nada á dignidade das persoas. Por iso, e
a pesar da dificultade de eliminar prexuízos e barreiras, non cabe
dúbida de que unha sociedade xusta ten que ser respectuosa coas
diferenzas e consecuentemente coas diferentes formas de concibir o que constitúe unha boa persoa e unha vida que merece ser
vivida. Porque tamén unha persoa con discapacidade ten dereito
non só á vida (como afirma o art. 10 da Convención Internacional
dos dereitos das persoas con discapacidade), senón ao seu propio
proxecto de vida. Todo o mundo ten dereito a ser feliz desde a súa
situación e desde as súas propias capacidades. Dalgún xeito, o ben
común, en cando referente da vida política, é unha chamada a
crear as condicións para que isto sexa posible.
Sen dúbida que non é doado verse ante situacións e persoas
distintas, pero por iso mesmo compre seguir pensando o que en4 D. Callahan, “Aid-In-Dying. The Social Dimensions”: Commonweal 14 (1991: Special Supplement) 12.
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tendemos por normalidade ou por vida con calidade, porque temos
a fácil tentación de atribuír os nosos estándares de vida a persoas
que probablemente teñen uns retos, unhas motivacións e uns criterios de normalidade que, aínda que sexan distintos, tamén son
lexítimos. Isto é o que debemos comprender para convivir e sentir
que o mundo nos pertence realmente a todos e que cada quen é
único e irrepetible. Porque o ser humano, como ben dicía Julián
Marías, é sempre un «quen», un «outro-eu» que merece consideración e respecto individual más aló das súas calidades ou da súa
situación particular. E polo mesmo unha persoa con discapacidade
é alguén con dignidade chamada a vivir nun mundo que tamén é
seu e no que ten dereito a imprimir a súa marca. Non podemos
esquecer que a diversidade é fonte de riqueza e que o encontro
pacífico do diverso, cando é pacífico, nos enriquece a todos, fainos
máis humanos e mellores persoas.
Dalgún xeito isto é o que tamén sostiña Martha Nussbaum coa
súa concepción da «separabilidade das persoas», é dicir, coa reactualización da teoría clásica que di que cada persoa ten unha vida
que vivir, e que as políticas que perseguen o ben común sen pensar
no ben de cada persoa, son por iso mesmo inxustas ou mesmo explotadoras do individuo5. Por iso mesmo, aínda que tampouco convén idealizar a diferenza, unha limitación convértese nunha discapacidade non só nin principalmente polo que supón en si mesma
para a persoa, senón tamén, e en grande medida, pola influencia e
os estándares dun entorno social concreto. Xa Alfredo Fierro escribía en 1977 (coa linguaxe entón en uso) que «é a sociedade quen
establece os límites da subnormalidade, definindo unha fronteira
que separa o normal do subnormal, o suficiente do insuficiente
[…]. É deficiente aquel a quen a sociedade –sobre o soporte, si, de
inferioridades naturais– sinala e define como tal. Cada sociedade
ten os seus deficientes, é dicir, os seus membros a quen coloca
aparte, fora da regra da normalidade»6.
5 M. Nussbaum, “Genética y justicia: tratar la enfermedad, respetar la diferencia”: Isegoría
27 (2002) 7.
6
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Este é un dos motivos polos que debemos camiñar realmente
cara a unha sociedade na que a cuestión non sexa tanto se as persoas discapacitadas teñen dereito á vida ou non, senón se estamos dispostos a aceptar que a nosa propia concepción do que sexa
unha vida de calidade é parcial e se estamos tamén dispostos a
buscar a maneira de crear as condicións para que calquera persoa,
discapacitada ou non, poida levar adiante a súa vida da mellor forma posible, a crear unha sociedade pluralista con bens primarios
satisfeitos (e non só primarios) e na que a igualdade de oportunidades sexa unha realidade non allea ás capacidades e situacións de
cada persoa. Dito doutro xeito: as persoas con discapacidade, que
padeceron unha longa historia de marxinación e sufrimento, son
tamén cidadáns de pleno dereito, algo que esixe crear as condicións necesarias para que realmente poidan selo, tal e como concibe, por exemplo, a Doutrina Social da Igrexa na súa concepción
do ben común.
Porque tamén é certo que non se pode falar do dereito á vida
ata a sacralización sen buscar a forma de crear condicións para
que esta se poida realizar o mellor posible. Recoñecer a dignidade
e non os dereitos nos que se expresa, é un contrasentido. E neste
senso é importante o compromiso de toda a sociedade e das propias persoas con discapacidade, algo que desde hai tempo se vén
a expresar coa formulación que di que «nada sobre a discapacidade sen as persoas discapacitadas», mesmo favorecendo as precisas
adaptacións dos contornos sociais. Temos que preguntarnos cales
son os nosos dereitos, pero tamén cales os deberes e responsabilidades que temos con nós mesmos e co conxunto da sociedade na
que vivimos.
Remato esta breve reflexión persoal. Escribía MacIntyre que «o
encontro coas persoas discapacitadas nos permite descubrir fontes
de erros no noso razoamento que descoñeciamos ata ese momento. Agora ben, na medida en que tales erros derivan das normas
imperantes no contorno social, para liberarse deles no razoamento
deliberativo, será preciso transformar ese contorno á vez que a un
mesmo. Se alguén é incapaz de liberarse desas fontes de erro, seEncrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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guirá sen poder ver con claridade cara a que aspectos e características de si mesmo e dos demais debería ser máis receptivo en diferentes contextos, e seguirá vivindo unha vida distorsionada»7. Por
todo isto quizais conveña que ante a pregunta que formulabamos
ao comezo deste escrito e que tanta xente se pon (que vai ser deste
neno?), debamos –como dicía Rosalía de Castro nun poema que
tanto lle gustaba repetir a Javier Gafo– sentarnos ante esa persoa
con discapacidade coma ante unha pedriña, porque seguramente
«se nos oíran e falaran, moitas cousas nos dirían, moitas cousas
nos contaran».
José Manuel Caamaño López
Universidade Pontificia Comillas de Madrid
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Todos os días, a cada intre, establecemos relacións, vencellos
que van conformando a nosa vida, que van moldeándonos até
convertérennos pouco a pouco no que somos; vivencias que nos
permiten ir evolucionando, crecendo a cada paso. E non estou a
falar só de relacións humanas –que tamén–, senón de todas aquelas experiencias que a propia vida nos vai poñendo no camiño, ás
veces como unha opción: sabemos que podemos elixir. Pero noutras moitas ocasións veñen impostas, sen máis alternativa que a
aceptación: sabemos que temos que afrontalas, aprender a convivir con elas, sen máis. E toda relación, sexa do tipo que sexa, se
queremos que teña futuro, precisa da nosa actitude, de elevadas
doses de xenerosidade, tolerancia, paciencia… e máxime cando se
trata dunha relación, dun vencello, que sabemos estará connosco
durante toda a vida.
A min aconteceume con ela: a discapacidade. Pertence a ese
tipo de relacións que non se elixen, que chegan á túa vida cando
menos o agardas, como acontece con outras realidades: a enfermidade, a morte, un accidente… Sabemos que están aí, que existen,
pero adoitamos ignoralas, adoitamos pensar que serán outros os
que as sufran. En poucas palabras: non son cómodas. E cando
se presentan ante nós fano, por suposto, sen anunciarse, sinxelamente, temos que aprender a aceptalas, convivir con elas. Non se
trata de resignarnos, quedando á súa mercé, senón de coñecelas
para poder adaptarnos á nosa nova realidade. Nós coñecémonos
no momento más doce, máis feliz da miña vida: acababa de estrearme como nai –a vida é en moitas ocasións máxica e irónica.
Chegou literalmente con el, con Ángel, o meu fillo máis vello. E
digo que chegou con el porque malia que tardamos un tempo en
saber da súa existencia, ela sempre o acompañara. Podería dicirse
Encrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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que soubo de min antes que eu soubese nada sobre ela, porque foi
no meu propio ventre, ao carón do meu fillo, que xa se instalou na
súa vida e, polo tanto, tamén na miña. A discapacidade formaba
parte do seu código xenético, da súa identidade, xunto a outras características que o facían único: os seus rizos, o seu sorriso, a cor
dos seus expresivos ollos… E abofé que viña para ficar.
Con seis meses Ángel foi diagnosticado dunha grave enfermidade que afectaba o seu desenvolvemento neurolóxico e que mantivo
seriamente comprometida a súa vida durante meses. Así que non
foi cuestión de soberbia, nin tampouco de prepotencia pola miña
parte que, entón, no medio daquel tsunami que arrasou as nosas
vidas, non lle prestara demasiada atención á súa discapacidade,
ocupada como estaba na supervivencia do meu fillo. Como podería non recoñecer que durante un tempo a temín! Que me sentín
invadida polos meus propios medos! Como non admitir a miña
enorme impotencia como nai por non ser quen de cambiar a súa
realidade! Claro que me enfadei con ela por terse fixado no meu
pequeno fillo e non en min! E foi precisamente Ángel, un ser cheo
de luz, tan pequeno e xa tan grande, a persoa máis valente que
coñecín endexamais, coa súa actitude, coas súas enormes ganas
de vivir, quen me ensinou a mirar de fronte a nosa nova realidade,
con naturalidade, como parte de si mesmo.
Non resultou doado sobrevivir á onda xigantesca que supuxo
aquel duro diagnóstico no meu interior. En cuestión de segundos
pasamos de telo todo á nada máis absoluta. A vida citáranos aos
tres naquel escenario, poñendo a proba a nosa resistencia. Aparentemente todo continuaba no seu sitio: o meu marido e mais eu
estabamos vivos, tiñamos a nosa casa, o noso traballo, –a miña táboa de salvación foi poder compatibilizalo coa intensidade da vida
hospitalaria. En fin, aparentemente todo seguía en pé e, porén,
perderámolo todo… Todo menos o amor que sentíamos polo noso
fillo. O amor e a esperanza permitíronnos encamiñar toda a nosa
enerxía cara a el, só había un obxectivo: sobrevivir.
E cando te pos en marcha dende a nada máis absoluta, como
nós o fixemos, aprendes a máis importante lección de humildade.
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A partir de aí calquera logro, por pequeno que sexa, convértese en motivo de celebración. Por iso o momento en que Ángel
aprendeu a respirar por si mesmo supuxo para nós un punto de
inflexión. Dende o principio tiven claro que a súa lesión era grave, que afectaba a todas as áreas do seu cerebro. No medio daquel caos, da incerteza que sobrevoaba sobre o seu futuro, sabía
que habería moitas cousas que nunca podería facer, pero sabía
tamén que tiña as súas capacidades, que por pequenas que fosen eran as súas e, xa que logo, o Todo que el tiña. Polo tanto,
centrámonos nelas sen comparacións con ninguén ou con nada
do que até entón podíamos ter soñado para o noso fillo. Tiñamos
a firme determinación de facer canto estivese nas nosas mans
para que Ángel saíse adiante, non podiamos quedar atrapados no
diagnóstico, perder un tempo tan valioso. Orientamos a nosa mirada máis alá das súas limitacións, tiñamos que buscar os apoios
que lle permitisen desenvolverse como persoa de xeito integral. O
menos importante era o tamaño do vaso que a el lle tocara nesta
lotería que é a vida, tratábase de enchelo, de ocuparnos das súas
capacidades, de crer nel.
Non resultou doado atopar os apoios se temos en conta que hai
trinta anos, cando o meu fillo naceu, o concepto de discapacidade
só se contemplaba dende un aspecto médico e no ámbito social
aínda estaba estigmatizada. Os profesionais estaban moi preocupados porque os pais tivésemos claro o diagnóstico e mesmo algún
se atrevía a aventurar o seu prognóstico. A alta hospitalaria do meu
fillo foi devastadora, un pediatra cun mínimo de empatía nunca tería pronunciado aquelas palabras… eran innecesarias, só engadían
máis dor á dor. Por suposto nunca tería agardado que me mentise,
nin sequera que tivese a sensibilidade que unha situación delicada
como esa requiría, pero tería dado calquera cousa por non telas
escoitado: “O máis probable é que o seu fillo morra e, se non, será
un vexetal”. Todos, polo feito de ser persoas, seres humanos, temos
o valor da dignidade e a el estaban a negarlla. Entón aínda non
existía unha medicina integral que fose quen a orientar ás familias
e as súas palabras reflectían, tamén, dalgunha maneira, a invisibilidade á que se relegaban as persoas con diversidade funcional,
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privándolles a eles e ás súas familias de toda esperanza dun futuro
cando todos temos o noso lugar no mundo.
Pero no medio daquela nada, da inmensa soidade, tamén atopamos a luz. Tivemos a fortuna de coñecer a quen foi o seu médico rehabilitador, o Dr. Cairo, a primeira persoa que creu nel,
que apareceu nas nosas vidas xusto cando máis o necesitabamos.
Iniciábase entón o proxecto para a posta en marcha da ‘atención
temperá’ na Unidade de Rehabilitación Infantil do noso hospital.
Así foi como fomos atopando, pouco a pouco, persoas que creron
en Ángel. E todas deixaron nel a súa marca, axudárono a ser quen
é. Sería longa de enumerar a lista de amigos que ao longo destes
anos fomos atesourando, persoas que contribuíron a que Ángel
encontrase a súa propia voz, polo simple feito de que creron nas
súas capacidades. Todos eles teñen a miña gratitude, forman parte
definitiva do álbum dos meus afectos.
E o que hai en Ángel é vida e verdade absoluta. O meu fillo é un
mozo con trastorno do espectro autista asociado a unha severa discapacidade psicomotriz. Pero, ante todo, é un ser humano coa súa
propia personalidade, de bo carácter, alegre e agarimoso, dotado
dunha admirable capacidade para confiar nas persoas que están na
súa vida, cunha dignidade tan rotunda que non deixa de sorprenderme a harmonía que alcanzou entre a súa fraxilidade física e a
naturalidade coa que acepta os apoios. Vive o día a día, gozando do
momento, rodeado de persoas que o queren, que procuran o seu
benestar. Ademais da súa familia, Ángel creou as súas propias relacións fóra de casa. Asiste ao centro de día de Aspanaes en Castelo,
onde ten moitos amigos, cos que comparte proxectos e ilusións,
amparados por un equipo de marabillosos profesionais que lles
procuran os recursos necesarios para que a súa calidade de vida
non deixe de mellorar. En fin, Ángel é unha persoa feliz, cunha
especial capacidade para facer felices aos que o rodean, para facernos a vida doada; e naturalmente ao seu lado tamén eu son feliz.
Telo na miña vida é unha aprendizaxe continua, telo visto crecer
aceptando con tanta naturalidade as súas limitacións, aprendendo
a confiar nas persoas que están na súa vida, enriqueceume como
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persoa. Ao seu carón aprendín tamén a aceptar as miñas propias
limitacións, a miña imperfección, e tamén a descubrirme capacidades que tiña ocultas, a crer máis en min, a quererme. Con el
aprendín a parar as miñas présas para recoñecer o valor do que
se fai lentamente, do que chega amodo, para valorar as cousas
que verdadeiramente importan. E isto transformoume. Sinto unha
enorme admiración por el e sei que el o sabe, porque creceu sentíndose querido e respectado, escoitando palabras de sorte.
As palabras son importantes. Eu non son filóloga pero sei que
hai palabras que curan, que salvan; palabras positivas que só con
ser escoitadas poden incrementar a nosa propia estima. E hai palabras cunha enorme carga negativa, que a forza de pronuncialas,
de escoitalas, corren o risco de etiquetar e estigmatizar ás persoas,
excluíndoas, limitándoas, cousificándoas e reducindo o amplo universo de calidades que a identifican e a fan única a un compartimento estanco. Non creo que ninguén, por moi forte que sexan as
súas emocións, fose quen a soportar dende que se levanta, cada
día da súa vida, semellante carga de emocións negativas. Ninguén
de entre nós, á hora de presentarse ante alguén, o fai poñendo por
diante os seus defectos, as súas limitacións; a todos nos ampara,
ademais, o dereito á confidencialidade e a decidir a quen facemos
partícipe das nosas máis íntimas debilidades. Eu, sen ir máis lonxe,
teño as miñas limitacións, que non son poucas, algunha evidente,
como as miñas limitacións visuais, a miña dificultade para orientarme… e non seguirei por unha cuestión de pudor. Pero naturalmente as miñas son limitacións socialmente aceptadas, entran
dentro do considerado ‘normal’, simplemente por unha cuestión
de estatística que determina o que pode considerarse ou non como
normal. Porén, cando unha persoa é diferente, xa sexa pola súa forma de desenvolverse ou porque se despraza ou se comunica de xeito diferente a como o fai a meirande parte das persoas, é excluída
sen contemplacións. E eu pregúntome como é que se ninguén se
dirixe a min chamándome “catro ollos”, senón polo meu nome, por
que razón cando nos referimos a unha persoa con diversidade funcional lle poñemos etiqueta. É acaso unha cuestión de maiorías?
Estou convencida de que só hai unha razón, e é que a verdadeira
Encrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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discapacidade está na mente, na incapacidade para aceptar a quen
é diferente; simplemente porque dende que somos nenos non se
nos educou na diversidade.
O meu fillo é diferente, si, coma min, coma todos. Todos somos
diferentes en intereses, ritmos, cultura… e nisto consiste a igualdade, no dereito a sermos diferentes. Todos somos capaces e tamén
todos temos algunha incapacidade. Todos somos útiles para algo ou
para alguén, acontece que as limitacións do meu fillo son visibles.
Ninguén é quen para determinar que vida é máis ou menos digna
de ser vivida. Todos temos o valor da dignidade polo simple feito de
ser persoas e así debemos ser tratados… é unha cuestión de xustiza
que cada quen reciba os apoios que ao longo da súa vida precise.
Os dereitos fundamentais non deberían estar nunca en xogo. Quero para o meu fillo o mesmo que desexo para calquera persoa: que
os seus dereitos non dependan das miñas reivindicacións. Quero
unha sociedade inclusiva na escola, na rúa, no traballo, no tempo
de lecer… Quero que o meu fillo teña o seu lugar no mundo, que
o seu futuro, o seu proxecto vital, non dependa da miña existencia.
E todos somos responsables de lograr esa sociedade inclusiva. Non
é unha utopía, é vital ou, do contrario, terminaremos por deshumanizarnos. Unha sociedade que mira para o outro lado, que fai
distincións entre maiorías e minorías, capacidade fronte a discapacidade… é unha sociedade inxusta consigo mesma. Temos que
reeducarnos, é preciso aprender a mirar para recuperar a humanidade, cómpre desterrar esta cousificación que se fai da discapacidade, que non é outra cousa que a incapacidade de aceptar a quen
é diferente. Non hai peor barreira que o prexuízo, o medo a aceptar
que somos imperfectos, fráxiles, que nacemos e morremos aprendendo, que a perfección non existe, só o afán de mellorar.
Gustaríame que fose Ángel e non eu quen puidese relatar a súa
historia, as súas vivencias… Tería tanto que contar! Pero as palabras non están na súa linguaxe, é así, el non sabe como se constrúen. Está afeito a escoitar as nosas voces, gústalle que lle falen
e tamén el ten a súa voz: con ela ás veces emite sons cheos de
ritmo, sons nos que se deleita, que iluminan o seu doce rostro.
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Entón quedamos todos en silencio, quizais para intentar atrapar
a maxia do momento. Outras veces sorpréndenos cantaruxando
unha canción: encántalle a música. Pero o seu cerebro non sabe
como construír as palabras. Aínda así, négome a afirmar que Ángel
carece de linguaxe, abofé que non! A súa é a linguaxe das sensacións e domínaa coma ninguén: unha mirada súa, unha aperta súa,
son pura comunicación, chegan onde as miñas palabras alcanzan
o seu límite. Alguén dirá que me move a paixón de nai, pero podo
asegurar que o meu fillo é un gran comunicador. Por iso, cada vez
que o represento, sinto unha enorme responsabilidade: teño que
tentar poñerme na súa pel, interpretar o que el sente, o que necesita, o que o ilusiona ou o que desexa. Procuro traducir ao ditado das
súas elocuentes miradas, do seu silencio, segura de que nunca me
xulgará, que sempre aceptará, paciente e confiado, as miñas decisións, do modo en que adoitan facer os seres sabios e intelixentes
que saben delegar. Por dicilo de xeito breve: Ángel confía. E, á súa
maneira, sabe que esta confianza que deposita nos que o rodean é
fundamental na súa vida, sen ela viviría perdido.
E como quero para o meu fillo toda a luz, que nunca se sinta
perdido, pensando nel e naqueles que conviven a diario coa diversidade, convencida de que cada pequeno xesto pode contribuír á
idea dun mundo máis inclusivo, decidinme a publicar La mirada de
Ángel1, un libro que contén as cartas que durante a súa infancia e
adolescencia lle fun escribindo a Ángel, buscando o xeito de comunicarme con el, de atopar a súa voz. Pensei que compartindo a miña
experiencia podería axudar a outras familias que estivesen a vivir
unha situación coma a nosa. Nunca imaxinei, cando emprendeu o
voo, que Ángel atoparía tantas miradas inclusivas nin que nas súas
ás traería de volta tantas emocións, tanto agarimo e tanto respecto.
María Luísa Fernández Vázquez
Traduciu Isaac Xubín
1 FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, M. L. (2014): La mirada de Ángel, diario de la madre de
un niño con autismo. Ilustraciones de Xan Eguía. A Coruña: Asociación Participa para la
Inclusión Social
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Helen Keller: Escritos ante a
cegueira social
Grupo de Investigación-Acción
Helen Keller (España)
Para que haxa realizacións económicas solidarias, só fai falta que
exista unha cultura da solidariedade. A cultura que impulsou o
movemento obreiro, a loita non violenta de César Chávez ou Jean
Goss, a mirada honesta á historia de Howard Zinn, o empeño
pola liberación dos escravos de Frederick Douglass, o tan ocultado compromiso político de Helen Keller, […] e tantos máis a
quen se fai difícil mencionar por seren tantos, ou imposibles por
seren anónimos.
Magdalena Pérez de Vallejo
(Profesora de economía)

Estas palabras formaban parte dunha charla sobre economía solidaria á que asistimos no ano 2011. A que compromiso político se
refería a relatora?
Como intérpretes e educadoras criamos coñecer os aspectos
máis relevantes da vida de Helen Keller. Sabiamos que foi a primeira persoa xordocega no mundo en cursar uns estudos universitarios, e que formara parte da Fundación Americana para Cegos,
mais descoñeciamos calquera feito que albiscase a súa militancia
e compromiso político. Tampouco houbo profesor, compañeiro,
amigo xordo nin xordocego que soubese responder a esa pregunta.
Estaba claro que soamente sabiamos o que a historia quería que
soubésemos. Faltábanos honestidade na mirada.
Foi daquela cando, xunto á Plataforma Cultural A Desalambrar1, investigamos as publicacións editoriais de fala hispana sobre
1 A Desalambrar é unha organización autoxestionaria dedicada a promover o carácter
solidario das diferentes realidades profesionais nas que se impliquen os seus membros e
simpatizantes. O núcleo fundador provén do Teatro da Escoita. A plataforma asume tres
principios básicos: Promoción das persoas, Non violencia e partir da realidade dos últimos.
https://plataformaadesalambrar.wordpress.com/
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ela. Nada do que atopamos traducido ao castelán dedicaba máis
dunha recensión, ou un breve capítulo no mellor dos casos, a ese
compromiso político do que oímos falar. Rendémonos á evidencia: debiamos acudir á fonte. Así foi como contactamos con Ruth
Shagoury, unha profesora estadounidense que publicara un artigo titulado The truth about Helen Keller (A verdade sobre Helen
Keller)2 na plataforma Zinn Education Project. Lelo desvelounos
moitas verdades.
Hai moito máis na historia de Helen Keller ca unha cega e brillante xorda que superou obstáculos incribles. Helen Keller dedicou toda a súa vida a loitar pola transformación da sociedade integrando diversos movementos sociais importantes do século XX. Ela
era unha socialista consciente de que venceu moitas dificultades
na súa vida grazas á clase privilexiada da que procedía –algo que
non compartía coa maior parte dos seus contemporáneos cegos ou
xordos. “Debín o meu éxito, en parte, ás vantaxes do meu nacemento e contorna” dixo ela. “Aprendín que os apoios que tiven non
están ao alcance de calquera”.
É moito máis ca unha icona americana do “Si se pode”; Helen
Keller era unha defensora incansable dos pobres. O seu testemuño podería servir como un referente fascinante para nenos, pero
a maior parte de libros ilustrados sobre ela son lamentablemente
silenciosos respecto do seu traballo ao longo da súa vida. A forma
na que é narrada a historia de Helen Keller é mentira por omisión,
pois converteuse nunha historia de mínimos. Examinando gran variedade de libros ilustrados escritos para nenos e mozos sobre ela,
descubrimos que todos negan a dedicación e o traballo da súa vida
adulta e as aprendizaxes que resultaron de todo iso. Velaquí unha
muller que traballou ao longo da súa vida como unha defensora
radical dos pobres, mais que é representada como unha especie de
modelo santo a imitar polas persoas con discapacidade.
2 Pode consultarse este artigo en Zinn Education Project The truth about Helen Keller, de
Ruth Shagoury http://zinnedproject.org/materials/the-truth-about-helen-keller/ A súa versión
castelá, obra de Silvia Rumeu Navarro, pode verse en http://giahelenkeller.com/2015/05/18/averdade-sobre-helen-keller-the-truth-about-helen-keller-por-ruth-shagoury/
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1.- A Imaxe de Helen Keller nos Libros Ilustrados
Reproducimos a continuación o que nos desvelaron seis libros
ilustrados publicados entre 1965 e 1997, e que en 2009 estaban
facilmente dispoñibles en librerías e páxinas web. Catro das seis
cubertas representan o famoso momento onde Anne Sullivan, a
súa profesora, deletrea a palabra auga na man de Helen. Este momento cliché é o punto culminante de cada libro, tal como está
nas películas biográficas e por iso, para a maioría da xente, Helen
permanece conxelada nesa nenez.
Segundo estes libros pasará á historia pola súa coraxe e o seu
traballo coas persoas xordas e cegas. A moza Helen Keller: Muller
de coraxe por Anne Benjamín (Troll, 1991) é un exemplo diso. As
29 primeiras páxinas móstrannos a Helen, con 12 anos de idade,
que pode ler e escribir, e mesmo falar. A última páxina, páxina 30,
resume os 66 anos restantes da súa vida:
Cando Helen tiña 20 anos fixo algo que para moitos era imposible:
foi á universidade. Anne Sullivan foi con ela para axudala cos seus
estudos. Helen ocupou a súa vida en axudar ás persoas cegas e
xordas. Deu conferencias e escribiu moitos libros. Helen Keller
morreu o 1 de xuño de 1968, mais a xente en todo o mundo aínda
a lembra pola súa coraxe e vida valorosa.

Pero coraxe para facer que? As declaracións que resumen a súa
coraxe e o seu valor son ambiguas e confusas. “Deu conferencias e
escribiu moitos libros”. Que contan os libros do que fixo que fose
tan valoroso? Ningún dos libros que investiguei mencionou que en
1909 Helen Keller se converteu nunha socialista e sufraxista, movementos que enmarcan a maior parte dos seus escritos. “Sentín
a oportunidade crecente, e desexei ter unha voz tan forte como a
necesidade de abrirme ao mundo” –escribiu. Tampouco aqueles
libros revelan aos seus lectores que as opcións editoriais e de publicación de Helen Keller diminuíron por mor dos seus escritos
apaixonados sobre o dereito ao voto das mulleres, contra a guerra
e contra a dominación corporativa.
Para promover a xustiza social decidiu que tomaría leccións para
mellorar a súa voz, de modo que puidese falar publicamente e de
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maneira clara denunciar a inxustiza. Isto é a verdadeira coraxe.
Mesmo despois de tres anos de traballo diario, a súa voz era desigual e difícil de controlar. Malia que a avergoñaba o timbre da súa
voz e aterrorizábana os xentíos, Helen continuou o seu circuíto de
conferencias. Máis tarde escribiu que sentiu coma se ela fose o
seu propio verdugo: “O terror invadiu a miña carne, a miña mente
conxelouse, o meu corazón deixou de golpear. Seguín a repetir:
que farei?, que farei para acougar este tumulto interno?”.
Os libros ilustrados omiten a coraxe que levou a Helen Keller
lonxe da súa casa para visitar veciñanzas necesitadas na cidade de
Nova York, onde aprendeu de primeira man o horror das condicións
de amontoamento e insalubridade nas que vivían. Indignada polas
prácticas de traballo infantil que atopou, formouse en organización sindical e preparouse para afrontar a violencia que exercerían
sobre folguistas e organizadores. Escribiu artigos denunciando a
Matanza de Ludlow, onde nunha tentativa de acabar coa folga dos
mineiros, a Garda Nacional de Colorado disparou a 13 persoas e
queimou vivos a 11 nenos e a dúas mulleres. A mina de Ludlow
pertencía ao poderoso millonario John D. Rockefeller, quen pagou
os salarios da Garda Nacional. Cando os xornais vacilaban se publicar ou non os seus artigos, Helen tomou a palabra publicamente
contra Rockefeller: “Seguín, paso a paso, os acontecementos en
Colorado, onde as mulleres e nenos sen piedade foron asasinados.
Sr. Rockefeller, é vostede un monstro do capitalismo” –declarou
ela. “El móstrase caritativo e ao mesmo tempo permite aos traballadores desvalidos, ás súas mulleres, e nenos ser derrubados”
Helen Keller non tivo reparo ao facer preguntas politicamente
incorrectas: “Por que nesta terra rica hai tanta pobreza?” –escribiu
en 1912. “Por que traballan os nenos nos muíños mentres miles de
homes non conseguen traballo?, por que as mulleres que non fan
nada teñen miles de dólares ao ano para gastar?”.
Esta coraxe para denunciar tan claramente as súas conviccións
tamén é ignorada no libro de Johanna Hurwith Helen Keller: Coraxe na escuridade (Random House, 1997). Aquí os seus logros son
resumidos na última páxina:
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A historia de Helen Keller foi contada moitas veces. Foi suxeito
de libros, xogos, películas, e programas de televisión. O Servizo
Postal dos Estados Unidos dedicoulle un selo, e unha organización
co seu nome traballa para axudar a persoas cegas. A vida de Helen
Keller estivo chea de silencio e escuridade. Mais ela tiña a coraxe
e a determinación de alumar os seus días.

Isto é o que entenden pola súa coraxe, ser suxeito pasivo, ser
unha icona, suxeito dos medios de comunicación, un nome detrás
dunha organización, e o mellor de todo, unha imaxe sobre un selo!
Que contraste co propio compromiso de Helen por ter unha vida
activa e produtiva! Así o escribiu na súa autobiografía en 1929.
Keller declarou: “Resolvín que independentemente do papel que
xogase na vida este nunca sería pasivo”.
Os nenos non aprenden que Helen Keller non só apoiou a organizacións para persoas cegas. O seu compromiso estaba tamén
na militancia de sindicatos radicais como o de Traballadores Industriais do Mundo, poñéndose en risco ela mesma. Tampouco
descobren o seu apoio a organizacións de dereitos civís como a
Asociación Nacional para o Progreso das Persoas de Cor (NAACP)
“Avergoñada na miña alma, contemplo as bágoas daqueles oprimidos do Sur que deben criar aos seus fillos na escravitude de seren
servos, porque alén está o opresor cos seus campos e viñedos exercendo o poder”, escribiu Helen. “O futuro de América descansa
sobre o traballo de 80 millóns de obreiros, as súas mulleres e os
seus nenos. Para poñer fin á guerra e ao capitalismo todo o que se
necesita é poñerse firme e plantarse”.
O seu compromiso e o seu traballo polo cambio político poñían
no centro aos obreiros, aos nenos que traballaban, aos oprimidos,
e por iso participaba en reunións e marchas, e organizábase cos
seus amigos para falar de política e planificar a estratexia. “Nunca
sentín que a escuridade do silencio me separase dos meus compañeiros”, escribiu. “Calquera sentido de illamento era imposible;
ao abrir as portas do meu corazón ao mundo, o mundo entrou”.
Helen demostrou a unión cos seus compañeiros de traballo unha
e outra vez. Un exemplo fascinante ocorreu en 1919, cando Ke48
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ller protagonizou Deliverance, unha película silenciosa sobre a súa
vida. Helen apoiou a folga da Unión de Equidade de Actores cando
rexeitou cruzar o piquete para asistir á presentación e se uniu á
marcha organizada por eles.
Os nenos tamén poderían aprender da compaixón de Helen, e
o seu sentido de responsabilidade na loita pola paz despois da súa
visita a Hiroshima e Nagasaki en 1948. Profundamente conmovida pola xente que alí atopou e as historias que describían, escribiu:
“Marcou unha profunda cicatriz na miña alma”. “Estou máis decidida ca nunca a loitar contra os demos da guerra atómica… e a
loitar pola paz”.

2.- Que ocorre con esta historia?
“Mentres me dediquei a traballar para as persoas cegas, a xente eloxiábame dunha maneira extravagante, chegándome a chamar a arcipreste dos cegos ou o milagre moderno”, confesáballe
ao seu amigo Robert LaFollete, un pacifista que se postulou como
terceiro candidato progresista á presidencia en 1924. “Mais cando
o meu discurso pon no centro á pobreza, e manteño que esta é
resultado dunha economía inadecuada, e que o sistema industrial
baixo o que vivimos é a causa da cegueira e xordeira na que vive
a maior parte do mundo, entón a cousa cambia”. Mentres viviu,
Helen loitou contra a tendencia dos medios de comunicación de
poñela sobre un pedestal como “modelo doce e bondadoso de discapacitada que venceu ás adversidades”.
A Fundación Americana para Cegos dependeu dela como portavoz, mais a algúns dos seus líderes arrepiáballes o seu activismo.
Robert Irwin, director executivo da fundación, escribiu a un dos
fideicomisarios: “O hábito de Helen Keller de rebuldar con comunistas foi durante moito tempo motivo de vergoña para os seus
amigos conservadores. Por favor aconséllena!”.
A partir da súa morte, o seu testemuño como activista pola xustiza social queda oculto baixo a alfombra. A súa biógrafa Dorothy
Herman conclúe:
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Ocúltase da súa biografía o seu socialismo militante, ocúltase o
feito de que unha vez tivo que ser protexida por seis policías tras
un discurso en Nova York seguido por dúas mil persoas, no que
denunciaba ardentemente, ante a admiración do xentío, a participación de EEUU na Primeira Guerra Mundial. A guerra –dixo
entre enxordecedores aplausos, era unha estrataxema capitalista
para escravizar aínda máis aos traballadores. Como ocorreu durante a súa vida, a imaxe pública de Helen Keller segue sendo a dunha
anxelical, asexuada, cega e xorda que ole unha rosa mentres sostén
sobre o seu colo un libro aberto de braille.

Mais, por que é tan conscientemente excluído o seu activismo
social das versións das súas biografías? Quizais porque a mítica
Helen Keller se converte así nunha icona moral, que transmite
unha lección politicamente conservadora, que acentúa a capacidade do individuo de vencer a adversidade persoal nun mundo
inxusto: “A sociedade está ben como está, e se non miren a Helen Keller! Mesmo ela que foi cega e xorda puido traballar sen
perder o sorriso. Venceu os seus hándicaps. Entrevistouse con
reis, presidentes e é lembrada polo seu traballo para persoas con
discapacidade. Con todo isto, que queixa pode facer vostede desta
gran nación?”.
Esta visión degradante de Helen Keller déixaa ancorada na súa
nenez. Nunca consegue ser un adulto; máis ben é enmarcada como
unha nena adulta que venceu as súas desvantaxes. Como ocorre
con outras persoas con discapacidade, Helen Keller non debe ser
definida pola súa cegueira ou a súa xordeira. Ela víase a si mesma
como unha persoa libre e independente, como ela escribiu: “Un
ser humano con mente propia”.
É hora xa de ir máis aló do mito deformado de Helen Keller,
repetido unha e outra vez nos libros ilustrados. É hora de deixar
de mentir aos nenos e compartir a verdadeira historia da súa vida
adulta e do seu traballo. Que mellor lección poden aprender os
nenos ca as recompensas propias dunha vida comprometida traballando pola transformación dun mundo máis xusto?
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3.- Grupo de investigación-acción Helen Keller.
A achega de Ruth Shagoury permitiunos albiscar a resposta. Os
responsables de Zinn Education Project permitíronnos traducir
o artigo e difundilo en España e Iberoamérica. Aínda sen moita
conciencia do que suporía esta iniciativa, como grupo de investigación-acción adquiriramos o compromiso de compartir o que estabamos a descubrir e por iso convocamos o acto público «Cando
abrín o meu corazón aos problemas do mundo, o mundo abriuse
para min» o 10 de febreiro de 2013.
Sen prevelo, o noso desexo por limpar a mirada leváranos á asociación. Asociarnos para poder responder á pregunta inicial. O
compromiso político de Helen Keller era unha provocación á promoción colectiva, ao protagonismo político na tarefa de construír
un mundo xusto; quizais por iso á historia non lle interese que
coñezamos estas vidas. Porque estas vidas contaxian esperanza,
contaxian entusiasmo e ganas de colaborar nesa tarefa.
Así o experimentamos xunto ás máis de mil persoas que acudiron ás facultades, colexios, asociacións, centros cívicos e culturais,
e escoitaron o testemuño de Helen Keller, e así foi como naceu
este Grupo de Investigación-Acción (GIA) que leva o seu nome.
Actualmente o GIA confórmano un grupo mixto e multidisciplinar de profesionais dentro do ámbito social, pedagóxico e artístico, e coa vocación de achegar co seu traballo experiencias de
promoción colectiva. Desde 2013 até agora traballamos na área
de Investigación e Difusión no que se enmarca o exemplar Prende
a luz. Escritos de Helen Keller ante a cegueira social3. Trátase do
único exemplar editado en fala hispana que aglutina unha selección de textos escritos integramente por Helen Keller, organizado
por capítulos en función do seu contido socio-político. Achega un
prólogo e unha biografía propia produto da investigación levada a
3 Prende a luz. Escritos de Helen Keller ante a cegueira social está coordinado por Silvia
Rumeu Navarro e editado por Arte Acción Edicións, Madrid, 2015. O libro consta dunha
biografía da autora e compendia oito artigos de Helen Keller traducidos por Marina Pozo
Cabeza, ademais dunha extensa referencia bibliografía doutros libros e artigos desta autora.
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cabo. Actualmente este exemplar está dispoñible grazas á ONCE
en sistema braille e audiolibro (facéndoo accesible a persoas cegas
e xordocegas) e en soporte papel grazas á Editorial Arte Acción.
Na área de «Artes Aplicadas» levamos a cabo os seguintes
proxectos:
• Teatro Atopo en LSE, LSE apoiada e lectura fácil. Trátase
dun texto de creación colectiva titulado Imaxinas?4 ideado por
mestres, intérpretes, amigos, familiares e persoas xordas, con
xordocegueira e síndrome de Down… «Podo regalarlle unha
pequena obra de teatro?», así comezan a súa actuación os que
queren representar Teatro Atopo en parques, estacións de
tren, aeroportos…
• Percusión corporal aplicada a persoas xordas, xordocegas, con
parálise cerebral e síndrome de Down. Comezamos a investigar as posibilidades da música corporal en persoas con déficit
multisensorial, ampliándoo a outros déficit e síndromes. O
noso obxectivo non é crear unha metodoloxía específica para
un grupo e si propoñer unha pedagoxía baseada no primeiro e
máis instintivo instrumento musical da historia: o corpo. Actualmente estamos a elaborar un material didáctico para o seu
desenvolvemento, buscando con iso poñer a linguaxe musical
ao servizo de calquera persoa.
Unha vez que empezamos non temos máis alternativa ca continuar, e na medida en que atopamos posibilidades de difundir o testemuño de Helen Keller envorcámonos niso. Se queren contactar
connosco poden facelo a través da web www.giahelenkeller.com ou
do correo electrónico giahelenkeller@gmail.com
GIA Helen Keller España
Traduciu Chema Felpeto
4 Imaxinas? é un texto teatral non publicado, de creación colectiva, no que participaron
unhas 15 persoas, impulsadas polo GIA Helen Keller. Teatro Atopo é un proxecto de teatro
que xorde ante a necesidade de transmitir aprendizaxes e lecturas compartidas do testemuño
de Helen Keller a persoas xordocegas dunha maneira accesible e creativa, utilizando ferramentas do Teatro da Escoita. Máis información en http://teatroencuentro.blogspot.com.es/.
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1.- Con mérito de seu
Case catro anos despois do pasamento de Jesús García Calvo
segue sendo moi pouco tempo para borrar a memoria afectiva, porque a memoria histórica dificilmente se poderá borrar, máis ben é
posible que co devir do tempo a súa obra poña en valor e actualice
a súa senlleira personalidade.
A recensión bibliográfica que se facía nun número anterior desta mesma revista, Encrucillada, no entanto da publicación Jesús
García Calvo. Feiraco, un modelo cooperativo para o desenvolvemento rural galego, deixaba clara cal fora a necesaria cooperación
de Jesús ao desenvolvemento dunha comarca rural e admirábase Manolo Regal de que dentro das loanzas escritas con motivo da súa morte non se recollese a de ser presidente de Cáritas
Interparroquial de Negreira, cousa que se facía no libro obxecto
da recensión e que neste artigo profundamos ennobrecendo aínda
máis a un home providencial en sentido estrito.
Hai varias formas de analizar a súa personalidade, pero a máis
práctica, e que posiblemente nos aproxima máis á súa figura, sería
a de ir segmentando e analizando o que nel era máis recorrente, como poden ser: o tema relixioso ou da transcendencia; a súa
concepción do cooperativismo dentro do mundo rural; o papel da
Comunidade Europea, despois Unión Europea, no referente ás
axudas PAC ao sector lácteo; e o desenvolvemento rural en Galicia,
máis concretamente no Val de Barcala.
A súa convicción cristiá, herdada dos seus devanceiros e vivida
intensamente na súa infancia, mantívose con carácter de permanencia, aínda que nalgunhas etapas estivese máis ben en estado
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latente, posiblemente fose revivida ou espertada pola constancia
relixiosa da súa dona, coa que tivo sete fillos, aos que tratou de
orientar dentro da fe cristiá.
Pero o seu maior compromiso social chega da man do clero
comarcal de Barcala co que se sentía moi identificado cando se
inicia un proxecto de desenvolvemento local. Estamos referíndonos, como logo veremos, á década dos 60 ao concluír o Concilio
Vaticano II que supuxo unha revolución social dentro da Igrexa
buscando un aggiornamento, actualización ou posta ao día do compromiso co Evanxeo que se tiña que manifestar na dignificación da
persoa e na que os laicos estaban chamados a ser máis protagonistas dentro dunha Igrexa renovada e renovadora de estruturas de
opresión que impedían progresar en igualdade.
A encíclica do venerable san Xoán XXIII, Mater et Magistra,
xa marcara claramente un novo camiño para o mundo rural, que
Jesús coñecía moi ben, así como outros documentos da Doutrina
Social da Igrexa desde a Rerum Novarum de León XIII, pasando
pola xa citada de Xoán XXIII e a Populorum Progressio de Paulo VI.
Doíalle especialmente a situación de subdesenvolvemento do
mundo rural galego que aínda persistía na década dos 60 do pasado
século. El propuxérase como reto persoal facer algo por aquel mundo no que nacera e no que vivía, orientando desde o seu despacho de
Rexistrador da Propiedade en Negreira e mediando ante os organismos estatais, como Ordenación Rural ou Concentración Parcelaria.
A súa preocupación levouno a apoiar e sensibilizar a moitos ante
os cambios daquela época, facéndolles ver o bo e positivo que ía
ser abandonar o minifundio, abandonar o concepto da “miña leiriña” por parcelas grandes máis rendibles e mecanizables, así como
o uso das masas comúns e a reforestación.
Na comarca de Barcala da man do clero, no ambiente do Concilio
Vaticano II –década dos 60 xa referida– estábase desenvolvendo
un movemento de xuventude rural católica cos poucos mozos e
mozas que non emigraran e que se facía notar na busca de horizontes novos, así como algúns grupos de laicos das parroquias xunto
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cos cregos máis sensibles e comprometidos, que foran contaxiando
un desexo de superar aquela situación de tanta precariedade económica que provocaba o abandono da terra e a emigración.
No medio deste ambiente foi cando o Cardeal Quiroga, a petición dos cregos da zona, autorizou a constitución de Cáritas
Interparroquial de Negreira que ía ser a impulsora definitiva do
ansiado cambio.
Alguén considerou que a persoa adecuada para presidir aquela
Cáritas Interparroquial, a primeira que existía no ámbito rural, era
aquel Rexistrador de Negreira, que acabou aceptando a proposta.
Desde ese momento converteuse no verdadeiro líder do cambio e
que entendeu perfectamente a mística de Cáritas, que quería pasar de ser asistencial a ser promocional, na que fosen protagonistas
e responsables os propios interesados no desenvolvemento que se
pretendía.
Como xa na comarca había moitas cooperativas parroquiais e na
historia de Barcala se coñecía moi ben o que iso significaba, houbo
unanimidade para asentir coa idea de constituír unha cooperativa
que fora dando forma a un desenvolvemento ambicioso nunha situación tan marxinal e subdesenvolvida.
De darlle forma encargouse Jesús con moita e moi intensa dedicación, arroupado por un grupo de agricultores de toda a zona,
xunto coa colaboración dos párrocos que promoveron xuntanzas
nas propias parroquias ou en instalacións privadas de Negreira
como centro comarcal.
Así naceu A Forraxeira, Cooperativa del Campo Forrajera de
Negreira, para comercializar, no seu inicio, a compra de fertilizantes e sementes, asesorar, etc., e de seguido, producir os propios
pensos que demandaban as explotacións dos socios.

2.- Presidencia de Jesús García Calvo
Jesús foi o primeiro presidente de Cáritas Interparroquial e tamén
o primeiro presidente do Consello Reitor da Cooperativa Feiraco.
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Posuía unha extraordinaria biblioteca e foi lector empedernido
que ía subliñando os textos que máis o impactaban e que logo citaba enriquecendo os seus artigos ou relatorios, pero, no contexto
que diciamos, chamáronme a atención dous que probablemente
marcaron a súa preocupación social:
– Movimientos emigratorios de Galicia, de Francisco Sánchez
López, adquirido o 15 de xaneiro de 1968.
– La renovación cristiana de la sociedad do Papa Pío XII.
O primeiro porque seguramente a emigración desertizadora foi
unha das razóns que influíron en Jesús para asumir un liderado
social evidente ante a lamentable sangría humana que vivía Galicia
naqueles anos. A emigración a Europa deixaba a Galicia e á nosa
comarca, por suposto, sen o recurso humano necesario para progresar, cousa que se notaba especialmente no rural. O segundo porque
Jesús era un estudoso da Doutrina Social da Igrexa (DSI), desde a
encíclica Rerum novarum de León XIII (1891) que fora marcando
unha revolución social na busca da dignidade das persoas. Xoán
XXIII publicou unha encíclica con especial incidencia sobre o mundo rural dos campesiños, a Mater et magistra (1961), que sensibilizou o traballo nas parroquias rurais nos anos anteriores ao nacemento de Feiraco; e tamén Paulo VI, especialmente coa encíclica
Populorum progressio –que Jesús coñecía e estimaba especialmente– presentaba un novo camiño para o desenvolvemento dos pobos.
No número 124 da Mater et magistra dise: “…está fóra de dúbida que os campesiños abandonan o campo porque ven en case
todas partes que a agricultura está en situación de desvantaxe, xa
sexa desde a efectividade do seu traballo ou do nivel de vida da
poboación agrícola”. E no 143 expresamente dicía: “Tamén convén
que os agricultores establezan asociacións propias, constitúan cooperativas relativas á súa profesión e estean presentes nos asuntos
públicos…”. Toda esta mensaxe propiciaba un espertar no mundo
rural e no ámbito das parroquias.
É evidente que Jesús era un home eminentemente social, que
pensaba con amplitude de espírito e actuaba con xenerosidade.
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Invitaba permanentemente a unirse para traballar xuntos sen esperar a que nos solucionen os problemas os outros, por iso nunha
ocasión, hai moitos anos, escribía:
Apréciase hoxe en España a presenza de importantes grupos de
presión que, na alternativa inflación-deflación, impoñen ao goberno a aceptación da primeira opción; grupos de presión empresariais, sindicais e incluso, xa por fin, agrarios: existe hoxe unha
floración reivindicativa que non deixaría de ser interesante estudar
como fenómeno sociolóxico e político; non obstante, nós non militamos neste campo e, por outra parte, cremos que a pura e simple
reivindicación, sen o apoio dun querer facer algo positivo e real
por mellorar as nosas estruturas económicas, pecaría dun van providencialismo infecundo.

O seu compromiso social foi unha constante na súa vida, presidindo: Sociedade de Caza e Pesca, Casino de Negreira, Uteco,
Caixa Rural da Coruña, S. D. Negreira, Cáritas Interparroquial
de Negreira (1968), Fundación Feiraco, Consello Social da
Universidade de Santiago, que incluso compatibilizou co seu traballo profesional ou coa presidencia de Feiraco. Tamén se lle fixeron moitos recoñecementos, como o de Comendador da Orde
do Mérito Civil Agrícola, Fillo Predilecto de Negreira, Medalla de
Ouro da Universidade, Medalla de Galicia, etc.

3.- Documentos que fundamentan a súa iniciativa
Denunciou, sempre que puido, as situacións de inxustiza social
en que se vivía na comarca. Daqueles primeiros anos (década dos
60) data un documento que denuncia a situación do partido xudicial de Negreira:
Sen ira, pero con verdade, pódese afirmar que a Administración
central do Estado reduce a prestación dos seus servizos aos que
son consecuencia directa ou indirecta da administración de Xustiza. E esta falta de asistencia, política, económica e social, chega
a límites de indixencia en materia de educación Nacional, peza
fundamental de todo desenvolvemento económico e social: toda
a función docente que realiza o Estado no ámbito do Partido Xu58
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dicial, redúcese a unhas poucas decenas de escolas de ensinanza
primaria radicadas con frecuencia a máis de cinco quilómetros de
distancia dos núcleos de poboación estudantil e sen vías de comunicación practicables nin medios de locomoción mecánicos.
¿Pode, con seriedade, pensarse na implantación dun xusto Plan de
Desenvolvemento Económico e Social e deixar á súa marxe a máis
do oitenta por cento da poboación dunha área económica verdadeiramente importante? Pode esperarse a alcanzar del óptimos
froitos (debidos en xustiza) deixando a máis de 300.000 habitantes
dos 380.000 que comprende a área, sen un centro de formación,
non xa superior ou técnica, senón de ensinanza media.
En definitiva, cremos que non pode pensarse nun desenvolvemento comunitario se se desampara a máis do cincuenta por cento da
comunidade.

Como dixen, entendeu perfectamente o papel da Cáritas que
presidía; como proba transcribimos parte dun documento que gardaba no seu arquivo persoal e que debemos situar a principio do
ano 1968, pouco antes de comezar a poñer en marcha a idea dunha cooperativa comarcal:
Cando hai pouco máis dun ano, xurdiu a idea de institucionalizar
Cáritas en esquemas un tanto distintos do que ata entón e desde a
súa fundación en España foran a súa característica máis acusada
(asistencia social), quizais para que servise de experiencia a desta
zona para unha ulterior xeneralización en todo o medio rural da
diocese; e cando se me ofreceu a responsabilidade da súa dirección, acepteina, consciente das enormes dificultades dunha creación ‘ex nihilo’, primeiro porque a iso me obrigaba o meu deber
cristián de solidariedade cos demais membros da comunidade; e,
ademais, porque, por fin, unha institución ecuménica por principio e de Dereito Divino podería trazar os esquemas sociolóxicos de
convivir a nivel rural, rompendo o hermetismo das rudimentarias e
tribais sociedades das nosas aldeas; e desde o centro deste mesmo
esquema, deberíase procurar impulsar o desenvolvemento económico da comarca, non como un mero expediente técnico, senón
como un aspecto máis do desenvolvemento humano integral; co
cal parecían previstos os dous presupostos que os especialistas do
desenvolvemento comunitario consideran quizais como os máis
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importantes: que se realice mediante a potenciación das forzas
endóxenas do grupo cunha toma de conciencia das súas necesidades e das súas posibilidades e que atenda ao desenvolvemento
do home como centro unitario de todas as posibilidades e disposicións, sexan culturais, sociais, espirituais ou económicas.

Segue a súa intervención –que debeu ocorrer ante autoridades
representativas da comarca– afirmando que “consideraba ineficaces todos os proxectos presentados no rural a escala provincial (Plan
Coruña), rexional (Plan Rexional de Galicia) ou nacional (Primeiro
Plan de Desenvolvemento Económico e Social), precisamente por
terse inspirado en criterios paternalistas ditados desde arriba e desde lonxe á comunidade cuxo desenvolvemento se pretende”.
Precisamente, o novo rumbo de Cáritas estaba inspirado na DSI
á que xa nos referimos e que Jesús tivo inicialmente en consideración. Buscaba un desenvolvemento universal no que os preferidos
fosen os máis débiles, que ofrecese posibilidades de participación,
que promovese a dignidade da persoa, a súa formación e benestar
(vida digna, que faltaba, evidentemente, no rural).
Outro documento persoal moi interesante é o da presentación
do Consello Interparroquial de Cáritas ás parroquias da zona:
Constituíuse no mes de marzo de 1967, integrándose en Cáritas
diocesana xunto cos Consellos interparroquiais de Santiago, A Coruña e Pontevedra; é o primeiro intento de integración comarcal
a nivel rural, quizais precisamente por iso, destacou como o seu
obxectivo fundamental o de promoción socio-económico-cultural
por estimarse que os condicionantes económicos, culturais e sociais son os que determinan un baixo nivel de desenvolvemento da
comarca. A mecánica da súa actuación concíbese conforme a técnicas de desenvolvemento comunitario que, ao mesmo tempo que
pretenden conseguir concretos obxectivos daquelas ordes, sirvan
de instrumento para unha máis ambiciosa tarefa de reestruturar os
esquemas sociolóxicos, con carácter permanente, sobre principios
de equidade, xustiza e caridade cristiá.
A colaboración de todos os fieis concíbese, pois, non só como unha
prestación para facer fronte ás inxentes necesidades que a formu60
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lación do problema esixe, si como pedra de toque para medir o
grao de solidariedade social, dunha parte, e, doutra, como vía de
perfeccionamento no quefacer comunitario; por iso é polo que se
solicita unha expresa manifestación de vontade en orde a unha
colaboración permanente coa institución mediante a subscrición –
voluntaria, tanto na súa aceptación como na cuantía da prestación
que se ofrece– do boletín adxunto que, en caso de obter favorable
acollida pola súa banda, determinaría a cota que na última semana
de cada mes a Cáritas Parroquial de Negreira solicitaría de vostede
e, en todo caso, o noso fraternal agradecemento.

Deste momento tamén é un documento ambiciosísimo sobre
Desenvolvemento Rexional de Galicia-Zona Piloto de Negreira, que
podería ser obxecto de moitos comentarios polo seu contido político e que parecería un programa de goberno para o rural galego,
só transcribimos unha parte do seu capítulo II pola súa relación co
que acabo de indicar:
Conciencia da pobreza como forza anímica e colectiva de desenvolvemento.
Sobre o concepto clásico da pobreza como inadecuación entre as
necesidades individuais e os medios dispoñibles para satisfacelas,
superpuxéronse, en méritos dunha profunda investigación nos
campos da psicoloxía colectiva, socioloxía e economía, unha serie
de notas que, se non chegan a aportar un concepto novo, dótana
de características antes ignoradas que lle confiren o rango de fenómeno específico para o estudo daquelas disciplinas científicas;
excede o interese meramente individual e, con iso, desenfoca os
criterios habituais do seu tratamento para constituírse en profunda preocupación, non xa dos moralistas, senón dos economistas,
dos políticos e, en xeral, dos reitores dos destinos das comunidades
humanas aos niveis rexional, nacional ou internacional. (…) Os
políticos acometen, ou pregoan como postulado ineludible do seu
quefacer, a realización de empresas de desenvolvemento económico rexional, a reivindicación –distribución de rendas– que en
xustiza lles corresponde a amplos sectores da comunidade nacional contemplados como categorías abstractas;(…) as organizacións
internacionais denuncian as grandes desigualdades entre pobos,
cooperan na promoción do seu desenvolvemento, refírense semEncrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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pre a comunidades políticas nas que, realmente, existen homes
pobres (moi pobres) convivindo con outros que son extraordinariamente ricos (baixo unha consideración individual non podería
comprenderse moi ben como se fala da total indixencia de zonas
como Hispanoamérica ou Oriente Medio nas que, seguramente,
se producen as maiores concentracións persoais de emporio económico); e é que, o home, como obxecto de estudo e tratamento,
deixou o seu sitio ás comunidades humanas nas que se integra. A
Igrexa, no perentorio prazo de pouco máis de medio século, ofrécenos dous claros testemuños deste cambio de orientación en dous
documentos pontificios de grande importancia: a Rerum Novarum
de León XIII e a Populorum Progressio de Paulo VI.

O documento ten 21 páxinas con innumerables anotacións persoais de Jesús, que na publicación: Jesús García Calvo. Feiraco, un
modelo de cooperativismo para o desenvolvemento rural galego se
recollen como notas a pé de páxina.
A súa obra persoal e comunitaria tivo un impacto decisivo no
despegue dunha economía rural que posibilitou evidentemente
unha maior calidade de vida e un espírito de convivencia moi loable e sustentable.
José S. Montes Pérez
Ex-director de Cáritas diocesana de Santiago
Presidente de Feiraco e AGACA
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In memoriam

Xosé Chao Rego: o delicado
xogo da liberdade
Daniel López Muñoz

Hai tanto que agradecer na aventura vital de Pepe Chao que,
posto todo así, en papel, parecería mentira, ou laudatoria hipérbole, unha esaxeración. Creo que aquí non se trata diso. Porque,
ademais, é máis que probable que a inmensa minoría que lea isto,
unha vez acomodados os lentes presbiteriais, tivera de facto a fortuna de experimentar, en vivo e en directo, a humanidade de Pepe,
incluída a súa humana e tenra fraxilidade, esa que compartía sen
reparo e con humor a esgalla.
Quizais a distancia e a maduración do tempo irá dando criterio
–a Galicia, á Ekklesía crente, á multicolor militancia da liberación
humana, … ao que quede delas tres– para medir a perda. Quizais, tamén, para valorar na súa xusta medida as súas achegas e a
enerxía e a creatividade dificilmente igualables dos seus inventos,
angueiras e xenialidades. E o empuxe, tamén, da súa esperanza-enacción, … que podía con todos nós.
Entre tanto podemos facer algo de síntese. E velaí o desafío: a
fórmula para sintetizar a Xosé Chao Rego.
O caso é que el, xeneroso coma sempre no reparto do saber, deunos sen pretendelo unha feliz fórmula, a que titula este artigo, para
axudarme así a saír do paso con elegancia. Foi repasando libros e
papeis que atopei esa acaída expresión no libro de conversas, e ao
fío da pregunta –case que tópica e obrigada– de se, como disque
certas voces comentaban, as súas iniciativas de fronteira e a súa
postura crítica coa deriva eclesiástica, nacían dunha frustración,
concretamente a de non ter chegado a bispo, cando era tido por
un reputado “bispable”. El contestoume con varias anécdotas ben
reveladoras da consistencia das súas opcións e prioridades, de posturas concretas que non eran precisamente as que un esperaría
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dun cálculo arribista. E remataba: “Polo tanto, frustración, que eu
saiba, ningunha, e nunca pensei nela, porque eu estaba entretido no delicado xogo da liberdade.” Velaí o tedes, Chao, en estado
puro, agasallándonos coa súa fórmula de síntese.

1.- A delicadeza: alicerce e marca da casa
A fórmula comeza, logo, por un adxectivo: delicado. A delicadeza
é unha acaída pincelada para comezar o retrato e, xa postos, para
darlle unha tonalidade imperceptible que impregne o fondo. É a
diferenza tenue, a calidade. Si, moito mellor que os méritos bibliográficos e profesorais, sen dúbida; máis que angueiras e militancias: a delicadeza no trato estaba na natureza e no hábito do noso
amigo: xenética e cultura, natureza e aprendizaxe reforzábanse.
Contábanos Sari esoutro día que Pepe, na etapa compostelá, era
o amigo das velliñas que vivían soas na rúa da Hortas. Que non
sabía de onde lle viña a cousa aquela, pero que era impresionante:
dunha ou doutra maneira, acababa falando e sabendo das súas
vidas. E que, cando el comezou a faltar, eran elas as que preguntaban por el. Estaban tocadas polo delicado interese daquel señor
que disque fora profesor no Rosalía. Era algo parecido ao que nos
escribira Raña, un dos inventores da Romaxe, xunto con Pepe, hai
varios anos, cando lle organizaramos unha homenaxe na Festa do
Lume. Escribíalle Ramón a Pepe, en referencia á súa nai: “Non se
esquece de cando, con motivo das xuntanzas de Boa Nova en San
Sadurniño, subías á cociña para darlle un bico e interesarte pola
súa saúde. Que cousa tan sinxela! Pois, mira! quedou gravada para
toda a eternidade”. Era así: o primeiro, as persoas, e o primeiro do
primeiro, as máis fráxiles.
Os trazos decisivos –insisto, hai que insistir– non son os méritos, fazañas, nin o número de libros publicados, senón falarlle
á xente polo nome, facelo con humildade, xerando un sorriso, e
non esquecer nunca os nomes; tratar os cativos como persoas, non
sentirse molestado por eles, e involucrarse no seu pequeno mundo
(Un día soa o teléfono na casa: colle o meu Simón, con dez anos,
64
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“Que tal Simón, xa hai tempo que non nos vemos”, di a voz de
Chao, “Pois iso mesmo digo eu”, resposta espontáneo o rapaz, … e
moito lle gustou o conto a Pepe, que non paraba de recordalo ben
anos despois); respectar a alteridade, a outridade, a liberdade en
acto que fai ao outro diferente a min, pero igualmente acollido. E
non usar o outro para a propia gloria, máis ben darse, ofrecerse,
prodigarse … en ideas xeniais, suxestións únicas, xenialidades para
escachar a rir ou remoer en silencio.
Delicadeza retroalimentadora e retroalimentada por unha honesta e liberadora experiencia crente: fraternidade universal aquí
e agora! Unha sensibilidade que foi profusamente practicada en
forma de acollida na parroquia de Santa Mariña do Vilar, unha
casa sen chaves, como o máis natural. Alí, por exemplo, funcionou
a casa de tócame Roque, por pura e delicada sensibilidade cara a
unha persoa tirada, sen fogar, que Pepe levara a un centro e que
non fora moi ben recibida pola superiora, co argumento inapelable
de que aquela institución “non era a casa de tócame Roque”. E
Pepe retrucou para si: «pois logo, haberá que creala». E, con tan
acaída denominación, fixeron na parroquia unha casa refuxio para
os que a precisaban. Esa mesma acollida natural é a que levou a
unha reveladora circunstancia, que el mesmo conta ao fío do seu
relato sobre a represión obreira do 72:
Dábase a casualidade de que Amador e Daniel foran fregueses
meus e de que os Niebla tratábaos, ademais, porque Daniel tiña
un sobriño, rapaz que levaba vivindo comigo desde que lle morrera
a nai, ‘O fillo do cura’, dicía a xente con benevolencia e tenrura
maliciosa.
Chao practicou o que era, o que tiña de seu e o que cultivara no
seu espírito con agarimo: esa delicadeza para coa fraxilidade. E resulta que ese cultivo da boa terra da delicadeza ten consecuencias
e implicacións vitais, temáticas e políticas. “A miña actuación pastoral non estaba politizada conscientemente, pero dela derivaban
consecuencias políticas que curiosamente eu tardei en clarexar e
asumir”, dicíanos. Será por iso que tivo problemas, sen pretendelos
directamente, co Tribunal de Orde Pública. E esa delicadeza era
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un filtro, unha peneira cada vez máis esixente, nas súas prioridades
temáticas: as raíces do antifeminismo (A muller, que cale!, TresCtres 2004); o tratamento social da homosexualidade (A condición
homosexual, Galaxia 1999); a situación e o futuro dunha envellecida sociedade rural (en Itinerario da conciencia galega, Laiovento
2001; entre outros); etc …
Resulta sorprendente hoxe en día con canta xente se atopa un
por Galicia que se declara impresionada –que leva impreso o recordo e a marca: “esa persoa marcoume”– por Pepe Chao como
profesor. Esa pegada ten que ver coa súa competencia, fixo, e coa
súa coherencia, tamén, pero sobre todo coa delicadeza do profesor
que confía nas persoas.
E, por suposto, a delicadeza para aquilo que é fráxil levouno,
non podía ser doutro xeito, á súa contaxiosa renacenza galega –
unha conversión animada por boas compañías–, á súa paixón por
poñer luz e reconciliación no noso sermos galegos e galegas, con
serena autoestima, coa querenza por sabérmonos mellor e querérmonos máis. A conversión de Chao á causa galeguista –posterior
á súa experiencia parroquial no Ferrol obreiro– foi todo menos
epidérmica: foi unha metanoia. E seguindo o noso fío: supuxo,
dalgún xeito, a descuberta de que a delicadeza, se galega, … pois
aínda é máis delicada, por aquilo de que levamos o matiz, a lentura
e a harmonía gravados a lume.
O feito diferencial galego pasa a ser un tema transversal, xa falase do relato hebraico ou do da psicoloxía evolutiva: o idioma,
dialecticamente relacionado coa idiosincrasia,
gravado na pel coma unha tatuaxe de pertenza … porque quen
fala non só constrúe un determinado mundo de percepcións, senón que tamén é construído por el… (xa que) existe unha estreita
relación entre a lingua e o psiquismo; aí está a sintaxe galega e .
a abundancia de eufemismos e perífrases, as afirmacións non categóricas, sempre matizadas, ata o punto de que se estableza para
unha pregunta, ao mesmo tempo, unha negación e unha afirmación –non sí?– , como se se quixese establecer, tamén no rexistro
verbal e non só no comportamento social, esa harmonía de contra66
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rios que nos caracteriza. … Preferimos os futuros analíticos –has
facer– aos sintéticos –farás–, pois somos pouco amigos das afirmacións categóricas: Polo si ou polo non.
Pero non só a fala: el repara e profunda en temas clave como a
maternidade do espazo (territorio e paisaxe); a nosa historia como
síntoma e revelación; o crucial século IV da Gallaecia priscilianista; e transita pola antropoloxía, a historia, a xeografía humana, a
relixiosidade, a psicoanálise … e máis que podería se o señor Parkinson non tivese a falta de delicadeza de entremeterse.
A delicadeza para coa fraxilidade, logo, tamén a fraxilidade da
matria galega, foi don e cultivo nunha maneira sincera, expansiva
e inseparable de ser e actuar: como galego renacido, crente crítico
e estudoso infatigable.

2.- O xogo, o símbolo, a linguaxe … e a festa
O xogo, o retruque, a retranca, o brincar das palabras, o duplo
ou triplo significado, o meta-significado que só se albisca de terceira volta, a metáfora, o simbolismo, esas cousas que suxiren máis
do que son e moito máis do que aparentan, a liturxia poética e a
poesía como liturxia da vida. No número 5 da revista Encrucillada
escribía Chao sobre a necesidade de crear unha simbólica galega,
e no número 23 escribiu outro artigo de título revelador –como era
propio nel, mestre da comunicación: O animal que xoga. Ensaio
sobre a Festa.
Comentaba daquela a súa fartura –estabamos no 1981 e facía
referencia a un relatorio no fervedoiro político do 78– de que as
celebracións litúrxicas fosen non só aborrecidas senón tamén –
froito das circunstancias políticas– nalgúns casos tan tensas e concienciadoras que corriamos o risco de dar só como válida unha
fe crispada, máis elitista ca a popular. Chao porfía nunha volta á
utopía na tripla función que lle outorga Bloch: “non só a (función)
medicinal e maila profética, … senón tamén, e aínda preferentemente, a cantora”. E servíndose do contrapunto nietzscheano
entre Apolo –rectitude, orde, beleza, perseverancia– e Dionisios –a
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desorde, o impulso, a troula, a vida desbordada–, pregúntase ata
que punto o apolíneo, sen o dionisíaco, non dexenerou en moralismo, en rixidez, en dogmas que deixaron de seren doxa, ou louvanza, para seren corsés paralizantes. Chao estaba preñe de Romaxe.
Era xa o Chao dos Cruceiros, da Irimia que quería nacer. “O
home é un animal que fala”, dicía Chao, “pero tamén se fala co
corpo e cos xestos, ás veces principalmente con eles”. E, por outra
parte … como poderá a persoa expresar o que a transcende? Como
falar o inefable? Existe unha mediación: o símbolo.
Inscrito na persoa de Pepe Chao estaba o xogo coa palabra e a
palabra como xogo, e como transbordador, insistía el, metáfora que
pode levar dun nivel a outro da experiencia humana, que suxire,
que desvela.
A linguaxe en Chao non era precisamente chá. A planicie mental e comunicativa de al pan pan… éralle totalmente allea. Exercía
de galego. E a comunicación e a linguaxe eran recorrentemente
centro de súa reflexión e da súa práctica, porque era deses raros
espécimes capaces de encarnar o que reflexionaba e reflexionar o
que practicaba.
Como expresar, logo, de maneira significativa a experiencia relixiosa na sociedade secularizada e positivista, pero famenta de rito
e emoción? Como facelo despois da sospeita e da crítica moderna
e posmoderna? Como facelo nunha Europa e nunha Galicia poscristiás?
Non, desde logo, retrucaría Chao, “nunha linguaxe fósil, catalogada en formulacións metafísicas. Si nunha linguaxe móbil,
con capacidade de desprazamento, que iso significa a metáfora”.
Revisar o helenismo; volver ao pensamento hebraico, suxerir con
imaxes, non discursear con conceptos. Habería, logo, que acompañar os tempos e cuestionar o imperio do racionalismo. Superar
aquel enfrontamento estéril entre razón e fe, sempre difícil, pero
totalmente irresoluble desde unha ancoraxe no universo mental do
medievo, e con tantas reminiscencias neoplatónicas. E, xa en Galicia, da man do noso pouso étnico, valorando a nosa conexión priscilianista: retomar os topos hierofánicos, punto de apoio do pobo,
68
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pois o noso pobo vén facendo historicamente festa con motivo dos
magostos, fiadeiros, maios, e outros moitos aspectos naturísticos
… e que existe toda unha topografía sagrada en pedras, fontes,
ermidas nos curutos dos montes. Porque, se algo teñen a nosa privilexiada natureza e a nosa paisaxe, é precisamente o seu carácter
íntimo e recolleito, grandioso ás veces, sempre aloumiñante, que
as converten en banquete numinoso para os nosos ollos. E (iso)
… a Igrexa non o incorporou senón que o liquidou ou substituíu.
Porque non soubo ver ou porque lle matou a vista a ideoloxía racionalista. Perdeu a ocasión de xogar á nosa cultura e de facer un
culto axeitado.
Cómpre, logo, liquidar a hipoteca metafísica, en expresión
chao-reguiana, e transitar cara á única linguaxe relixiosa posible:
a simbólica. “Se falamos dun ateísmo semántico, é porque hoxe
hai moita xente incapacitada para crer por culpa da linguaxe”. E,
abundando nesa liña de reflexión, ampliando como sería do seu
gusto o concepto de linguaxe ao xesto, símbolo, á iconografía, aos
imaxinarios, ás liturxias, ás arquitecturas, ao tecnolecto saduceo,
á expresión corporal, poderiamos falar tamén, aínda que el non o
escribise exactamente así, dun ateísmo estético, resultado da distancia e a repulsión entre os sistemas culturais e simbólicos do
dentro e do fóra da milenaria institución que outorga as patentes
de ortodoxia.
Por iso a metáfora –a clave poética, ampliando o argumento– é o
instrumento para expresar o que el chamaba “brinco da fe”… “é a
chave que nos abre a porta do santuario; o transbordador que nos
leva á outra beira”. Porque o símbolo non define, suxire e, como
dixo Paul Ricoeur, evocando unha frase de Kant, o símbolo dá que
pensar …
O xeito de Pepe foi o coidado do simbólico. E aplicouno xa,
para comezar, no que poderiamos chamar a súa xeometría pastoral: horizontal e redonda. O «onfálico» fronte ao «fálico». Por iso
dispuxo un templo circular, coherente cunha versión polifónica do
encontro e do rito –non un concerto solista–, unha apertura entre
iguais, porque, como nos dicía: “cando o ámbito é rectangular es70
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tamos condenados a ter como paisaxe a caluga do de diante”. Era o
que Pepe, xenuína expresión, chamaba a “circulatura do cadrado”.
Unha horizontalidade circular, que aplicou tamén na súa docencia, como profesor de lingua galega, no instituto ou en tantos cursos a diferentes colectivos.

3.- Fervenza creadora de liberdade
Na súa orixinal e celebrada –ben celebrada, abofé– versión dun
Noso Pai galego, Chao fala, referíndose a Xesús de Nazaré, “do seu
camiñar honrado desde o berce ata a cruz”. Honrar a conciencia e
actuar en consecuencia, con liberdade, foi un vector forza, unha
constante na súa peripecia vital.
Sen remontármonos máis atrás –onde estaría, entre outras, a
etapa mindoniense, que moitos, como o recordado Bernardo G.
Cendán, teñen rememorado con emoción e agradecemento–, a
traxectoria de Chao como párroco de Santa Mariña do Vilar foi
apaixonante. Estivo marcada por xestos que falaban, dun estilo
contaxioso; pero había máis: Chao tiña un pensamento estratéxico; había unha visión e obxectivos coherentes cunhas actividades
ben planificadas.
A forma de vivir, o estilo e os xestos eran a infraestrutura material sobre a que se edificaba, e na que se lexitimaba, o anuncio,
a celebración, a proposta comunitaria esperanzada. Por diante, a
propia vida, o saber estar. O non cobrar nunca por nada, unha austeridade transparente, a casa aberta. Detalles fundacionais, como
aquel que contaba de devolver a uso colectivo, festivo, a leira do
adro que estaba arrendada a un particular. A xa citada casa de tócamerroque; o acoller e o compartir: “chegabas á casa e atopabas
xente tocando a guitarra, facendo a comida, e tíñamos con frecuencia hóspedes …”
Despois, ese impulso estratéxico, a intelixencia: organicei varios
grupos de cursos dunha semana, impartidos por min …: tres grupos
de rapazas, dous de matrimonios e dous de rapaces traballadores da
Bazán … isto deulle un pulo inicial á parroquia, que foi acompañaEncrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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da dunha catequese de nenos, outra de rapaces e adultos, amén de
experiencias litúrxicas que chamaron a atención.
Todo feito desde esa xeometría pastoral –horizontal e circular–
xa comentada. E Chao facía propostas concretas: a reforma a acometer nas parroquias galegas non era nada complicada:
nas igrexas rectangulares, a reforma é moi sinxela: sitúase no
centro lateral e, rodeando ese altar, os asentos. Non estaría mal
unha lareira que dese calor humana, tanto real como simbólica,
pois ela foi o centro doméstico de narración das tradicións. Penso
tamén que a presidencia de celebración podería levala un peculiar
presbiterio que sempre existiu en partes da nosa Galicia: os petrucios poden rodear ao párroco, os representantes de idade –ou non
de idade–, das aldeas, barrios ou lugares, como se lles chame.
Con todo, o adro era fundamental, toda unha institución; lembraba un rapaz de dezaseis anos que nunca viña dentro da misa,
pero sempre estaba á saída no adro. Un día pregunteille como tal e
el díxome algo así: ‘é que eu non creo en nada pero neste adro estase moi a gusto’. De feito, en relación coa parroquia estruturouse
toda unha actividade cívica.
E, aínda máis, tivo algo de revelación e símbolo: a fronteira, a
laicidade, a civilidade … como novo espazo vital.
De feito o adro, como lugar simbólico, é o que marcará a última
etapa de Pepe Chao, a que precisamente deu maior proxección á
súa figura. Pepe secularízase nun proceso ben xestionado no seu
interior, pero marcado por algo doloroso: esixíaselle, como el dicía, declarar nulo, como un gran erro, o seu exercicio como crego.
Como renegar do seu paso por Santa María do Vilar, da que nos
confesaba: “foi a gran verdade da miña vida”? Como anular unha
actuación clave nese acervo experiencial que toda persoa precisa
para sentirse reconciliado coa súa propia historia?
Desde a liberdade reconquistada, a galeguidade renacida e esa
benquerida honestidade de conciencia, Chao Rego comeza unha
nova andaina, unha inxente actividade creadora. Os cruceiros,
aqueles encontros de reflexión e celebración, a estreada Romaxe
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de Crentes, a Asociación e a revista Irimia. E máis: a festa do
lume, o bienio irmandiño, as pasantías teolóxicas, os sábados bíblicos …
Irimia aglutinaba. Irimia é filla duns tempos difíciles para os
que andaban polos camiños da fe cristiá sen renunciaren a ser
xente do seu tempo, do seu país e das causas nobres da súa hora.
Irimia permitiu que moitos e moitas encontraran o espazo necesario, e xusto a tempo, para sobrevivir como crentes. E para renacer
a unha forma de fe na que non só é posible, senón necesario, estar
do lado dos últimos, ser obreiros de utopías, defender a liberdade
humana, celebrar a diversidade e desenmascarar o secuestro nacionalcatólico de Xesús de Nazaret. E en Irimia, Chao é a clave
para artellar outro relato, outro simbolismo, outra identidade reconciliadora.
Chao vai encarnando vitalmente a ruptura do dualismo: tirar
as consecuencias prácticas do que el chamaba esquerda teolóxica
(que era a que botaba a faltar no noso contexto). Precisa recompoñer a súa relación coa Igrexa e reformulala: “Eu amo apaixonadamente a Igrexa, pero non creo nela, … (precisamente) porque son
unha persoa tradicional –que non tradicionalista– e iso prohíbemo
o Concilio de Trento”. Primeiro paso, logo, a superación práctica
do eclesiocentrismo.
E transita, en plena cicloxénese wojtyliana, letal, cara a un reinocentrismo, para o que reivindica a célebre expresión de Schillebeeckx: “fóra do mundo non hai salvación”. A Igrexa de Presenza,
institucionalmente potente, herdeira da cristiandade, está fóra
de lugar, fóra do mundo e fóra do futuro. A causa do Reino está
emancipada da tutela eclesiástica. O futuro líbrase no mundo. O
catolicismo corre o risco de aparecer coma un gueto, unha dimensión sectaria pechada en si mesma… que fóra do mundo non hai
salvación significa que esa salvación se vai realizando na historia
humana. E segue razoando con Schillebeeckx: “O decisivo non é,
logo, o expreso recoñecemento ou negación de Deus, senón a resposta á pregunta: que lado elixes na loita entre o ben e o mal, entre
os oprimidos e os opresores?”
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Nesas claves estaba Pepe Chao remoendo a súa derradeira iniciativa, coincidindo co diagnóstico de Parkinson. Coincidía tamén
coa conclusión daquela mobilización civil –e por iso mal comprendida por quen non superou vitalmente “o estrabismo teolóxico, ao
pretender mirar algo por un lado como humano e por outro como
cristián”– chamada Bienio Irmandiño, que foi un punto de encontro entre persoas de moi diferente identificación relixiosa, pero
unidas na causa xusta de devolverlle á lingua galega o papel que lle
foi negado por séculos de práctica eclesiástica.
Chao estaba daquela preocupado polo esmorecemento acelerado da parroquia galega: tanto no seu plano civil, de unidade básica
de poboamento, como na súa vertente de comunidade de identificación e práctica relixiosa. En Itinerario da conciencia galega realiza un esforzo de síntese e teorización sobre o futuro demográfico
e territorial de Galicia. Reivindica a vitalidade da comarca como
instrumento de revertebración do territorio. E conecta esa realidade coa necesidade dunha nova maneira de construír comunidade
cristiá, dentro do mundo, galega, como pousada para compartir
e celebrar a fe dos cristiáns utópicos (xa non arcádicos), dos que
ancoran no futuro, capaces de servir a causas xustas civilizadas, en
pé de igualdade, pero con ese plus de fundamentación e de esperanza chamado fe e que se celebra en comunidade, con ese acervo
de simbolismo e festa, en camiño, sempre en camiño. El barallaba,
para a denominación desa comunidades, a de «cristianías».
E nesas andou, entre outras moitas, sempre buscador, entretido
no delicado xogo da liberdade, vivindo con intensidade unha profunda e honesta experiencia humana, que debe ser a única que
permite tocar, coa puntiña dos dedos, ese Misterio amoroso do que
sempre estaremos, como moito, na fronteira.
Daniel López Muñoz
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Para a lembranza de José Alvilares
Antonio García Santesmases

No seu magnífico libro Memorial de agravios conta Alvilares a
súa experiencia en Madrid a principios dos anos setenta. Eran os
anos anteriores á morte do ditador e aquel Doutor en teoloxía pola
Universidade gregoriana chegaba a Madrid para facer a carreira de
Filosofía e poder dispoñer do título de licenciado que demandaba
a nova lei de educación. Posteriormente faría oposicións a profesor
de instituto e presentaría a súa tese doutoral na Universidade de
Santiago.
Estamos, pois logo, nos cursos 73-74 e 74-75. Xa se produciu
o final tráxico da Unidade popular en Chile e era incuestionable a
hexemonía intelectual do marxismo nos ámbitos estudantís. Atreveríame a dicir que dos distintos marxismos, e é aquí onde entra a
experiencia de Alvilares que querería evocar. Alvilares tiña corenta
e cinco anos e atopábase con novos estudantes duns vinte anos
que estabamos influídos pola cultura do 68. Foi aí onde se produciu a sorpresa de Alvilares ante o que vía e oía e a necesidade de
intervir e marcar unha posición propia. Unha posición que algúns
de nós só chegariamos a entender cando viaxásemos a Galicia, a
unha Galicia nova e distinta que descubririamos grazas a el.
Naquela cultura do 68 tiña unha gran relevancia o impacto da
teoría crítica da sociedade. Especialmente xogaba un papel esencial a lectura de Marcuse e o freudomarxismo. Para un home da
mentalidade de Alvilares aquelas proclamas acerca da cultura da
represión e da necesidade de superar a cultura dominante por
unha nova cultura estético-erótica eran motivo de alarma. Non
comprendía como era posible compaxinar aquela liberación sexual
coa seriedade do compromiso político; nin tampouco acababa de
ver a consistencia naquelas lecturas marxistas da realidade ás que
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achacaba unha distancia da realidade concreta, do auténtico pobo,
do que, dicíanos el, tanto falabamos e tan pouco coñeciamos. Era
igualmente remiso a aceptar a crítica á relixión que se exercía dunha forma indiscriminada sen coñecer outras formas de cristianismo coas que el se identificaba.
Para mostrarnos a outra cara da realidade convidounos a acompañalo a coñecer a José María Díez Alegría, que xa estaba de volta
a España (tras todos os avatares vividos pola publicación do seu
libro Eu creo na esperanza ) e vivía no Pozo co Padre Llanos. Lembro unha daquelas visitas que coincidiu coa presenza de Alfonso
Carlos Comín, que acababa de publicar a súa obra Fe en la tierra.
O orgullo de Alvilares era enorme cando nos mostraba aos novos
estudantes a realidade daqueles cristiáns marxistas que lle facían
evocar os seus diálogos con Xesús Alonso Montero e con outros
intelectuais comunistas.
A partir de aí e aos poucos foinos descubrindo a súa memoria,
as súas lembranzas, a vivencia de Roma con Díez Alegría e a súa
participación na Asemblea Conxunta Bispos-Sacerdotes de principio dos setenta. De todo iso fala no seu libro de Memorias. A
participación naquela aventura marcouno para sempre.
Non se entenden as súas últimas obras Penitencia pública y El
contagio del tedio sen ter en conta a súa fidelidade ao momento en
que foi posible unha Igrexa distinta. De todo iso falabamos moito
cando viña por Madrid e comiamos con Díez Alegría e Xulio Lois,
os dous tamén finados.
Son moitas as experiencias que podería relatar, pero para ser
breve referireime unicamente á súa gran admiración por Ignacio
Ellacuria. Viviu o asasinato dos xesuítas no Salvador dunha maneira desgarrada e empeñouse en que tiñamos que facer unha
homenaxe en Lugo á súa figura. Homenaxe ao que acudimos algúns compañeiros daquela facultade de Filosofía que eramos profesores na UNED (como Carlos Gómez) e ao que pedimos que se
sumase un xesuíta vasco que tratara a Ellacuría e acudira á Uca
no Salvador a apoiar. Refírome a Alfredo Tamayo, tamén finado
recentemente.
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Aquel acto no círculo das letras de Lugo estivo unido a outras
moitas actividades de presentación do seu libro Dios en los límites
con Manuel Fraijó e de prologar a súa obra Dignidad e indignidad
de la política. Nesta mesma revista comentei a súa obra Aínda é de
noite provocando a súa replica sempre aguda e incisiva.
Moitas destas cousas están escritas e pódense consultar, pero a
lembranza que querería evocar para terminar é a primeira sensación que tiven ao coñecer Monforte e Samos, Chantada e O Incio da man de Alvilares. Ese mundo rural que tanto entusiasmaba
a outro compañeiro de Facultade —Juan Carlos Tabares—, que
quedaba extasiado con aquelas paisaxes. Recordo a Alvilares ensinándonos os libros de teoloxía e de literatura que fora acumulando
ao longo dos anos. Ao ver a súa biblioteca, podíase reconstruír a
historia de España.
Do mesmo xeito que o seu libro de memorias comezaba co neno
que ingresa no seminario en plena guerra civil e permitía coñecer
a vida galega, romana e española durante os anos corenta, cincuenta, sesenta e setenta, a súa biblioteca reflectía a lectura de
Aranguren, de Laín, de Marías en edicións de final dos corenta e
principio dos cincuenta. A partir de aí podíase seguir a evolución
do catolicismo español, a importancia do Vaticano II, a admiración
por Ruiz Giménez, a relevancia no persoal e no político de Díez
Alegría, as disputas de final dos anos sesenta e a frustración polo
ocorrido durante o pontificado de Karol Wojtila.
Alvilares sempre foi fiel ao espírito de Xoán XXIII, ao compromiso de Ellacuría, á lucidez de Díez Alegria, á amizade de Xulio
Lois e á traxectoria política do seu compañeiro Anxo González no
Incio. Ese era o seu mundo e a eles dedicou os seus libros. Sería
insuficiente, con todo, lembrar un Alvilares basicamente político.
Érao. Non cabe dúbida, e de aí a aparición nos medios de comunicación de obituarios que falan da súa denuncia da corrupción en
Lugo e da súa crítica á involución eclesial, pero había outro Alvilares —fascinado pola literatura e sempre propenso á lectura dun
mundo poético— que só era posible captar cando un o vía pasear
por Chantada.
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Esa paisaxe marcárao para sempre, de aí a súa insistencia na expresividade, na necesidade de deixarse seducir por un mundo que
reflectía unha beleza escondida e unha orde imposible de atopar
a primeira vista. De aí o seu receo a unha razón demasiado racionalista e a súa desconfianza aos debates excesivamente teoricistas.
Inmediatamente interrompía e rompía a conversación con algunha
chanza, con algunha broma. Tiña por iso un receo inequívoco aos
“Profesores de Filosofía” da capital (fose esta do Estado ou da comunidade autónoma) e unha señardade nunca perdida polo cura
rural, por ese cura rural que Bernanos caracterizou e ao que volvía
unha e outra vez.
Para pechar esta homenaxe ao amigo desaparecido, nada mellor
que reproducir unhas palabras de Diario dun cura rural: “escoitamos cousas moi interesantes, case apaixonantes, ditas no ton preciso, pois o encantador ancián ten os proídos minúsculos e inocentes dun profesor de letras e coida tanto a súa dicción como as súas
mans … son de natureza moi áspera, basta, pero teño que confesar
que o clérigo letrado me causa sempre horror” (p.12).
Como lles pasa a tantos intelectuais que non soportan aos intelectuais, Alvilares rebelábase fronte ao crego letrado; el, que durante tempo fora o único Doutor en teoloxía de toda a provincia.
Esa combinación entre o apego á terra e a paixón pola paisaxe
explicitábase cando viña á “capital”; viña a Madrid ver as novidades
bibliográficas e conversar cos amigos, pero saía inmediatamente
correndo para poder volver canto antes á súa terra. Nunca podías facer plans durante moito tempo porque sempre saía correndo
cando menos o esperabas. Todo iso formaba parte da súa personalidade e do seu atractivo. Os que o coñecemos botarémolo sempre
de menos e lembraremos aquel día en que nos foi recoller ao Mosteiro de Samos para ensinar a aqueles estudantes a realidade do
auténtico pobo. Así era Alvilares e así, creo, lembrarémolo sempre
os seus amigos madrileños.
Antonio García Santesmases
Catedrático de Filosofía Política da UNED
Traduciu Xesús Portas
78

Encrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016

Para a lembranza de José Alvilares

In memoriam

Carta aberta para Balbino
na morte do seu pai
Xaquín Campo Freire de Roca

Querido Balbino:
Conmóveme profundamente verte chorar hoxe. Porque eu
tamén choro. Coñecémonos desde hai corenta e seis anos. Foi
da man dun amigo común, D. Manuel Espiña Gamallo. Cando
aquel día me falou de teu pai fiquei prendado de ti e prendido
de vós.
Canto vos queremos na miña familia desde o día que eu vos
metín na casa da miña nacenza! Mesmo me parece coma se fósemos dos primos máis levados. E de verdade é así. En vós atopamos
sempre o mellor retrato de familia. A tal punto, que desde daquela
os nosos cans non quixeron endexamais outro nome que non fose
o de Pachín.
E cando ían morrendo, no testamento dos cans, ao abrilo, tamén tiñan disposto seren soterrados debaixo daquela cerdeira das
cereixas grandes que nos facían devecer a todos. Ao quitármoslles
as coias, alí estaban os dentes dos nosos Pachíns que desde o seu
ceo nos levaban a outras lembranzas máis fondas, coma cando che
morreu o padriño: “Eu non entendo as caras do mundo”, dicías
ti.“Que desexos teño de ser grande!”.
E agora que xa o somos e estamos a chorar os dous polo teu pai,
eu non sei se ti chegaches a entender as caras do mundo. Eu, de
todo, non.
Querido Balbino. Faleiche do Padre Manuel Espiña, moi amigo
do teu pai, hoxe defunto. No ano 1969, nun encontro con moita
xente, presentouse un libro que fala de ti. Cando hoxe souben da
nova collín, outra volta, con gran respecto e emoción o libro. Ten
o número 39 dunha edición numerada.
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Paseniñamente funme achegando á pasta. Mirei aqueles ollos
grandes do debuxo na parte baixa na fiestra. Parei moito tempo
fitando nel. E na parte alta: Memorias dun neno labrego. Vagarosamente pasei a fixarme en min mesmo: No Balbino que fun e sigo a
ser. E na aldea de Roca. Nos nenos labregos e pobres que eramos
todos. Que ben nos coñeceu o teu pai! E profundamente emocionado a humedén volveu aos meus ollos. A eses mesmos ollos que
aínda medraron máis, ao ver que o teu pai do seu puño e letra escribira para min: “Cordialmente. José Neira Vilas”. Encolléuseme
o corazón de gratitude persoal. Porque só se ve ben cos ollos do
corazón, meu querido Xosé Neira Vilas.
Pasei dúas follas. E daquela enchinme de rabia. Atopeime coa
traizón. O teu pai, meu Balbiniño está sendo asoballado na súa
sagrada memoria polos que teñen e temos a obriga de facerlle honras. Vexo nun xornal de onte que a un 40 % de nenos de Galicia nin
lles amosan unha palabra de lingua galega nos colexios. E o libro
está dedicado a eles, a nós, os eternos nenos: “A tódolos nenos que
falan galego”.
Mañá estarán contigo, querido Balbino, en primeira fila para
as televisións, os que son os máximos responsables desta desfeita:
Son os do bilingüismo harmónico. Porén dime o corazón: Galicia,
como Roma, nunca pagará a traidores.
No 1960, en Buenos Aires, ao final do caderno que teu pai lle
deu ao Alberte escribe así: “Hai quen di que todo o que nos acontece está sinalado de antemán. Eu non creo tal cousa”.
Pois eu tampouco. Hai moito por escribir e construír. E por ler.
Eu seguirei de por vida lendo a aquel neno labrego.
Bicos, Balbino, e honra para o teu pai.
Xaquín Campo Freire
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Europa, terra de acollida???
Documento da Paz 2015
Coordinadora de Crentes Galegos-as

A Coordinadora de Crentes Galegos-as, conformada por asociacións da Igrexa de Base de Galicia, como vén realizando de forma habitual, presenta, en torno á celebración do Día da Paz, o
seu documento Europa, Terra de Acollida???, cuns fortes interrogantes, que cuestionan esa afirmación inicial. Parecíanos imprescindible, como fillas e fillos dun Deus que é amor e paz, abordar
neste momento esta realidade tan significativa, cuestionadora e ao
tempo estimulante, que estamos a vivir.

1.- Sobre persoas refuxiadas
No ano 2014 había no Mundo, segundo datos oficiais, 59,5 millóns de persoas desprazadas do seu lugar de orixe a causa de persecucións, conflitos, violencia xeneralizada ou violación dos dereitos
humanos. Ademais de Siria, atopamos persoas refuxiadas, entre
outros moitos lugares, en Sudán do Sur, República Centroafricana, Etiopía ou Uganda, en África; en Afganistán ou Paquistán, con
conflitos endémicos, en Asía; en Colombia, en América Latina, e
mesmo 250.000 persoas ucraínas tiveron que refuxiarse en Rusia,
na nosa Europa.
Evidentemente, sempre houbo e hai millóns de persoas refuxiadas; a peculiaridade agora é que esas persoas están a chegar a Europa en importante número. Chegan ademais a pé, por terra,;son,
polo tanto, unha realidade que non podemos evitar ou esconder.
As persoas que afogan no Mediterráneo, pásannos moitas veces
máis desapercibidas, ou resultan máis doadas de esquecer, acudindo á falsa fatalidade das traxedias inevitables do mar; pero ante
estas non hai traxedia natural que sirva para xustificarnos. SorEncrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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préndenos tamén porque en realidade ninguén de nós esperaba
que o impresentable apoio prestado polos países occidentais ao
autócrata sirio rematara por ter esta tan inesperada consecuencia.
Por todo iso, parecía que os estados europeos finalmente ían artellar algunha alternativa razoable, presionados por unha sociedade
civil que vai moi por diante dos seus dirixentes, especialmente no
caso de España.
Convén precisar, que o dereito ao refuxio, ao asilo político, é
un dereito humano fundamental das persoas que teñen que fuxir
para evitar a súa morte. Esta situación é incuestionable no caso das
centos de miles de persoas de orixe siria, afgá ou doutros lugares
que transitan agora polo Leste do noso Continente. O seu dereito
impide que establezamos cotas (aínda que se puxeron), porque en
realidade teremos que acollelas a todas. Pero non nos asustemos,
Europa ou España teñen, temos, capacidade para acoller a moitas
persoas (hai que ter en conta que Xordania, un pequeno país de
Oriente Medio, acolle máis dun millón de persoas refuxiadas sirias).
Outra matización: só poderán vir co recoñecemento xurídico da
condición de persoas asiladas e cos dereitos e axudas económicas
que iso implica. Nese sentido, os estados, neste caso o Estado Español é o responsable único e final desta realidade. Caberá sen dúbida a solidariedade ofertada por tantas persoas, pero será nunha
fase posterior, seguramente, e artellada dende as administracións
públicas. De feito nos últimos anos e a través de Ceuta e Melilla,
con pasaportes marroquís conseguidos no “mercado negro”, varios
miles de persoas sirias xa entraron no noso territorio.
Por certo, o Estado Español terá que espelirse, porque ata o de
agora só tiña acordadas con ONGs 900 prazas para persoas refuxiadas. Certamente terá que facer convenios por moitas máis prazas
e estender no tempo a axuda económica que se outorga a estas
persoas (426 euros mensuais durante un período de 6 meses, neste
momento). Lamentablemente, o Estado Español a penas concedía o status de refuxiado político a un miserable cento de persoas
anualmente, e iso ten necesariamente que cambiar; xa cambiou de
feito segundo os datos do ano 2014, que se incrementaran no 2015.
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As propostas iniciais de Alemaña parecían indicar que iamos
asistir a un proceso relativamente rápido e eficaz dende o punto
de vista organizativo e técnico; pero o proceso tende a ralentizarse
cada vez máis, ao tempo que perde protagonismo nos medios de
comunicación. Convén manterse de novo alerta e reclamar dende
a sociedade civil esa rapidez e eficacia que a Unión Europea amosa
noutras cuestións.
Os ataques terroristas do 13 de novembro en París, terribles
e condenables, como tantos outros que suceden todos os días en
Siria e noutras partes do Mundo, non deben ser utilizados para
frear ou obstaculizar este proceso. Tampouco para xustificar unha
persecución sen garantías legais das persoas migrantes procedentes de países musulmáns.

2.- Sobre persoas inmigrantes
Pero aquí en España ou en Galicia, viven connosco persoas procedentes doutros países dende hai tempo. No caso galego, a verdade é que non son moitas, a penas 100.000 persoas. Maioritariamente, ademais de portuguesas, de procedencia latinoamericana,
romanesas (porque son comunitarias e non teñen atrancos legais)
ou marroquís (con moita tradición entre nós). Outras nacionalidades, con relativa importancia ademais do resto de comunitarias,
son as persoas senegalesas ou as chinesas. Estas persoas sofren,
coma no resto do Estado, unha lexislación de estranxeiría moi
dura, que limita os seus dereitos e que impide na práctica unha
entrada legal e razoable ao noso país. Por certo, coma no caso das
persoas refuxiadas, as chamadas “mafias” non son a causa deste
tráfico de seres humanos, senón a consecuencia das limitacións
legais que establecemos os gobernos europeos.
As que chegan, se atopan ou regresan a unha situación de irregularidade administrativa (as chamadas “sen papeis”), non poden
acceder a axudas sociais de ningún tipo, só poden traballar de forma irregular e sofren persecución policial (no ano 2014 houbo,
segundo datos do propio Ministerio do Interior, máis de 40.000
Encrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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detencións de persoas estranxeiras por temas de documentación
en España, 597 en Galicia –que non son, por certo, tan poucas–),
que poden acabar en ingresos en centros de internamentos de
estranxeiros (peor que cadeas) ou en deportacións masivas. (Curiosamente, o Estado Español expulsou de forma forzada no ano
2014 máis de 10.000 persoas, podemos facer oco evidentemente
para esas persoas refuxiadas que nos asignan). No mes de novembro deste ano 2015 o Ministerio do Interior acaba de renovar o
Convenio con Globalia (grupo empresarial do que forman parte
entre outras marcas Air Europa, Swiss Air ou Viaxes Ecuador), que
proporciona a este grupo empresarial 12 millóns de euros anuais
para pagar a deportación dunhas –calculan– 15.000 persoas nos
anos 2015 e 2016.
Con esa realidade de xestións de documentacións complicadísimas, axudas asistenciais, mediación policial ou social, etc., traballan acotío as entidades sociais que defenden os intereses deste
colectivo en Galicia e no Conxunto do Estado Español.
Convén que non esquezamos esta realidade, xa presente entre
nós e tan pouco coñecida. Unha perigosa corrente europea anuncia xa que, se acollemos persoas refuxiada, a contrapartida debe
ser “tolerancia cero” coa inmigración económica. Botémonos a tremer, porque en realidade sempre houbo “tolerancia cero” con estas
persoas, ou sexa, que resulta difícil pensar que outros mecanismos
poden imaxinar para intensificar a persecución sobre as mesmas.
Cuantifiquemos, por certo; tamén falamos de en torno a medio
millón de persoas no Conxunto do Estado Español e unhas 7.000
ou 8.000 persoas en Galicia. Moitas delas, con tempo de estancia
xa prolongada entre nós, sufrindo, ademais dos atrancos legais e
as persecucións policiais, os nosos racismos. Os racismos das palabras incendiarias e tamén os máis sutís das olladas diferenciadoras, as explotacións laborais, os alugueiros abusivos, os retrasos
sistemáticos do alumnado inmigrante no noso sistema educativo,
e tantas outras.
Aínda que evidentemente, como dicíamos máis arriba, temos
que acoller esas persoas refuxiadas, non só 15.000 ou 20.000, se84
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nón a todas. Non queda outra se queremos estar á altura da nosa
dignidade como seres humanos e como fillo e fillas de Deus, como
vén de recordarnos de forma certeira o Papa Francisco.

3.- Concretando, alternativas e propostas
Imos neste apartado, comezando do máis xeral ao máis concreto, presentar unha serie de propostas dirixidas ao conxunto da cidadanía, ao Pobo de Deus, á nosa xerarquía eclesial e tamén aos
nosos dirixente políticos.
3.1. Derrogación da actual Lei de Estranxeiría, que debe substituírse por unha nova lexislación que sen pretensión de exhaustividade debe polo menos: facilitar formas razoables de entrada
regular no Estado Español; impedir a persecución do colectivo migrante mediante a despenalización das situacións de irregularidade
administrativa, que deben ser consideradas meras sancións administrativas; garantir e flexibilizar os requisitos para que se poida
con facilidade restablecer a regularidade administrativa no caso de
perda das autorizacións. Outra lei debe tamén recoller o dereito de
voto deste colectivo.
3.2. Promoción dunha actuación internacional en Siria e noutros países con situacións similares, na que se priorizen o benestar
e os dereitos das poboacións antes que os intereses político-económico-estrátexicos dos países occidentais.
3.3. De cara á poboación con dereito ao refuxio e a nivel Europeo, unha actuación fortemente proactiva que permita, a través
de consulados móbiles nos países máis próximos aos conflitos,
o recoñecemento do dereito ao refuxio para todas estas persoas,
para que así poidan viaxar por vías legais e seguras aos seus países de destino. O Estado Español debe abandeirar esta iniciativa
dentro da UE.
3.4. No Estado Español, o recoñecemento inmediato da condición de persoa refuxiada para todas as persoas ás que asista ese
dereito, que o soliciten, establecendo un procedemento que se esEncrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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tendería a calquera persoa de calquera lugar, que garanta durante
polo menos dous anos un lugar de residencia digno e uns ingresos mínimos. Durante ese tempo, programas de inserción e integración socio-laboral e de interculturalidade coa veciñanza que
acolle, deben facilitar procesos de convivencia intercultural para
as persoas que opten por quedar a vivir nas nosas vilas, aldeas e
cidades, pasados eses dous anos.
3.5. Para o conxunto da Igrexa Europea, Española e Galega,
seguindo o mandato do Papa Francisco, a posta a disposición
dos recursos humanos e materiais precisos para a acollida desta
persoas con dereito a refuxio e tamén para as persoas migrantes
residentes. Isto debe concretarse en cada diocese cun listado detallado de edificios, persoas e recursos que poden destinarse a
estas actuacións.
3.6. Para a administración autonómica e as administracións locais, o compromiso de colaborar de forma activa coas cesións dos
recursos materiais e humanos precisos para garantir esa boa acollida das persoas con dereito a refuxio e tamén o trato non discriminatorio ás persoas migrantes residentes en Galicia.
3.7. Para o conxunto da cidadanía e para as persoas fillas de
Deus, de forma especial, o que xa estamos a facer: ofrecer espazos,
tempo e medios para facilitar esa boa acollida. Un exemplo concreto, nunha comunidade en Compostela están a artellar a petición
para que a Casa Parroquial en desuso sexa un espazo de acollida
para unha ou dúas familias, co compromiso de asumir dende a
comunidade os gastos derivados do seu mantemento. Un pequeno e magnifico exemplo. En todo caso, parece que o noso papel
fundamental será o de colaborar de forma activa e participar nos
procesos de promoción da interculturalidade que deben acompañar esta acollida inicial no medio e longo prazo. Ese é o reto que
temos por diante; despois de acoller, temos que empezar a convivir
con respecto e tolerancia. Aquí si que a nosa participación activa e
positiva resultará, resulta xa para co colectivo migrante residente,
imprescindible.
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Quixemos neste Documento propoñer unha serie de actuacións
diante dun reto que, dicíamos ao principio, debe ser estimulante
para todos e todas. O reto de construír de forma solidaria unha
sociedade aberta e intercultural, na que todas as persoas independentemente da nosa procedencia vexamos recoñecidos os nosos
dereitos e poidamos vivir en paz. Así sexa.
Coordinadora de Crentes Galegos-as
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A mudanza non foi para ben
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Profecía cumprida.
A miña Crónica de xaneiro do
2015, na que daba un ano para
meditar o problema, remataba
así: “Estamos camiñando cara
un tempo de fortes desarranxos
políticos e sobre todo económicos que, sendo perfectamente
evitables, non parece que os
vaiamos evitar. E que por iso,
nos cómpre estar preparados
para unha dificultosa rectificación que dificilmente se fará
sen altos custes e sen que pasen cando menos unha ou dúas
lexislaturas. Poderíamos razoar
mellor, pero a indignación non
nos deixa. Poderíamos ter máis
medo, pero o altísimo grao de
institucionalización ao que estamos acostumados non nos
deixa ser pesimistas sobre os
resultados dun pronunciamento democrático desbordante de
populismo e lexitimidade. Poderíamos establecer comparacións
entre a nosa deriva e as derivas
polas que se internan os mellores e os peores países de Europa, pero non estamos dispostos
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a asumir, como sociedade, que
os políticos e os partidos non
son máis que unha parte da crise que padecemos. Poderíamos
votar en termos pragmáticos, e
salvar o modelo, pero preferimos votar –fiat iustitia et pereat
mundus– en termos de catarse
e expiación moralizante.../... E
por iso imos probar que pasa
se, en vez de facer política, convertemos as eleccións nun auto
de fe no que perezan todas as
meigas que nos botaron meigallos”. Nin sequera Isaías –se
me permiten tan desaxustada
gabanza– podería dicilo mellor.
Tiñamos gañas de probar, e
probamos. E acertamos de cheo
co resultado que buscabamos:
un auto de fe que tenta purificar a unha dereita considerada
heterodoxa, e un enroque sobre
ese pluralismo que nos valeu
para facer a fogueira pero que
moi poucos pensan que implica, ademais, un razoable programa para gobernar este país
con realismo e modernidade.
O obxectivo principal de todas
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as eleccións democráticas é, en
función dos programas e opcións dispoñibles, escoller un
novo goberno. Dita escolla faise
mediante a conformación dun
parlamento no que –ben sexa
por maioría absoluta, ou por
diferentes combinacións pactistas– debe crearse unha base
estable e coherente para dirixir
os destinos do país. A idea de
pacto, xa que logo, vai de seu
en todas as democracias parlamentarias, e ben deberíamos
sabelo os españois de hoxe, que
fixemos unha transición magnificamente pactada, e que levamos case corenta anos pactando a esgalla en todos os niveis e
en todas as materias, sen facer
excepción desta cultura nas lexislaturas (só 5 de 10, porque
agora estamos na 11) nas que
houbo maioría absoluta.
Pero que a idea de pacto sexa
consubstancial á democracia
non quere dicir que os pactos
sexan sempre posibles e acaídos. Ben pola contra, cando
un parlamento se fragmenta
arriscadamente, cando se crean
forzas moi radicais e con escaso
potencial de coalición, e cando
os discursos políticos e as ideas
dominantes na opinión pública
e nos medios de comunicación

forzan ao máximo a belixerancia dos líderes e dos discursos, o
pacto, ou cando menos o pacto
racional, faise imposible, e só se
abren dúas hipóteses para resolver os problemas: ou un pacto
incoherente e inestable, que
adoita ser breve e ter durísimas
consecuencias políticas para o
país e para os contraentes; ou
a celebración de novas eleccións, que, dada a prolongación
do contexto de fragmentación e
confrontación, non sempre garanten unha nova situación de
gobernabilidade. No meu xeito
de entender a política estamos
diante dun suposto no que a
opción máis conveniente sería
repetir as eleccións xerais esperando que os partidos –especialmente o PP e o PSOE– programasen a nova campaña con
máis realismo e mellor información, e que, lonxe de abocarse
á confrontación radical, na que
agora están, deixasen aberta a
porta a unha colaboración rexeneradora do sistema e do pacto
democrático. Pero o que ven os
meus ollos, no intre de escribir
esta crónica, son os sucesivos
avances cara a unha coalición
multiforme (11 partidos baixo o
liderado dual de Sánchez e Iglesias) que só están emplastados
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pola idea de salvar os balances
de catro anos de serodia oposición mediante o desaloxo do PP
–calquera que sexa o prezo– da
Moncloa. E por iso debemos
prepararnos para observar e debullar o futuro nesa clave.

2.- O único razoable é
totalmente imposible.
A apertura deste sector da
crónica é o título do artigo que
publiquei en La Voz de Galicia
do 21-12-2015, e que foi escrito
mentres o Ministerio de Interior
andaba polo 70 % do escrutinio.
O ambiente de España, a día de
hoxe, é o dun perfecto bloqueo
das políticas racionais. E dicímolo así por catro motivos. Porque nin desde a dereita (Rajoy),
nin desde a esquerda (Sánchez),
se poden sumar maiorías coherentes e estables. Porque as
conxunturais maiorías que poderían apoiar unha investidura
–para sumar 176 deputados fan
falta 11 partidos, definidos por
fracturas ideolóxicas e estratéxicas que a curto prazo son irresolubles– só poderían lograrse
a base de cesións sistémicas,
de carácter político, xurídico e
económico, que non deberían
aceptarse. Porque os partidos
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xurdidos do último ano electoral, ademais de amosar unha
preocupante carencia de cultura institucional e parlamentaria, parecen albergar enormes
diferenzas internas –pódese
repasar a historia frustrada dos
catro grupos parlamentarios
prometidos por Podemos e a
desafección de Compromís-Valencia ao grupo de Pablo Iglesias– que os fan inconsistentes
e variables. E porque a única
proposta teoricamente viable e
estable –a dunha gran coalición
entre o PP e o PSOE, coa posible guinda de C’s– foi rexeitada polo PSOE con criterios
raianos na autoidentificación,
e con contidos discursivos que,
sen novas eleccións, parecen
irrenunciables. Por iso estamos
diante dun dilema de maiorías
que só nos permite unha alternativa mala, a de repetir xa as
eleccións xerais, e outra pésima,
a de aguantar durante un ou un
par de anos un goberno caótico
e con políticas incoherentes que
acentúen a crise e a fragmentación e a radicalización do sistema de partidos antes de convocar comicios anticipados. E esa
é a razón pola que, recoñecendo
que unha atrabiliaria investidura de Pedro Sánchez é perfecta-
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mente posible, preferiría, como
xa dixen, unhas novas eleccións.
Para explicar por que nos pasou isto –cuestión nada doada
despois de catro décadas de funcionamento impecable do sistema e dos seus principais actores–, hai que recorrer á hipótese
dunha eiva de cultura –seguramente conxuntural– provocada
pola crise, que se materializou
nunha indignación magmática
e irreflexiva aventada por un
modelo mediático de pésima
calidade, que, lonxe de nutrir
un debate de calidade e unha
información baseada na análise racional dos feitos políticos,
sociais e económicos, optou
por unha espectacularización
populista da vida política de
gravidade e extensión abraiantes, e que, lonxe de ser moderado polas habituais achegas dos
mundos intelectual, científico e
académico, encontrou reforzos
lamentables nos tres estamentos mencionados. Por dicilo só
en dúas verbas –aínda que sexa
a risco de ser mal interpretado,
ou de ser chamado a polémicas
artificiais ás que non son afeccionado– creo que o pobo español votou baixo os efectos dun
ofuscamento colectivo que, en
vez de permitirlle traballar na

construción dun bo goberno
–de continuidade ou alternativo– levounos a un estéril castigo
dunhas políticas que, por mal
explicadas e analizadas, nunca
chegamos a entender, e cuxa
racionalidade empeza agromar
agora –cando xa é tarde– ante
o estupor xerado polas alternativas e pola esperable febleza do
novo goberno. Claro que, para
ter unha verdadeira e axustada
dimensión do problema, hai
que insistir moito en que todo
isto era previsible, que fomos
voluntariamente a este destino,
e que, lonxe de arremeter agora
contra a política e os políticos,
temos que asumir unha parte
importante das responsabilidades e do esforzo reconstrutor
dunha política estable.

3.- Unha explicación preventiva
debería valer por dúas.
Falando de política, igual que
se falamos de saúde, todas as
advertencias previas, unha vez
confirmadas, teñen dobre valor e indiscutible autoridade.
E por iso, non quero renunciar
a explicar a actualidade –outra
vez– coa crónica de fai un ano
(xaneiro de 2015): “Os dous
contextos políticos que máis
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debían interesarnos e que máis
inflúen no noso presente e no
noso porvir –a UE e a crise–
son dúas realidades case descoñecidas, na medida en que,
a pesares de telas todo o día
na sopa, durante xa sete anos,
apenas sabemos nada –colectivamente falando– das súas
causas e obxectivos.../... e dos
efectos que sobre a sociedade
occidental podería ter –nos eidos político e económico– un
derrube inesperado do modelo
actual”.../... “A idea básica que
temos da crise son os recortes,
cuxa explicación, lonxe de estar vinculada ás actitudes e á
situación precedente, parece
ser consecuencia dun puro capricho das dereitas –española e
alemá– que gozan moito vendo
sufrir aos pobres. E así se explica que, preferindo a evidencia
de que a economía española
empeza a estar consolidada, o
sentimento que temos fronte a
todo o traxecto da crise é unha
indignación profunda, abstracta e ata irracional que se focaliza, a xeito de chibos expiatorios,
na política e nos políticos”.../...
“E por iso acabamos crendo
que, en vez de vivirmos nun
dos Estados máis prósperos e
envexables do planeta, vivimos
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no cu do mundo, rodeados de
miseria e con todos os ventos
á contra”.../... “Todo indica que
iremos a estes sucesivos comicios (os catro celebrados en
2015) pensando moito máis en
tirar o que hai que en construír
o que queremos que veña, e
que en realidade non sabemos
moi ben –salvo que debe parecerse ao paraíso terreal– que
queremos que sexa”.
“A día de hoxe –xaneiro de
2016– o peor dos supostos amósase tamén como o máis probable, non debendo descartarse
un suposto pésimo no que, por
ser imposible unha investidura
pactada, haxa que repetir a consulta cara a finais de marzo ou
primeiros de abril de 2016.../...
a política española está a piques de evolucionar dende un
altísimo nivel de gobernabilidade.../... cara a unha situación de
dificilísima gobernabilidade, na
que a evolución cara a un parlamento de estrutura tripartita queda moi complicada pola
carencia de potencial de coalición entre as tres forzas, polas
estratexias de confrontación e
descualificación mutua que todos elixiron, e pola falta dunha
cultura de gran coalición que
puidese salvar o caos puntual
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xerado por unha fragmentación
repentina da estrutura de partidos”. Así estaba previsto, e así
sucedeu.

4.- Qué sentido ten o pesimismo.
Máis alá das dificultades existentes para lograr unha investidura razoable, e, sobre todo,
para asentar unha gobernabilidade estable e suficiente, os primeiros días da actual lexislatura
non invitan ao optimismo, e non
só polos nubarróns económicos
que cabalgan sobre as Bolsas,
China, o prezo do petróleo e as
economías emerxentes, que parecen demandar unha disciplina
económica que fica nas antípodas dos pactos insinuados, senón tamén por un lamentable
amolecemento das normas e
dos costumes dun sistema democrático que ameaza con gretarse antes de que sexa posible
fabricar os arelados repostos.
Neste capítulo hai que incluír
o disparatado panorama político de Cataluña, os desprezos á
Coroa, o espectáculo esperpéntico das xuras de cargos feitos
á carta, as revelacións instantáneas das consultas feitas co Rei,
os intentos de mercadeo cos
grupos parlamentarios e coas

subvencións do Estado para o
funcionamento dos mesmos, o
adanismo pregoado dunha democracia que parece desprezar
catro décadas de brillantísima
historia, o desprezo das clases
políticas que nos trouxeron ata
aquí, e outros múltiples signos
de que se están perdendo formas e culturas esenciais para o
éxito da xestión política. Claro
que non faltan os que pensan
que todo isto son os novísimos
do cambio, dunhas formas políticas estrañamente reinventadas, e da substitución dunha
casta envolta en xurro por outra que refulxe coma un crisol
de ouro fundido. Pero moito
me temo que esa apropiación
do discurso polas redes sociais
e polo utilitarismo de Sánchez
non vai durar máis do que dure
a interinidade de Rajoy, e que
despois teremos que falar outras linguaxes.
Neste ambiente, certamente
preocupante, parece terse establecido unha división da sociedade en dous grandes bandos: o
dos que pensan que canto máis
remexida sexa esta etapa máis
fondo e positivo será o cambio;
e o dos que pensamos que as
características da nova etapa –
fragmentación, inestabilidade,
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imprecisión xurídica e institucional, propostas sectarias de
cambio e revisionismo xeneralizado do feito– tenderán a rebaixar dun xeito moi acusado os
estándares de calidade da nosa
democracia, e que a volta cara
ciclos de normalidade vai custar
moito máis traballo e tempo do
que agora imaxinamos. E é moi
lamentable que o debate entre
ambos grupos se estea petrificando nunha formulación do
problema, e das conseguintes
solucións, que están profundamente degradadas.
E o que eu lle digo ás esquerdas vellas e emerxentes que
pugnan polo goberno non é que
non teñan lexitimidade para facer coalicións múltiples ancoradas no espazo da esquerda, nin
que o sistema sexa inamovible,
nin que a articulación do Estado non sexa mellorable, nin que
as alternancias no goberno non
sexan estímulos positivos para
un poder máis aireado, xusto e
transparente. Nada diso. O único que digo, e din comigo uns
poucos máis, é que as coalicións
teñen unhas regras de mecánica
e racionalidade moi experimentada, que só funcionan cando
se pactan en positivo programas vertebrais executables con
94
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realismo, e que a evolución das
democracias avanzadas nunca
sacou nada das transformacións
abruptas que son capaces de eivar o vello sistema sen poder articular un novo. E todo iso, penso eu, é o que se albisca xa, e
debe temerse, do forzado pacto
de Sánchez, que, fiando todo o
futuro á simple idea de sentarse
el na cadeira de Rajoy, camiña
cara a programas económicos
e sociais atrabiliarios, e cara a
unha reforma constitucional de
minorías que, por ir cara a un
final necesariamente frustrante,
pode deixar o panorama sensiblemente peor do que agora
está. Porque a estabilidade dun
presumible goberno de Sánchez
só será a que se derive das súas
cesións. E esas cesións, por ter
que contentar a 11 partidos caracterizados por visións contraditorias de España, terán que
pagarse –a costa de España e
do propio PSOE– en cesións
independentistas, en ruptura
da disciplina orzamentaria, en
intentos de reforma do sistema
que non poderán prosperar, e en
fórmulas electorais que, por estar pensadas para esfarelar aínda máis o modelo de gobernabilidade, seguramente terán que
evolucionar ao revés do que as

A mudanza non foi para ben

minorías están demandando. E
iso non é práctico, nin intelixente, aínda que pode ser lexítimo,
moderno e chachipiruli.
A min tampouco poden insistirme na trécola de que Rajoy
foi superado polas circunstancias. Porque eu non quero discutir iso, aínda que penso que
é perfectamente discutible. Eu
pido que, se só temos unha saída insegura, contraditoria, feble
e inestable, apelemos de novo a
unhas eleccións, explicándolle
ao pobo cal foi o problema e
por qué se produciu, e pedíndolle que volva a reflexionar sobre
unha solución que, en vez de ter
toda a capacidade de demoler
e case ningunha de construír,
teña moita capacidade de reformar e case ningunha de demoler. E iso pode lograrse, sen
dúbida algunha, desde a dereita
ou desde a esquerda, defendendo a unidade ou esfarelando o
país en anaquiños máis pequenos que as patacas da semente.
O único que non vale é, mirade
por onde, a manobra na que estamos, que consiste en mesturar todo e a case todos, remexer,
quentar ata que se poña morno

e servir. Porque moito me temo
que iso non haberá quen o queira comer.
Claro que eu podo ser case
todo menos inxenuo. E xa sei
que a política que se fai hoxe
trabállase con outros parámetros. E por iso, vendo como o
actual Congreso dos Deputados presume principalmente de
xuventude, inexperiencia e conexión directa coa xente, e de
estar en disposición de darlle a
volta ao calcetín da democracia, quero rematar esta crónica
lembrando aquilo que Orwell
definiu como o maior pesadelo
para a gran política: “as críticas
irresponsables daqueles que
nunca estiveron nin esperan
estar no poder”. Porque Orwell,
sen sabelo, era un optimista, e
nunca puido imaxinar o que os
pesimistas estamos vaticinando:
que os que nunca esperaron estar no poder –independentistas, indignados, antisistemas e
oportunistas–, están a punto de
conquistalo.
Pero a democracia tamén é
iso. Sen dúbida algunha.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Crónica da Cultura

Actividade versus pensións de xubilación?
Xoán Bernárdez Vilar

Non semella especialmente
brillante o porvir da cultura nos
vellos países da Pel de Touro
por mor de certas intervencións
xurídico-políticas
adoptadas
polos seus lexisladores. Porque,
segundo se comenta, parece ser
que o Ministerio de Seguridade
Social pretende que unha boa
parte dos creadores, –escritores, músicos, ilustradores, cineastas ou artistas–, teñan que
escoller entre manter unha vida
intelectualmente activa e prescindir de acceder á súa pensión
de xubilación ou abandonala
por completo despois dos 65
anos. E, de feito parece que tal
lei, leva xa funcionando dende o
ano 2013. Como consecuencia
parece ser, tamén, que os que
rebasan os 65 anos deberán de
elixir entre cobrar tal pensión,
ou os seus dereitos de autor no
que produzan. E aínda que a
maioría ignorara a existencia de
semellante limitación, coméntase tamén, que xa foron impostas multas de ata 120.000 €,
así coma perdas de pensións de
30.000 €, polo feito de algúns
deles cobrar tales dereitos. En96
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tre os castigados por tal ousadía
parece ser que se atopan nada
menos que dous Premios Cervantes. A situación, pois, resulta alarmante, non polas cuantías que se barallan, xa que os
dereitos de autor, en xeral, non
son elevados, e ademais pagan
impostos no intre mesmo de
ser percibidos, o que, considerándoo razoablemente, quizais
puidese ser xa suficiente para
frear a voracidade do ente estatal. Ademais, dáse tamén a
circunstancia, legal iso si, aínda que non se teña en conta,
de que unha grande parte deses
dereitos que agora perciben estes os novos out law, proceden
de obras do período da súa vida
anterior ao intre no que alcanzaron esa idade agora maldita
de 65 anos.
Dedúcese, pois, que a pretensión destes lexisladores é que se
rexeite unha das percepcións –
ben os ingresos por creación, xa
a pensión de xubilación– para
quedarse tan só cunha delas.
Curiosamente a base legal das
pensións de xubilación atópase
na cotización que ao longo, en
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xeral, de máis de corenta anos,
fixo o traballador. Con base a
estas consideracións, pódese
considerar xusta esta nova lei
de 2013? Estamos libres da
chegada dalgún novo e espelido
lexislador coas gaduñas dispostas para invadir tamén a privacidade dos restantes dereitos do
cidadán?
Un grupo de afectados por
estas decisións, coa Sociedade
Xeral de Autores á cabeza, presentaron no mes de decembro,
tanto no Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, coma
no de Emprego, un escrito solicitando un cambio desta lexislación.
Así mesmo a Asociación de
Escritores en Lingua Galega,
representada polo seu Presidente o poeta Cesáreo Sánchez
Iglesias (O Irixo, 1951), mobilizouse tamén tratando de saír
ao paso para defender os dereitos dos numerosos autores do
país, a pesar de ser ben escasas
as retribucións que pola súa
obra perciben. Hai, seica, unha
campaña en favor da redución
do espírito emprendedor do ser
humano, que habitualmente é
quen de dilatar a vida dos xubilados, para tratar de reducilos
axiña á condición de seres de
escasa utilidade?

1.- As letras
O 17 de decembro, a Casa da
Cultura de Vigo acolleu a presentación doutra editorial que
se ven sumar ás que na actualidade tratan de defender a nosa
cultura, nun intre tan difícil
como o actual. Trátase de Novovinilo, un selo creado e dirixido
por xente nova, cuxa pretensión
non é outra que a de ofrecer aos
lectores obras especialmente do
século XXI vertidas á nosa fala.
Na data indicada foi presentada xa a primeira delas, O enigma de Qaf, do autor brasileiro
Alberto Mussa, traducida por
María Alonso Seisdedos, licenciada en Filoloxía Hispánica
pola Universidade Bellaterra
de Barcelona, en 1981, e en Filoloxía Galego-Portuguesa, na
USC, 1986.
Co gallo de se cumprir os
primeiros oitenta anos da publicación dos poemas que o
granadino Federico García Lorca, (Fuente Vaqueros, 1898
- Camiño de Viznar a Alfacar,
1936), escribiu en galego, o
concello de Compostela organizou o día 27 de decembro un
acto literario. Varias voces encargáronse de recitar as obras
indicadas na Rúa do Vilar, antiga sede da Editorial Nós, resEncrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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ponsable da súa publicación.
Joel Gómez, investigador do
grupo Galabra da USC, explicoulle aos asistentes canto se
sabe agora sobre a vida do autor, do seu asasinato, e das súas
visitas a Galicia nos anos 1912
e 1932, así coma que fora por
instigación de Ernesto Guerra
da Cal, (O Ferrol, 1911 - Lisboa, 1994), que os escribira na
nosa fala, circunstancia que o
crítico e poeta galego admitira,
cun sorriso nos beizos, nunha
conversa que con el sostivemos
dous anos antes do seu pasamento, en Londres.
O Concello de Vegadeo –Conceyo da Veiga–, hoxe parte de
Asturias, declarou no día 9 de
xaneiro cooficial na súa xurisdición o galego-asturiano.
Coma outro importante paso
adiante temos que considerar a
cesión o día 11 do mesmo mes
á Xunta de Galicia, por parte da
Editorial viguesa Ir Indo, dos
dereitos sobre o seu dicionario
informatizado. Este pasa agora
a se denominar digalego.xunta.gal, e ofrece sesenta e cinco
mil entradas con equivalencias
en sete idiomas, así coma os
correspondentes sinónimos e
antónimos, o que vai supoñer a
plena inserción da nosa fala na
sociedade dixital.
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2.- Audiovisual
Pablo Romero Fresco (Vigo,
1981), cineasta, profesor desta disciplina na University of
Roehampton, en Londres, así
coma director de documentais,
doutor en Tradución Audiovisual en Edimburgo (Escocia),
e en posesión tamén dun master en tales saberes, ven de ser
convidado a impartir cursos
posgrao na Universidade Autónoma de Barcelona e na de
Vigo. Romero Fresco foi, asemade, director do documental
Joining the Dots presentado en
2012 no Spanich Films Festival
de Londres, así coma en Venecia. Mais, entre as súas numerosas actividades, parécenos
oportuno destacar dúas cuestións de releve. A primeira é a
de ser creador do primeiro sistema para medir a calidade dos
subtítulos, temática que vai
impartir en Vigo o próximo curso, xunto co seu coñecemento
sobre o denominado refalado
no cine. A segunda é algo moito máis conxuntural, xa que se
trata do seu último documental, no que participan tanto
Carlos Saura Atares (Huesca, 1932) coma o hispanista
Ian Gibson (Dublin, 1939).
Durante a rodaxe do mesmo
conectaron con Cheli Durán
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quen lembraba, entre outras,
unha cantiga que o seu pai,
Gustavo Durán (1906-1969),
compositor, militar, espía e
diplomático, e en vida amigo
tanto de García Lorca, coma
de Salvador Dalí e Buñuel. Tal
melodía resultou, nada menos
que a de En o sagrado, en Vigo,
obra, da primeira metade do
século XIII, do inmortal Martín Códax, a única que este
non musicara. Polas pescudas
efectuadas o grupo conseguiu
localizar a partitura, que resultou ser de comezo dos anos 50,
e obra, como non, do indicado
Gustavo Durán.

3.- Banda Deseñada
A mediados de decembro
pasado saíu á rúa, na cidade
olívica, unha nova Revista Infantil, tanto con lecturas como
con actividades. Olga Montero, no texto e Jesús Forte nas
ilustracións son os seus iniciais
responsables. O seu título AleHop.

4.- Congresos. Comunicacións
Curioso. O Partido Cidadáns
ven de facer unha proposición
non de lei para que o Catalán,
o Euskera e o Galego, se con-

vertan en materias opcionais,
que se impartirían no caso de se
completar o número suficiente
de alumnos. Moi agradecidos,
pois, pola boa intención.

5.- Decesos
O 28 de novembro faleceu en
Compostela o teólogo e escritor
Xosé Chao Rego (Vilalba, 1932).
Chao Rego, membro dunha familia moi estreitamente ligada
á cultura, fixera o bacharelato
en Mondoñedo, estudou Filosofía en Salamanca e Madrid,
e Teoloxía en Roma, chegando
a socio de honor da Asociación
de Escritores en Lingua Galega
no 2002, despois dunha longuísima produción literaria, maioritariamente na nosa fala. No
ano 1978 interveu no Pedregal
de Irimia, nas fontes do Miño,
na Primeira Romaxe de Crentes
Galegos, hoxe xa na súa XXXVII
edición.
O 2 de decembro faleceu en
Ciudad Real o xornalista, tradutor e ensaísta Ramón Lugrís
Pérez (O Ferrol, 1932). Colaborador da revista Grial, e
convencido europeísta, Lugrís
fora correspondente da BBC en
Londres, tradutor nas Nacións
Unidas, en Nova York, máis
tarde correspondente de EFE
Encrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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en Madrid, para pasar despois
ao Brasil, onde se retirou. Foi
membro da RAG.
Fóisenos tamén, no seu caso
o 16 de decembro, Xosé Ferreiro Fernández (Nogueira de Ramuín, 1931 - A Coruña, 2015),
poeta, narrador, xornalista nos
catro xornais de maior tirada
de Galicia e, na súa xuventude, cofundador do grupo Brais
Pinto. Na década de 1950 publicou varios poemarios e, posteriormente, foi distinguido co
Premio Galicia de Xornalismo
(1985), acadando en 2003 a
Letra E da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Da
súa numerosa produción merece que destaquemos, especialmente por significar a inclusión destes xéneros na nosa
literatura, obras tanto do oeste
coma de ciencia ficción. Entre
os premios obtidos por este renovador do xornalismo, tamén
coñecido polo apelativo de “O
afiador das nosas letras”, figuran o Xerais de Novela e o A.
Losada Diéguez.
Falaramos dela no número
194 desta revista, con ocasión
da concesión á mesma do título de Numeraria da Real
Academia Galega de Ciencias.
Estamos a nos referir á Doutora en Bioloxía Aida Fernán100
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dez Ríos (Vigo, 1947 - Meira,
Moaña, 2015), ex Directora do
Instituto de Investigacións Mariñas da súa cidade. Hoxe, sen
embargo, lamentamos tervos
que dicir que, o pasado 22 de
decembro, estando na compaña da súa amiga Luísa Amparo
Costa Tenorio (Moaña, 19462015), que fora profesora durante anos da Escola Rosalía de
Castro, foron atropeladas por
un vehículo que, lamentablemente, acabou soas súas vidas
no acto. Coñecíamos por referencias á segunda das falecidas
e sentimos profundamente a
súa morte. Máis coñeciamos á
primeira, concretamente a partir do mes de agosto de 1970,
cando se presentou no lugar
no que traballabamos para nos
facer entrega dunha ensaimada
que, dende Ribadesella, Asturias, nos enviaba unha amiga
catalá que coñeceramos en Terra Santa tres anos antes, a cal
compartira con ela unha quenda no albergue que cremos
lembrar que entón era denominado de “Educación y Descanso”. Logo resultaría que a súa
irmá fora compañeira nosa no
Instituto, e o seu cuñado un
estreito amigo de mocidade.
Os enterros de ambas, en Vigo
e Moaña foron senllas mos-
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tras de sentimentos públicos.
A nosa aflición para ambas, e
para Aida, a muller do eterno
sorriso, un especial adeus para
quen foi Miss Simpatía de Ribadesella, 1970.

6.- Etnografía
Como resultado dun convenio entre a Comunidade de
Montes de Donas e o Instituto
de Estudos Miñoranos de Gondomar, vense de ultimar unha
nova colleita, e xeolocalización,
de nomes de lugar na zona.
Efectuada esta por Anxo Rodríguez Lemos acadan o número
de 1.343.
O día 20 de xaneiro o Instituto de Tecnoloxía de California anunciou o seu convencemento de que no extremo do
Sistema Solar, vinte veces máis
distante que Saturno, existe
un planeta xigante, o que, provisoriamente foi denominado
Planeta X ou Noveno Planeta.
Foi posible a súa localización a
causa da influencia que exerce
nos pequenos planetoides e outros obxectos espaciais situados
no espazo exterior. Como consecuencia, despois da curiosa
elucubración efectuada polos
astrónomos ao lle tirar, aínda
non hai moito tempo, ao pe-

queno Plutón a súa condición
de planeta, outro corpo estelar
vaino substituír na nómina da
nosa familia solar, no caso de
que se confirme realmente a
súa existencia. Este Planeta X
tería entre cinco e dez veces a
masa da Terra, e o seu diámetro estímase entre dúas e catro
veces o desta, mentres que,
pola súa envergadura, sería o
quinto dos que xiran arredor
do Sol.

7.- Novas en xeral
No Belén que se monta todos
os anos na planta baixa do Pazo
de María Pita, na Coruña, púidose contemplar neste Nadal
un especial protagonista. Un
neno, o Balbino, inmortal protagonista de Memorias dun neno
labrego, o excepcional relato do
recentemente falecido Xosé
Neira Vilas, Gres, (Vila de Cruces). Extraordinaria e merecida
homenaxe a ambos personaxes.
A Associaçom Galega da Lingua lanzou o 21 de decembro
o seu consultorio lingüistico@
emgalego, e, vinte días despois,
no canal de youtube de Através
Produtora, principiou a emisión de breves vídeos semanais
coa intención de axudar a un
mellor coñecemento do idioma.
Encrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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8.- Premios
A XIX Edición do Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais
foi entregada en Allariz o 28 de
novembro. Resultou gañador o
traballo Caboverdianas en Burela (1978-2008), da que é autora
Luzía Oca González, profesora
da Universidade Tras-os-Montes e Alto Douro, con domicilio
na propia Burela, a cal inverteu
no mesmo quince anos, baixo a
dirección da profesora da USC
Nieves Herrero. Luzía Oca,
que coñece profundamente o
mundo que analiza no traballo,
chega nel á conclusión de que
institucionalmente as caboverdianas de Burela estiveron bastante abandonadas.
O 4 de decembro foron entregados na Sala Sónar de
Compostela, os premios do
Certame Xuventude Crea, nas
súas múltiples especialidades:
Poesía, Artes Plásticas, Pintura, Fotografía, Teatro, Moda,
Videocreación, Graffiti, Relato Breve, e Banda Deseñada.
Non podendo mencionar a todos os triunfadores, mencionamos ao vilalbés Brais Lamela
Gómez, gañador en Poesía con
Memorias dun cuarto afincado
en Nevermor, se ben que empatado coa monfortina Mónica
102
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Sánchez Rodríguez, autora de
O sosego do lodo. Brais Lamela venceu ademais en Relato
Breve con Barcos de Palma do
Ecuador.
Por primeira vez nos seus oito
anos de existencia, o Premio de
Poesía Victoriano Taibo non foi
entregado en Morgadáns, senón no auditorio Lois Tobío de
Gondomar. O acto tivo lugar o
12 de decembro pasado coa entrega tanto do premio en metálico coma dunha peza escultórica conmemorativa, ademais da
publicación da obra gañadora.
Trátase do poemario Do outro
lado das portas, opera prima do
vigués Iñaki Varela Pérez, profesor de Xeografía e Historia
na súa cidade. Nel participaron
tamén a poetisa gondomareña
Marta Dacosta, o grupo de gaitas Balcón do Miñor, de Morgadáns, e o grupo de teatro Bertorella, que puxo en escena unha
dramatización de Contos pequenos, obra inédita de Victoriano
Taibo (1885-1966), o autor que
nomea o premio.
Varios días despois, e en recoñecemento da súa traxectoria
Académica e Intelectual, foille
concedida a XXVI edición do
Premio Ojo Crítico, de Radio
Nacional de España, a Darío Villanueva Prieto (Vilalba, 1950),
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teórico crítico e literario, na actualidade trixésimo director da
RAE, e no período 1994-2002,
Reitor Magnífico da USC. O
Doutor Villanueva é o autor de
numerosa produción, maioritaria en lingua castelán. Os galardóns serán entregados o 16 de
febreiro no Museo Reina Sofía,
en Madrid.
O Premio Jesús García Calvo 2016, convocado polo Instituto Universitario de Estudios
e Desenvolvemento de Galicia
(IDEGA) e a Fundación Feiraco, foi nesta ocasión para Diego Conde Gómez (Ourense,
1977), Doutor en Veterinaria
pola USC no ano 2000, polo
seu acertado traballo sobre o veterinario Juan Rof Codina (Cataluña, 1874-Galicia, 1967).
O 11 de xaneiro foi fallada
en Compostela, a XX edición do
Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais, convocado por varias fundacións e os Concellos
de Allariz e Castro Caldelas.
Resultou gañador o ensaio A
moura é a figura máis importante da mitoloxía galega. O autor
do mesmo é Rafael Quintía Pereira (Vigo, 1971), licenciado
en Antropoloxía Social e Cultural, e Ciencias Empresariais,
membro fundador da Sociedade Antropolóxica de Galicia,

músico de Os Chichisos, investigador, viaxeiro incansable á
procura do coñecemento in situ
de canto no mundo se relaciona
cos asuntos que estuda, autor
de numerosas obras de vangarda, e director do Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza.
Catro días despois déronse a
coñecer os resultados dos Premios do Certame Nacional de
Relato Breve, Modesto R. Figueiredo, creados en 1976. Resultou gañador o autor porriñés
Diego Giráldez pola súa obra
Sagradas Escrituras que, de xeito satírico, ocúpase dun tema
tan actual coma son as redes
sociais e o facebook. Giráldez
publicara xa varias obras, todas
elas relacionadas coa realidade
histórica. Finalistas do premio
foron tamén Adolfo Caamaño e
Lionel Rexes.
Marina Hermida Rodríguez,
unha pontevedresa de 16 anos,
foi distinguida o 17 de xaneiro
co Premio Extraordinario de
Ensinanzas Artísticas en Galicia. A premiada, que entrara
no Conservatorio á idade de 8
anos, recibira hai dous meses o
Galardón de Ensinanzas Profesionais da Xunta de Galicia, especialidade de Violín, actuando
tamén coma solista na OrquesEncrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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tra Sinfónica de Galicia. Con
tal motivo foi retratada ante a
efixie que a súa vila lle dedicou
ao violinista e pintor Manolo
Quiroga Losada (Pontevedra,
abril 1892- abril 1961).
Dez días despois foi entregado na Coruña o IX Premio de
narrativa breve Repsol, patrocinado pola Fundación Repsol e a Xunta de Galicia, que
gañara, como xa informamos
anteriormente, o escritor e avogado Marcos Sánchez Calveiro
(Vilagarcía da Arousa, 1968),
polo seu relato Fontán, no que
reconstrúe a figura de Domingo
Fontán Rodríguez (Portas, 1788
- Compostela, 1866), xeógrafo,
matemático e cartógrafo excepcional. No acto foi presentada
a obra e estiveron presentes
tanto o sociolingüista Manuel
Portas (Barcelona, 1960) coma
Victor F. Freixanes, director de
Galaxia.

9.- Universidade
Na XV edición do Concurso
de Proxectos Tecnolóxicos organizado pola Expourense, en
colaboración coa Escola Superior de Enxeñaría Informática, aberto ás universidades
de Galicia e do Norte de Portugal, resultaron gañadores un
104
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sistema de análises xenéticas,
e un xogo para Android. O primeiro foi presentado por Nuria Canle Casares, da UVIGO,
Campus de Ourense, mentres
que o segundo correspondeulle
ao traballo Rock Bird, de Iván
Trigos Gómez, da mesma Universidade. O premio Provincia
Intelixente recaeu en Nicolás
Ladero, por Deseño, implantación e validación dun sistema de
recoñecemento de fontes sonoras
sobre un SBC.

10.- Varia
Culturgal, a Feira das Industrias Culturais de Galicia,
pechou no Pazo da Cultura de
Pontevedra a súa edición do ano
2015 cun balanzo de 14.500
visitantes nos tres días que estivo aberta ao público. A nova
distribución dos estands e as
numerosas novidades, especialmente literarias e audiovisuais,
contribuíron ao seu éxito. O Público premiou o Festival de cine
Cortociruíto, en Teatro a Mostra Internacional de Ribadavia e
Sinalaudio. O inmortal violinista de Pontevedra Manolo Quiroga (2892-1961) foi lembrado
coa proxección dun documental
cun guión da súa sobriña-neta
Milagros Bará. Coma dato parti-
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cularmente esperanzador debemos mencionar o gran número
de pequenas e novas editoriais
presentes no evento.
Organizadas polo Consello
da Cultura Galega, o Eusko
Jaurlaritza, e o Centro Ramón
Piñeiro, os días 10 e 11 de decembro tiveron lugar en Compostela as Xornadas Ramón
Piñeiro e Koldo Mitxelena, no
Centenario do seu nacemento.
O 5 de xaneiro foille concedida á Biblioteca de Galicia, no
monte Gaiás, a denominación
Neira Vilas. Con este motivo
nese día, tanto alí coma noutros
lugares do país conmemorouse
o 55 aniversario da publicación
da súa obra estrela, Memorias
dun neno labrego, que xa acadou 35 edicións na nosa fala e
foi traducida a outras moitas,
coa lectura dalgunhas páxinas
especialmente por nenos.
No mesmo día efectuouse
unha ofrenda floral ao grande escritor vilanovés, Ramón
María del Valle-Inclán (18661936), conmemorando o 80
aniversario da súa morte en
Compostela.
O 12 de xaneiro cumpriuse
o primeiro centenario do nacemento de Miguel González Garcés (A Coruña, 1916-1989),

escritor, xornalista, poeta bilingüe, e docente. Licenciado en
Filosofía e Letras pola USC,
doutorouse despois en Madrid,
pasando a Bibliotecario na Coruña. Entre os premios por el
acadados citamos o Fernández
Latorre de 1960.
Catro días despois o Instituto de Estudios Carballiñeses
homenaxeou ao Presidente da
Real Academia Galega, Xesús
Alonso Montero (Vigo, 1928).
O acto, celebrado na Casa da
Cultura do Carballiño, consistiu en nomealo Socio de Honra
do indicado Instituto.
Recollemos agora un transcendental feito tanto da historia como da nosa economía,
porque o Pleno do Concello de
Vigo acordou, o 15 de xaneiro
de 1880, é dicir, hai algo máis
xa de cento trinta e cinco anos,
a constitución da que máis tarde sería coñecida como Caja
de Ahorros Municipal de Vigo,
despois Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Vigo
e, por último Caixa Nova, a entidade pública e benéfica que
impulsou a economía galega
ata puntos insospeitados. Pai
desta iniciativa foi o alcalde da
cidade olívica, Manuel Bárcena
Franco (1834-1908), Primeiro
Presidente da Cámara de CoEncrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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mercio, un dos fundadores do
sistema cameral do estado, primeiro Conde de Torrecedeira,
dende 1891, e amigo persoal
do escritor Jules Verne. Atreverase alguén nalgunha ocasión
a se queixar debidamente polo
atropelo que supuxo a artificial
desaparición da entidade hai
pouco máis de un par de anos?
Sobre outro importante, neste caso para a nosa cultura, tratou a Tese de Doutoramento
de Malores Villanueva Gesteira
(Xesteira, Cotobade, 1982), licenciada na USC en Filoloxía
Galega e Románica, e actualmente profesora na Universidade de Barcelona. Membro tamén do Padroado da Fundación
Penzol, Malores ditou o seu
tema sobre A Editorial Galaxia:
Proxecto e Traxectoria, 19501963, traballo dunhas seiscentas páxinas, dirixido polo profesor da USC e membro da RAG,
Henrique Monteagudo (Esteiro, Muros, 1959), que obtivo
a máxima cualificación. O acto
celebrouse o 20 de xaneiro no
Salón de Graos da Facultade de
Filoloxía, en Compostela.
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Cadrando co aniversario do
poeta monfortino Lois Pereiro
–Lois Sánchez Pereiro– (19581996), vense de convocar o I
Certame Cicloxénico de Ilustracións e Videocreación, para
a promoción da literatura e a
ideoloxía. É promovido por varias entidades, entre elas Trabalingua e o Departamento de
Español e Portugués da University of California. Falecido
moi novo, Lois Pereiro deixou,
sen embargo, abondosa produción literaria, polo que, no ano
2011, foille dedicado o Día das
Letras Galegas.
No intre de fechar esta crónica chéganos a información de
que o avogado, poeta e ensaísta,
Xosé Luís Franco Grande (Tebra, Tomiño, 1936), presentou
o 21 de xaneiro, na Casa do
Libro de Vigo, o seu por agora
último poemario, Xoguetes do
Tempo. Acompañárono na exposición tanto o Presidente da
Real Academia, Xesús Alonso
Montero como o Presidente
da Editorial Galaxia, Víctor F.
Freixanes.
Xoán Bernárdez Vilar

Carta
desde a banda
esperanza
Crónica
dadaIgrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

1.- Nas portas do ano novo
Feliz aninovo, amigas e amigos lectores desta nosa revista,
aínda que, cando chegue ás
vosas mans, xa andaremos enfiando a primavera. Pasou o ano
vello, e deixounos como don e
como tarefa unha chea de cousas tanto no ámbito civil coma
no eclesiástico. Poden asustarnos e facernos recuar, pero
tamén poden motivarnos e empurrarnos á implicación cidadá,
comunitaria. Apuntámonos a
esta segunda alternativa e convidamos a quen isto lea a que
tamén así o faga. Non hai outra maneira de ver pasar os días
con satisfacción e mesmo felicidade, por moito que as cousas
logo non vaian sempre polos
camiños que a un lle gustaría.
Pola parte do civil, as eleccións do 20 de decembro último deixáronnos un panorama incerto, pero, ben mirado,
moi esperanzador: haberá que
aprender a falar e a entenderse, e pode haber cousa máis sa
e democrática ca iso? Pensa-

mos que, para ben, as cousas
nun tempo non volverán a ser
como estaban sendo. Non estamos, logo, ante unha sociedade
enferma por termos votado en
diversidade, tal como chegou
afirmar un xerarca católico
español, senón ante homes e
mulleres que disenten e manifestan o seu desacordo como é
ben facelo: apostando cos votos
por alternativas que lle parecen
mellores. Un reto ben importante o que temos por diante,
no que as persoas crentes, realistas e soñadoras a un tempo,
podemos aportar moito. A nosa
fe e militancia cristiá chámanos
a iso. E o mesmo cabe dicir do
enredo catalán, que nos sitúa
ante a urxencia de lle dar un
novo corpo institucional –cal
será?– a unhas aspiracións lexítimas que vive con tanta paixón
unha boa parte daquela sociedade. Non é algo indiferente
para ninguén; non o é tampouco, nin moito menos, para nós,
os galegos e galegas, que algo
diso tamén levamos no corpo e
no sangue.
Encrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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Polo demais, e falando xa
de algo máis específico noso,
coma xente de Igrexa, o ano
vello, desde aquel fermoso 8
de decembro, abriu portas para
podermos entrar con pé e ánimo firme no ano da misericordia. Cousas deste noso querido
Papa Francisco, que ten moi
claro, e nisto nos quere confirmar, que ao redor da experiencia da misericordia –acollida,
agradecida, compartida, practicada– se desenvolve algo do
máis consistente e fundamental da nosa condición cristiá. A
apertura anticipada por parte
do Papa da porta da catedral
de Bangui, capital da conflitiva
República Centroafricana, o 29
de novembro pasado, sinalou
un comezo xubilar que logo, de
diocese en diocese se había de
multiplicar polo mundo enteiro.
Oxalá tanta cerimonia pague a
pena, nos introduza en contextos persoais, sociais onde vivir
en misericordia e nos encamiñe
cara ás utopías de igualación e
liberdade que constituían a flor
da graza xubilar tal como a entendían os seus inventores bíblicos.
Recomendamos de novo a
lectura da Misericordiae vultus
a bula de convocatoria do xubi108
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leu da misericordia, e recomendamos tamén a lectura das conversas que o Papa Francisco tivo
co periodista Andrea Tornielli,
editadas en libro co título de El
nombre de Dios es misericordia.
Poden facernos ben. Pero disentimos de que estas conversas
sinxelas, populares se editen en
español –non sabemos se en exclusiva– en formato de libro a
un prezo de 17 euros, excesivo
para a súa curta extensión. Non
todo o mundo pode permitirse
ese gasto. É impresentable que
unha editorial –Planeta neste
caso– faga choio á conta da misericordia e de quen a espalla e
defende. Mesmo en si me parece un acto sen misericordia e
case invito á ilegalidade violando como un queira a propiedade
intelectual que tan ben recordan nos comezos do libro. Máis
de un se preguntará se o mesmo
Vaticano saca ou non proveito
económico destas historias.
Non o sabemos. Historicamente ao redor dos xubileus sempre
houbo a sospeita, a tentación e
o pecado dos cartos. Sería unha
pena que tanta fermosura quedase eclipsada por mamonadas
propias do deus Mamón. Que
Deus, logo, nos colla a todos, a
todas ben confesadas.
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2.- Coa xente que está no cárcere
Xaquín Campo Freire, Xaquín de Roca, invitounos antes
do Nadal a aproveitar esas datas para establecer un pequeno
e sinxelo contacto solidario coa
xentiña presa do cárcere de Teixeiro. Pode ser, por que non, o
comezo dun grande amor. Non
sabemos a acollida que tivo tal
proposta nin por parte de quen
a tal acción fomos invitados,
nin por parte dos residentes
da prisión que puideron recibir
ese elementalísimo agasallo.
En todo caso, aí está ese sinal
do importantísimo traballo que
desde o voluntariado –e desde o
non voluntariado, por suposto–
se está a facer pola dignificación
dunhas vidas feridas ata o máis
fondo.
Curiosamente por esas
mesmas datas o arcebispo de
Santiago sorprendíanos cunha
bastante longa carta pastoral dirixida aos internos e internas do
Centro Penitenciario de Teixeiro
no Ano Xubilar Extraordinario
da misericordia. A carta gustounos, está baseada nos propios
sentimentos de quen a escribe e
ademais en referencias a Papas e
a autores que teñen reflexionado
e escrito atinadamente sobre do

asunto. Previr a delincuencia,
evanxelizar as persoas cativas,
apostar pola inclusión social,
practicar as obras da misericordia coa xente privada de liberdade, son os puntos fortes dun escrito sinxelo pero bastante integral, coherente. Ben é certo que,
aínda que no seu encabezamento o autor se dirixe aos internos
e internas da prisión, de feito
os destinatarios reais do escrito
sono as comunidades cristiás,
os diferentes axentes da Pastoral Penitenciaria, a diocese no
seu conxunto, que, segundo ben
afirma o arcebispo, ten a encomenda do coidado evanxelizador
desa área nada insignificante da
súa tarefa. E, mira ti, gustaríanos esoutra carta, de cara a cara,
de corazón a corazón, máis aló
de citas e doutrinas, nas que un
cristián, un arcebispo, intentase
aproximarse á existencia dorida de quen mal vive en prisión.
Pero iso parece imposible a quen
non compartimos día a día polo
menos algunhas parcelas físicas
e psíquicas, espirituais, de quen
está encarcerada. Pero quizabes
máis ca cartas e escritos o que
esperan de nós sexa unha solidariedade chá, resolutiva que
soerga ánimos e alimente esperanzas.
Encrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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Algo disto precisamente foi o
que determinaron facer membros da parroquia de San Nicolás das Viñas, na cidade da
Coruña. Entendendo que na
reinserción social das persoas
que saen de prisión se xogan
para elas as posibilidades dun
cambio real de vida, acordaron
abrir un piso de acollida, e organizarse desde o voluntariado
parroquial para alí acompañar e
alentar existencias que precisan
apoios sólidos e corazóns gratuítos ao seu redor. Aínda que non
saibamos poñer nomes, cónstanos que esta iniciativa ten máis
presenzas nun lado e noutro, e
seguro que quen isto lea nolo
poderá confirmar.

3.- Botando redes solidarias
E, seguindo ás voltas coa solidariedade, que é o que máis
nos convén e dignifica, queremos lembrar agora a outro arcebispo, neste caso chamado
Santiago Agrelo, de quen oímos
e lemos todo canto podemos,
por ser home implicado en corpo e alma na realidade da súa
pequena comunidade e diocese
de Tánxer. Hai poucos días puidemos escoitalo directamente
nunha xornada da Escola de Es110
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piritualidade que se leva a cabo
cada dous meses nos locais de
Proxecto Home de Santiago de
Compostela. Cando cheguei
despois de xantar, estaba alí de
pé, só, agardando, cunha carteiriña moi normal debaixo do brazo, e co sorriso brillándolle no
rostro. Viñera en bus, claro; sen
vestidos de coloretes, ninguén
diría del que era un arcebispo.
E menos que detrás daquel rostro tan pacificado se encontraba
un gran loitador pola dignidade
de emigrantes e refuxiados que,
fuxindo da queima, da guerra,
da persecución ou da miseria,
intentaban abrir un futuro mellor para si e para as súas familias. Falaba coma quen día a día
comparte traballos, penalidades, bágoas, mortes, esperanzas. Esa proximidade na vida
e na morte era o que lle daba
vigor e credibilidade a canto dicía. A dor da xente emigrante e
refuxiada fixéralle descubrir un
novo lugar para a súa pregaria,
para a súa diaria ocupación,
para o seu labor arcebispal. Pequeno e humilde ao estilo de
San Francisco, de quen é irmán
de relixión, levanta a voz con
enerxía contra tanta inxustiza e
indiferenza, sen reparar en postos nin dignidades. Xa o podia-
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mos imitar máis, todas, todos,
tanto os que son bispos, tan modosiños e curtos en indignación
case sempre, coma os que non o
somos, pero que en modosidade
e curtidade parecemos selo.
O día 17 de xaneiro celébrase a Xornada mundial da
xente Emigrante e Refuxiada.
Chamoume a atención que en
datas recentes o Padre Xeral
dos Xesuítas, Adolfo Nicolás,
afirmase que ante tal realidade
máis ca palabras de medo e sospeita debían saír dos nosos beizos frases coma «grazas por vir
e por vir a Europa»; porque pola
inmigración a mensaxe cristiá
tense espallado polo mundo enteiro, porque grazas á inmigración accedemos a experiencias
humanas, culturais e políticas
diversas. A de xente que deseguida reaccionou contra tales
afirmacións! Que se os xesuítas
tal, que se os xesuítas cal, que
ben que teñen e viven en grandes colexios e universidades,
que se desfagan do que teñen e
cantas miserias se remediarían,
e cousas así. Sorpréndeme, e
non, tanta animadversión contra os xesuítas. Quizabes na súa
historia non deixaron de ser un
tanto prepotentes e arrimados
ao grande, movéndose con algo

desa «mundanidade espiritual»,
da que agora o Papa Francisco, xesuíta tamén, tanto nos
prevén. Pero o certo é que na
actualidade os xesuítas, a máis
doutras cousas de moito mérito
solidario, sosteñen dúas importantes entidades ao respecto: o
Servizo Xesuítas a Refuxiados e
o Servizo Xesuítas a Migrantes,
ambas de ámbito nacional español, pero con forte incidencia
internacional. A maiores, recentemente desde estas entidades
están levando a cabo unha campaña global que intenta promover, dunha forma integral, unha
cultura de acollida, de cooperación, de sensibilidade sobre este
asunto; leva por título Hospitalidad.es. Animo a quen isto lea a
visitar e inscribirse neste canle
de información solidaria.
E, xa que no seu momento
recollemos palabras reticentes
do Cardeal Cañizares ao respecto, vémonos na obriga de
traer aquí a súa recente encomenda de «abrir as portas a Xesucristo e a ser misericordiosos
e non ter medo á acollida dos
refuxiados». Díxoo ante centos
de persoas inmigrantes e refuxiadas que celebraban en Valencia a súa Xornada Mundial.
Necesitan acollida, amor, soliEncrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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dariedade, proximidade e misericordia e hai que darlles o que
necesitan.
Abundando nisto, non podemos deixar de nos facer eco da
cálida comunicación da agrupación internacional de Bispos da
Coordinadora de Terra Santa –
entre eles o arcebispo da diocese de Urgell, Joan Enric Vives–,
despois de pasar uns intensos
días visitando Gaza-Palestina,
Israel, Xordania. Invitamos a
deixarnos conmover polas súas
promesas de non esquecer as
comunidades cristiás e a xente
nova de Gaza que seguen sufrindo os efectos da guerra e
da destrución e o bloqueo por
parte dos israelitas; prometen
así mesmo non esquecer a israelitas e palestinos que buscan
a paz; nin os refuxiados cristiáns
que atoparon en Xordania; nin
os sacerdotes, comunidades relixiosas e laicos/as da Igrexa de
Xordania. Esperan que o acordo
global entre a Santa Sé e o Estado Palestino, en vixencia desde
o pasado 1 de xaneiro, ofreza
modelos imitables de diálogo
e cooperación. O tal acordo
consiste nun preámbulo e 32
artigos e aborda os aspectos
esenciais da vida e actividade
da Igrexa en Palestina, ao tem112
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po que reafirma o apoio a unha
solución negociada e pacífica
do conflito na rexión, no marco
da fórmula de dous Estados. A
Santa Sé recoñece as fronteiras do 1967. Pódese entender
que Israel, que ata o presente
non quixo firmar ningún acordo
máis ou menos similar coa Santa Sé, estea sumamente molesto
polo entendemento firmado.

4.- Memorias agradecidas
Os últimos días de novembro
sorprendéronnos coa morte de
tres Pepes: Pepe Neira Vilas,
Pepe Chao Rego e Pepe Alvilares Moure. Do primeiro fixeron e farán cumprida memoria
persoas da cultura para subliñar o entrañable significado da
súa vida e da súa obra literaria.
Do segundo, Pepe Chao, nesta
mesma revista o lector ou lectora poderá gozar cunhas sentidas páxinas amigables que, non
por ser tales, deixan de resaltar
con obxectividade a calidade da
persoa que se lembra, o ronsel
de luces saídas da súa intelixencia amorosa; seguro que será
obxecto de repetidas e merecidas homenaxes. En cambio
parécenos que Pepe Alvilares
está destinado tristemente a un
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silencio inmerecido. Quizabes
polo seu aire ríspeto e desleixado, quizabes pola súa palabra
directa, retranqueira e mesmo
aceda, quizabes por non ter
atopado o espazo eclesial que
lle era propio. Pero o certo é
que Pepe Alvilares, por baixo ou
por riba de todo iso, foi un gran
valor da Igrexa galega, iso pensamos. Chantadino, coma quen
isto escribe, do lugar de Azulfe
da parroquia de San Pedro de
Viana, onde nacera no 1928;
crego lucense, doutor en teoloxía e en filosofía, profesor de
Instituto, bo coñecedor e analista da realidade social, eclesial,
estudoso, lector apaixonado,
sorprendeunos no ano 1993 co
fermoso relato biográfico titulado Memorial de agravios, útil
para o coñecemento da súa historia persoal e tamén da igrexa
que o acompañou. Non era o
seu primeiro traballo; escúsome de non facer aquí relación
de todos os seus escritos, pero si
quero relembrar dous significativos de corte teolóxico: Dios en
los límites (1999) e Aínda é de
noite (2008), que nos din moito
da súa agudeza e fondura. Ultimamente dedicou algúns escritos a poñer en solfa a realidade
eclesial lucense, que para el es-

taba dominada polo nepotismo
e polo tedio. Non sei se eran
ou non verdades coma puños o
que el dicía, pero si que feriron
coma tales. Alguén dixo del que
era un místico, un místico incómodo. Non sei. Pode ser. En
todo caso, repito, un gran valor
da Igrexa galega do que a Institución non soubo sacar todo
o proveito desexable. Quizabes
tampouco non se deixou, porque llo impedía o seu aire ácrata e nada acomodaticio. Seguro
que Deus se levará ben con el.
Que na súa paz descanse.
E pouco tempo despois, o
3 de xaneiro, cando estaba a
piques de cumprir os seus 93
anos, morría en Albacete o
bispo emérito Alberto Iniesta
Jiménez. Sendo por carácter e
formas de vida moi distinto do
noso Alvilares, uniunos unha
serie de circunstancias fundamentais nas súas respectivas
traxectorias vitais e crentes.
Ambos soñaron cos aires do
Concilio Vaticano II, e ambos
se embarcaron nos comezos da
súa aplicación participando moi
activamente na famosa Asemblea Conxunta; eran tempos recios nos que a oposición social
e eclesial urdiu pantasmas de
todo tipo para que os cambios
Encrucillada 196, xaneiro-febreiro 2016
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non se desen. Alberto Iniesta
Jiménez foi bispo auxiliar de
Madrid, con dedicación especial ao distrito de Vallecas onde
Alvilares cultivaba tamén amizades e compartía proxectos.
Alberto foi a man dereita, ou
a esquerda, do Cardeal Tarancón, que máis dunha vez houbo
de conter o seu apaixonado ceo
evanxelizador nun contexto de
nacionalcatolicismo que se resistía a deixar de ser tal. Logo,
xa cos cardeais Suquía e Rouco,
Alberto Iniesta Jiménez quedou
na sombra. Non pasou a ocupar
ningunha diocese española; ben
é certo que tivo importantes
problemas de saúde, pero, coma
con Alvilares, salvas as diferenzas, cremos que a institución
desaproveitou un importante
activo eclesial, que se mantivo
humildemente a un lado, amosando unha fondura humana
e espiritual impresionante, e,
quen sabe, como os camiños de
Deus non son con frecuencia
os dos homes, por moito que
estes sexan xerarcas, mesmo é
posible que unha vida tantos
anos agochada como a súa fixese máis polo espallamento
do Evanxeo do que a doutros
lucindo aparencias e barallando poderes. Que Deus é así de
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sorprendente. Teña paz no seu
seo quen del e do pobo quixo
ser sempre seguro servidor.

5.- A voltas coas
mulleres... outra vez
Resulta dramática a pingada diaria informando da morte de mulleres polas mans dos
seus supostos amantes. Xaora,
amores hai que matan! Resulta
desconcertante que aínda haxa
persoas, mesmo partidos políticos de aires novos, que sosteñan que non hai un plus de
particularidade nestas agresións
en comparación con outras que
se poidan dar tamén no espazo
familiar. Consideramos inxente
o traballo a realizar para que tal
violencia se reduza, desapareza.
E ese traballo pola normalización do feminino en todo pode
ter mil formas e cores. Desde o
simple coidado por dar ou poñer os dous apelidos cando nos
identificamos na fala ou na escrita, para evidenciar a memoria da nai, ata o emprego dunha
linguaxe no posible inclusiva,
ata a supresión de calquera sinal, por pequeno que sexa, de
prevalencia, prepotencia ou
preferencia, en calquera ámbito na vida, do home, por ser tal,
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sobre da muller, do masculino
sobre o feminino. Simplemente desde aquí, témolo dito máis
veces, non damos entendido a
negativa da Igrexa a normalizar absolutamente, sen medo,
sen xustificación ideolóxica ou
doutrinal ningunha, a presenza
da muller na Igrexa. A mestura
inxente do ideolóxico, cultural,
relixioso, mal adobada, é o que
logo facilita que a morte violenta de mulleres cubra de dor
e bágoas o noso calendario, as
nosas vidas. E antes das mortes,
ben o sabemos, as agresións e os
sufrimentos causados son innumerables.
Dicimos isto cando, non hai
moitas datas, un ano máis celebramos a Xornada internacional
contra a violencia de xénero na
súa 34 edición, desde que no
1981 nun encontro feminista
de Latinoamérica e o Caribe en
Bogotá, as mulleres decidiron
conmemorar con esta efeméride
o asasinato, o 25 de novembro
de 1960, das tres irmás Mirabel,
activistas políticas, na República Dominicana por orde do ditador Trujillo.

Rede Miriam de Espiritualidade
Ignaciana feminina; unha rede
esta de mulleres que se senten
convocadas pola vivencia da espiritualidade ignaciana pensada
e vivida con perspectiva de xénero á luz de novos paradigmas
teolóxicos. Sobre de 70 mulleres chegadas de diferentes lugares da pel da vaca para celebrar
o seu foro anual, no que sempre
buscan encontro, formación e
reflexión para ir facendo camiño
persoal e político na vida; nesta ocasión precisamente o foro
versaba sobre Espiritualidade e
política. Enma Martínez Ocaña,
Lidia Senra Rodríguez, Tareixa
Ledo Regal, Pepa Torres, Silvia
Romeu, a asociación Exeria, Verónica a da batucada feminista,
Manuela Bargo (acompañada,
con permiso, por Xabier Jaúregui), Anna Vives, Soedade Pite,
Encarna Otero..., cada unha
delas co seu particular facer
contribuíron a que este foro
santiagués quedase coma un
fito de esperanza na traxectoria
cara ao gozo de ser muller e de
recuperar e ofrecer presenzas
valoradas e agradecidas, no terreo persoal, no terreo político.

Dicimos isto cando en Santiago, os días 28-29 de novembro
vén de celebrarse o III Foro da

Dicimos isto cando recibimos
a nova do comezo en Galicia do
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ta, un espazo circular aberto a
todas as mulleres interesadas en
afondar e facer propia a teoloxía
escrita e construída desde as
mulleres e por mulleres. Teñen
a súa primeira xuntanza o venres
22 de xaneiro, en Santiago de
Compostela, e traballarán o libro titulado Del cielo a la tierra,
editado por Mary Judith Ress,
Ute Seibert e Lene Sjorup. Froito destes encontros e do traballo
feito neles, entre outras cousas,
é o libro As mulleres falamos de
teoloxía, editado no ano 2012
pola Asociación Mulleres Cristiás Galegas Exeria, que é quen
promove tamén os Espazos de
Teoloxía Feminista a que nos
estamos referindo. Quen teña
interese en participar nesta actividade pode dirixirse a marisadecorme@gmail.com ou chamar
a 986 855977 (Elvira).
E dicimos isto cando día a día,
dentro e fóra da Igrexa, en xornadas de formación ou loitando
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a vida como ben se pode, con
conciencia de xénero ou sen ela,
esa metade máis un da humanidade segue aspirando, aínda, a
ver normalizada a súa existencia, coma seres humanos, coma
fillas de Deus que son.
E despedímonos xa por esta
volta. Supoño que non gastariades nin folgos nin cuspe ningún
en debater o mal ou o ben que
foron este ano os paseíños dos
Reis Magos. Non paga a pena,
coido eu, a lo menos desde
unha estética teolóxica cristiá.
Espero que algunha cousiña
do que queda escrito lle valla a
quen o lea para ver apoiada a
súa esperanza, o seu desexo de
vivir, de gozar a vida en compaña fraterna con calquera home
ou muller que comparta a nosa
existencia ou se achegue a ela
sexa pola porta que sexa. Saúdos e ata a próxima.
Manuel Regal Ledo
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Biografía del silencio. Breve ensayo
sobre meditación
Pablo d’Ors, Siruela, Biblioteca de Ensayo 54 (serie menor),
Madrid, 2012, 201513a, 112 páginas
De “ensaio testemuñal” cualifica o autor este pequeno libro de breve formato, pero de
inusitado éxito editorial, e tal
encadramento acouta moi ben
o propósito e o alcance do texto.
Quen o le atópase cunha obra
que –consonte co seu xénero–
non aspira ao rigor técnico do
tratado ou do estudo, que carece de pretensións de exhaustividade, e que ensaia, é dicir, acentúa o seu carácter exploratorio
e tentativo. Como en tal tipo de
textos, o peculiar deste radica
na súa vontade de persuadir,
máis que mediante un proceso
lóxico, grazas a unha serie de
suxestións e mesmo botando
man da referencia autobiográfica á propia experiencia.
A obra –e quizais de aí naza
o seu atractivo– describe un itinerario persoal: a larga relación
que o autor vén mantendo coa
“meditación de quietude silenciosa”. Trátase dunha práctica
meditativa específica, diferente
doutras que se serven do movemento, do pensamento discur-

sivo ou da imaxinación. Esta
modalidade remite ao ámbito do
zen: tres mestres que acompañaron o autor nalgúns treitos do
seu camiño, e a quen cita, inscríbense en dito espazo. O que
non agocha o vencello que a referida práctica ten coa tradición
contemplativa cristiá, como
mostra a insistencia no tema
do permanecer consigo mesmo,
tan caro ao monaquismo.
Ábrese o libro como un relato en primeira persoa, desde
os comezos da experiencia contada: “Comecei a sentarme a
meditar en silencio e quietude
pola miña conta e risco…” Vai
describíndonos d’Ors a súa actitude inicial, o tempo dedicado
á práctica, as dificultades coas
que tivo que lidar (problemas
da inmobilidade física e do incesante fluxo mental), as tentacións de abandono á vista do
sacrificio esixido e da escaseza
dos resultados. Pero, tamén, o
decidido compromiso co camiño emprendido e os sinais do
progreso. Desvélanos a dobre
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faciana do silencio: a súa cara
amable (xardín) e o seu rostro
áspero (deserto). Non cala o tedio da espera neste lento proceso, mais tamén evoca algúns
fugaces intres de plenitude
nos que, coma nun chispazo,
pódense albiscar a auténtica
realidade e a verdadeira dita:
“momentos nos que captamos
quen somos en realidade e por
que estamos neste mundo”. En
todo caso, advirte, os froitos da
meditación constátanse sobre
todo fóra dela: o finamento da
percepción, a inserción na realidade, a superación creativa da
frustración, o abandono dos soños enganosos, a recuperación
do pasmo infantil diante das
cousas, a asunción da propia
responsabilidade, a capacidade
de conectar co dolor propio e
co alleo, o redescubrimento da
aventura do cotián, a atenuación do egocentrismo, do utilitarismo, da avidez compulsiva…
Afirma o autor que este método é o camiño máis directo e
radical cara ao propio interior,
cara ao descubrimento do noso
verdadeiro eu (diferente do pequeno eu egocéntrico). E sostén
que abonda un ano –ou mesmo
medio– de práctica fiel para comezar a percibir como posible
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outro xeito de vida. Recoñece
con modestia que –tras un longo recorrido– el aínda aboia entre quen era e quen comezou a
ser. Aínda, dende o seu presente,
séntese quen de formular con
seguridade as certezas ás que
chegou: “Hoxe sei que…”, “Teño
o convencemento de que…”.
Boa parte da forza persuasiva
do libro radica nesta peculiar
textura: no entrelazado do relato
dunha experiencia persoal coa
proposición dunha serie de certezas. Advírtase que, mantendo
o fío autobiográfico ao longo do
texto (vai deixando caer oportunas referencias á súa formación,
ás súas afeccións, á súa dedicación á creación literaria, á súa
idea da felicidade, etc.), o autor
corre os seus riscos, pois toda
autoexposición fainos vulnerables. Por outra banda, quizais
algunha que outra afirmación –
tomada no seu teor literal– poida suscitar certo reparo, pero
este esvaécese se atendemos ao
seu contexto e á forma ensaística adoptada, na que non faltan
as expresións paradoxais.
O autor váisenos mostrando
como un home europeo, cristián, que ao longo dunha práctica –estimulada pola sabedoría do Oriente– foi corrixindo
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excesos e unilateralidades da
tradición na que se formara.
Nada disto estrañará a quen se
teña achegado ás espiritualidades orientais, ás do “novo paradigma” ou da “non dualidade”.
E quen siga estas páxinas con
actitude acolledora, recoñecerá
sen dificultade o valor das súas
propostas para corrixir a excesiva acentuación dalgúns aspectos
do noso modo de ver máis convencionalmente occidental. Así,
fronte ao dualismo eu / mundo,
ao intelectualismo, ao voluntarismo, ao primado da acción, á
ideoloxía do altruísmo, propón
cousas tais como a “con-fusión”
co mundo, a identificación co
outro, a resituación do pensamento no seu xusto lugar, a escoita da intuición, a observación
atenta, o abandono e a dispoñibilidade para que as cousas se
fagan a través de un sen protagonismo persoal… Propostas
afastadas, polo demais, de toda
autocompracencia narcisista e
que desembocan nunha esixente
ética da atención e do coidado.
Pese a ser obra dun sacerdote
católico, o libro non se dirixe a
un público cristián, nin sequera
explicitamente relixioso, senón
máis amplamente a quen sente a necesidade dunha busca

espiritual, no sentido de seguimento dun camiño interior. De
feito, só hai dúas mencións, de
paso, a Deus e unha a Cristo, e
esta última presentándoo xunto
a Buda como o máximo mestre
no esquecemento de si. Probablemente, esta amplitude dos
potenciais destinatarios do libro
sexa outro dos motivos da súa
extraordinaria difusión.
Non son alleas a esta, ademais do xa amentado (brevidade, forma expositiva e calidade
literaria), o seu amable deseño
e a súa estrutura. O contido
desprégase en corenta e nove
fragmentos numerados, de extensión variable, oscilando entre unha e tres páxinas, o que
facilita a lectura e a relectura
por pequenas porcións, cuxa
conexión interna non impide
que sexan abordadas segundo
unha orde aleatorio. O conxunto péchase cunha sorte de índice (“Guía para la Biografía del
silencio”), que ofrece un título
para cada unha de ditas unidades. Unha última edición limitada inclúe tamén unha conferencia do autor recollida en
CD (“El arte de la meditación:
la aventura del silencio interior”), que enriquece o escrito
coa dimensión de oralidade,
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tan importante nese excelente
comunicador que é Pablo d’Ors.
A este autor de longo recorrido –articulista, crítico literario,
tradutor– xa ben coñecido na república das letras, gústalle recalcar a súa condición de novelista,
un dos aspectos que configuran
a súa bifronte identidade pública como sacerdote e escritor.
Lamentablemente non resulta
posible no espazo desta reseña
deternos nesta faceta. Apuntemos só que a obra que comentamos, forma parte do que o
autor denomina Trilogía del Silencio, integrada tamén pola novela curta El amigo del desierto
(Anagrama, 2009) e por El olvido de si (Pre-Textos, 2013), estupenda reconstrución da figura
de Carlos de Foucauld en forma
de suposta autobiografía, que
ben merecería un comentario
autónomo. Lembremos, noutra
orde de cousas, Sendino se muere (Fragmenta Editorial, 2012),
testemuño dun exemplar e cristianísimo enfrontamento da
morte: alí D’Ors –durante sete
anos capelán hospitalario– fía
un conmovedor texto coas notas
que a doutora África Sendino
tomou durante a súa enfermidade cara á redacción dun libro
que a morte lle impediu levar a
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cabo. Mencionemos, por último
os seus prólogos a dúas obras
recentemente traducidas ao castelán: o de Jesús, maestro de meditación de Franz Jalics (PPC,
2015) e, sobre todo, o axeitado
limiar que precede á espléndida La práctica del misticismo de
Evelyn Underhill (Trotta, 2015).
Volvendo ao libro obxecto
desta reseña, sinalemos que as
demandas xeradas pola extraordinaria acollida teñen levado o
autor a promover a Asociación
Amigos del Desierto, unha rede
de meditadores, crentes e non
crentes, interesados –no ronsel
dos Pais e das Nais do Deserto–
en afondar e difundir a experiencia do silencio e da quietude.
Só nos resta convidar a quen
aínda non o teña feito, a achegarse á Biografía del silencio,
esta vigorosa alegación tan ben
escrita e que con tanta eficacia
anima e re-anima a comprometerse coa referida práctica, internándose así nese “xardín do
abraio e da marabilla”1.
Ramón Cao Martínez
1 Esta expresión empregada na Biografía
del silencio xa deu título a unha das máis interesantes novelas do noso autor: El estupor
y la maravilla (Pre-Textos, 2007).

Corrección de erros
Na portada nº 195 e no índice xeral figura, por erro, como autora
de: Cristiáns e cristiás sen Igrexa Pepa Torres Gómez. O nome
correcto é PEPA TORRES PÉREZ como aparece na sinatura.

Cambios na páxina web:
O motivo deste comunicado é dobre.
Por unha banda imos proceder a un cambio de dominio da
páxina web.
Antes era: http://www.encrucillada.es/ e agora vai ser:

http://www.encrucillada.gal/
Tamén imos proceder a reformar a nosa páxina para tentar
facela máis manexable e útil.
En consecuencia, pregámoslles desculpen as molestias se nalgún momento non está plenamente accesible. Esperamos que pronto recibirán un novo correo anunciando o remate das modificacións e os nosos
novos enderezos web dos que daremos conta no próximo taboleiro.

Pregámoslle aos subscritores/as que aínda teñen pendente o pagamento da subscrición que se acorden de abonalo a tempo. A conta
para os ingresos é:
ABANCA. IBAN: ES07 2080 0500 5330 4004 3431
Grazas pola vosa fidelidade
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